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چکـیده
پژوهش حاضر تاثير بی ثباتی اقتصاد کالن با منشاء تورم بر کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران و با استفاده از اطالعات
دوره زمانی  1108-1179را از دیدگاه تجربی مورد بررسی قرار می دهد .برای انجام این بررسی ،مدل مناسبی از خانواده
مدل های هم زمان به کار گرفته شده است .مدل مذکور نشان دهنده روابط ميان متغيرهای اقتصادی از قبيل کسری
بودجه و عرضه پول و تورم بوده و بيانگر رفتار پویای سيستمی ميان آنهاست .از آنجا که مدل به صورت همزمان و خطی
است ،از روش  3SLSاستفاده شده است .نتایج تجربی نشان میدهد که در اقتصاد ایران با افزایش بی ثباتی اقتصاد کالن
با منشاء تورم ،هزینه های اسمی دولت سریع تر از درآمدهای آن افزایش می یابد ،لذا اثر نهایی آن بر ساختار مالی دولت
افزایش کسری بودجه خواهد بود.

واژگـان کلـیدی :بی ثباتی اقتصاد کالن (با منشاء تورم) ،هزینه های دولت ،درآمد دولت ،اقتصاد ایران.

 -1عضو هیات علمی دانشگاه شیخ بهایی karnameh@shbu.ac.ir
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 -1مقدمه
ارتباط ميان تورم و کسری بودجه از لحاظ نظری مبهم بوده و پژوهش های صورت گرفته نتایج متفاوتی را نشان میدهند.
بعضی رابطه علت و معلولی کسری بودجه و تورم را رد کرده و برخی دیگر این رابطه را رد نکرده اند؛ تعدادی نيز ارتباط آنها را
مبهم بيان کرده اند .در بعضی پژوهش ها ،با افزایش تورم ،کسری بودجه افزایش و در بعضی دیگر کاهش یافته و یا متاثر نشده
است .در نتيجه می توان گفت از لحاظ نظری اثر تورم بر کسری بودجه به طور قطعی مشخص نيست و می تواند متناسب با ساختار
اقتصادی هر کشور ،منفی ،مثبت یا خنثی باشد .بعضی پژوهشگران مانند کاردوسو ،)1772(1نشان دادند که کسری بودجه بر تورم
اثر گذاشته و تورم نيز از طریق وقفههای مالياتی و هزینه های واقعی بر کسری بودجه اثر میگذارد .یعنی یعنی یک رابطه دوطرفه
تاخيری وجود دارد .تانزی )1729(8نيز بر این باور است که افزایش تورم می تواند درآمدهای مالياتی واقعی را کاهش داده و کسری
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بودجه را افزایش دهد .در مقابل پاتينکين 1معتقد است با افزایش تورم ،مخارج واقعی دولت کاهش یافته و به تبع آن کسری بودجه
نيز تعدیل می شود .بررسی شواهد آماری نيز نشان میدهد که رابطه کسری بودجه و تورم در بين کشورها متفاوت است؛ مثالٌ در
کشورهای فنالند ،فرانسه ،ایتاليا و انگلستان با وجود کسری بودجه باال ،نرخ تورم بسيار پایين است و برعکس در کشورهای شيلی و
مکزیک با وجود مازاد بودجه ،تورم باال و دو رقمی است .در کشورهایی مانند رومانی و ترکيه نيز اگرچه کسری بودجه زیادی ندارند
اما تورم باال است(ضيائی بيگدلی و مقصودی.)1120 ،
در ایران ،عمده پژوهش ها ،متمرکز بر تأثير کسری بودجه بر تورم بوده و بيشتر چنين نتيجه گرفته اند که کسری بودجه ،تورم
را تشدید کرده و رابطه عليت از سمت کسری بودجه به تورم است .مع الوصف پژوهش حاضر تاثير بی ثباتی اقتصاد کالن با منشاء
تورم 0بر هزینه ها و درآمدهای دولت در اقتصاد ایران طی دوره ( )1108-1179بررسی می شود .موضوع تاثير تورم بر هزینه ها و
درآمدهای دولت و واکنش ساختار مالی دولت در شرایط تورمی یا بی ثباتی ،از مهمترین مسائلی است که دولت همواره با آن مواجه
است ،لذا به نظر می رسد باید تاثيرات متقابل بروز بی ثباتی ناشی از تورم و ساختار مالی دولت به طور دقيق تحليل شود.

 -2نظریههای تورم
در ادبيات اقتصادی نظریات مختلفی درباره چگونگی پيدایش تورم ارائه گردیده است .تعدد نظریه ها از یکسو به علت تلقی
نظری متفاوت اقتصاددانان از سازوکارهای اصلی اقتصاد و از سوی دیگر به واسطه ساختار متفاوت حوزه های مختلف فعاليت
اقتصادی است .در این زمينه چندین نظریه اساسی و کامالً متفاوت وجود دارد که به آن ها اشاره می گردد.

 -1-2دیدگاه

پولیون5

از دیدگاه طرفداران مکتب اصالت پول(پوليون) ،تورم یک علت دارد و آن هم افزایش گسترده حجم پول است .به اعتقاد
پوليون به ویژه فریدمن -پایه گذار مکتب پولی جدید -نظریه های دیگر تورم ،همانند تورم ناشی از فزونی ميزان سرمایه گذاری بر
پس انداز ،ناشی از فشار دستمزدها و ناتوانی در افزایش توليد مواد غذایی نسبت به توليد دیگر کاالها ،اگر موجب افزایش حجم پول
شوند ،تورم ایجاد خواهد شد .از نظر پوليون ،متغير حجم پول کميّتی برونزا است که می تواند از طریق بانک مرکزی در هر شرایطی
تحت کنترل قرار گيرد .در نتيجه اگر مقامات پولی سياست های پولی مناسب در پيش گيرند ،هيچ کدام از عوامل عرضه و تقاضای
کل موجب بروز تورم نمی شوند .تورم زمانی ایجاد می شود که این مقامات در مقابل فشارهای درونی اقتصاد ،اقدام به افزایش
حجم پول می نمایند .بر این اساس حجم پول نسبت به توليد افزایش قابل مالحظه ای پيدا کرده و حاصل آن افزایش قدرت خرید
مردم و کمبود توليد و عرضه نسبت به افزایش تقاضا و در نتيجه افزایش قيمت ها است .فریدمن می گوید« :هيچ نمونه تجربی
یافت نمی شود که در آن حجم پول نسبت به واحد توليد تغيير قابل مالحظه ای کرده باشد ،بدون آنکه سطح عمومی قيمت ها نيز
در همان جهت به نحو چشمگيری تغيير یافته باشد و بر عکس من از هيچ نمونه ای اطالع ندارم که در آن سطح عمومی قيمت ها
تغيير قابل مالحظه ای یافته باشد ،بی آنکه تغيير قابل توجهی نيز در همان جهت در حجم پول نسبت به واحد توليد صورت گرفته
باشد» (قبادی و رئيس دانا .)1102 ،طرفداران مکتب پولی تنها درمان مؤثر تورم را سياست مهار حجم پول دانسته و دیگر
سياستها را که اجرای آن ها دخالت گسترده دولت در جریان تعيين دستمزدها و قيمت ها بود ،نفی می نمودند.

1 Cardoso
2 Tanzi
3 Patinkin
 -0فيونتِس ،الرین و اشميت هبل ،8660،0در مقاله ای با عنوان منابع رشد و رفتار بهره وری کلّ عوامل توليد در شيلی ،از نرخ تورّم به عنوان
شاخصی برای بی ثباتی اقتصاد کالن استفاده کرده اند.
5 Monetarists
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ساختارگرایان1

اقتصاددانان ساختار گرا ،افزایش حجم پول را عامل اصلی تورم نمی دانند ،بلکه تورم را عامل اصلی افزایش حجم پول می
دانند .یعنی حجم پول از نظر آن ها یک متغير درونزا است .در این دیدگاه ،هرگاه تغيير در یکی از اجزای تشکيل دهنده تقاضای کل
منجر به مازاد نقاضا شود ،تورم به وجود می آید .بنابراین رشد بيش از ظرفيت تقاضا قيمت ها را باال برده و تورم ایجاد می شود.
مهمترین عامل ایجاد کننده تورم ،هزینه های دولت است .با ایجاد تورم ،دولت برای کاهش کسری بودجه خود اقدام به افزایش
حجم پول می کند تا با این سياست از شدت کسری بودجه بکاهد .افزایش حجم پول نيز تورم را تشدید می کند .آنچه
ساختارگرایان بر آن تاکيد دارند اتخاذ سياست هایی است که بتواند موانع و مشکالت و اختالل های ساختاری کشور را مرتفع
کند(Francis and Miller, 1985) .

 -3پی آمدهای تورم

 -4بودجه دولت
دولت برای انجام وظایف خود اقدام به هزینه می کند اما مخارج دولت محدود به هزینه نيست بلکه شامل انواع پرداخت های
انتقالی و رفاهی به اشخاص نيز می گردد ،اعم از پرداخت ها به شکل تملک های بالعوض و یا به صورت کمک های نقدی و
رفاهی به خانواده های کم درآمد و طبقه بندی شده .درآمدهای دولت را از یک سو انواع درآمدهای مالياتی و از سوی دیگر اشکال
مختلف استقراض تشکيل می دهند .منابع استقراض دولت می تواند داخلی یا خارجی باشد .منابع استقراض داخلی شامل صدور
اوراق بهادار دولتی و فروش آن ها به مردم و یا سيستم بانکی است درحالی که استقراض از منابع خارجی می تواند به صورت وام از
دولت های خارجی ،صندوق بين المللی پول ،بانک های خارجی و به طور عمده بانک جهانی باشد .بنابراین توازن هميشگی بودجه
به صورت زیر خواهد بود:
درآمدهای مالياتی و  + ...استقراض = هزینه های دولتی  +پرداختهای انتقالی
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تورم هزینه های زیادی به اقتصاد تحميل می کند .پی آمدهای تورم محدود به توان رقابت توليدات ملی و کاهش صادرات،
افزایش واردات و کسری بيشتر موازنه تجاری نيست ،بلکه اثرات غيرقابل برگشتی بر تخصيص منابع و توليد جامعه دارد .با توجه به
موضوع پژوهش حاضر ،تورم از طریق کاهش ارزش پول قدرت خرید دولت را کاهش داده و بودجه دولت را متاثر می کند .در
شرایط بی ثباتی با منشاء تورم ،دولت برای تامين مقدار مشخصی از کاالها و خدمات ناچاراً هزینه بيشتری می کند .لذا چنانچه
افزایش هزینه دولت نسبت به درآمدهای آن موجب کسری بودجه شود ،تامين کسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی
کشور ،افزایش حجم پول را به دنبال می آورد.

 -1-4کسری بودجه دولت
یکی از مهمترین مسائل در بودجه ،توازن ميان دریافتی ها و پرداختی های دولت است .به عبارت دیگر در تهيه بودجه باید
تالش شود که پرداختی های دولتی بطور مستمر و برای ساليان متوالی بر دریافتی هایش فزونی نگيرد .این مسئله وقتی به شکل
حاد خود بروزمی کند که ميزان افزایش پرداختی های دولتی ( کسری بودجه) درصد قابل مالحظه ای از کل بودجه را تشکيل دهد.
ا غلب اقتصاددانان تعاریف مختلفی را برای کسری بودجه ارائه کرده اند .کسری بودجه از نظر زمانی نيز مفاهيمی متفاوت دارد .به
عنوان نمونه باید بين کسری های چرخه ای ،کسری های ساختاری و کسری های ناشی از نرخ باالی اشتغال در اقتصاد تفاوت
قائل شد .آنچه در این پژوهش از تعریف کسری بودجه مد نظر بوده فزونی پرداختی های دولت بر دریافتی های آن در یک دوره
زمانی معين یکساله است .بنابراین دليل تغييرات کسری بودجه دولت را باید در تغييرات تحوالت دریافتی ها و پرداختی ها جستجو
نمود.
ميزان آثار و عواقب مرتبط با کسری بودجه به نحو بارزی بستگی به روش تامين آن دارد .ميزان تاثيری که هر یک از روشها
بر رشد عرضه پول و متعاقب آن افزایش سطح عمومی قيمت ها به جا می گذارد بسيار متفاوت است .اخذ وام از بانک مرکزی(منبع
عمده تامين کسری بودجه در کشورهای در حال توسعه) ،موثرترین عامل رشد عرضه پول و تورم است(هژبر کيانی.)1197 ،

1 Fundamentalists
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 -5دیدگاه نظری آثار کسری بودجه بر متغیرهای اقتصاد کالن
سه دیدگاه نظری نئوکالسيک ،کينزی و برابری ریکاردویی در خصوص آثار کسری بودجه دولت بر متغيرهای اقتصاد کالن،
علی رغم وجوه مشترك ،از نظر فروض پيشنهادی و نتایج با یکدیگر اختالف دارند.

 -1-5دیدگاه نئو کالسیك
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بحث مربوط به کسری بودجه دولت یا بدهی عمومی و آثاری که می تواند بر دیگر متغيرهای اقتصادی داشته باشد ،از دیرباز
مورد توجه اقتصاددانان بوده است .مودیگليانی( )1701معتقد است ،بدهی عمومی به عنوان باری بر دوش اقتصاد است و هزینه های
کنونی دولت صرفنظر از راه های تامين آن ها به نسل های بعدی منتقل خواهد شد .او همچنين بر این باور است که کسری
بودجه ،انباشت سرمایه را کاهش می دهد.
دیاموند )1701(1از جمله نخستين افرادی است که به مطالعه آثار کسری های دولت در چارچوب دیدگاه نئوکالسيک پرداخته
است .براساس نتایج دیاموند ،بدهی عمومی در بلندمدت باعث کاهش پس انداز و انباشت سرمایه می شود .به عالوه ترکيب دارایی
های افراد و بدهی های عمومی جانشين سرمایه فيزیکی شده و این خود باعث کاهش بيشتر انباشت سرمایه می گردد .به این
صورت که در نرخ های اوليه بهره ،مصرف کنندگان که ترکيب حجم اوليه سرمایه فيزیکی و اوراق قرضه خود را به صورت بهينه
تنظم نموده اند ،عالقه ای به خرید اوراق قرضه جدید که از سوی دولت منتشر شده است ندارند .در این حالت برای ترغيب مصرف
کنندگان به تغيير ترکيب بهينه دارایی های خود ،باید نرخ های بهره افزایش یابد تا با پس انداز اضافی و در نتيجه کاهش سرمایه
گذاری ،بار دیگر تعادل در بازار سرمایه برقرار شود .بدین ترتيب ،کسری های دائمی در بودجه دولت که از طریق ایجاد بدهی
عمومی تامين شده ،جانشين انباشت سرمایه بخش خصوصی می گردد(.هژبر کيانی)1197 ،
هرگاه دولت ب رای تامين مخارج خود از انتشار اوراق قرضه به جای اخذ ماليات استفاده کند ،مصرف کل افزایش و پس
اندازهای بخش خصوصی و عمومی کاهش می یابد .و اگر توليد براساس فرض اشتغال کامل نئوکالسيک ثابت باشد ،مصرف باالتر
به کاهش برابر و در دیگر اشکال مخارج(سرمایه گذاری یا خالص صادرات) منجر می شود).(Yellen, 1989
در دیدگاه نئوکالسيک جایگزینی جبری 8بدهی عمومی در دو حالت اقتصاد بسته و باز به دو شکل متفاوت صورت می گيرد.
در یک اقتصاد بسته به منظور برقراری مجدد تعادل ميان پس انداز مطلوب ملی و تقاضای سرمایه گذاری کل ،باید نرخ بهره واقعی
مورد انتظار افزایش یابد .بدیهی است که هرچقدر این افزایش بيشتر باشد ،اثر جانشينی بر سرمایه گذاری بيشتر بوده و سرانجام
انباشت کمتری از سرمایه مولد صورت می گيرد .در اقتصادهای باز و کشور کوچک با سهولت در جابجایی بين المللی سرمایه ،وجود
کسری بودجه و اثرات ججایگزینی جبری ،به جای این که سرمایه گذاری را کاهش دهند ،باعث بدتر شدن وضع خالص صادرات
می شود .این جایگزینی از طریق افزایش نرخ بهره داخلی ،ورود سرمایه های خارجی و تقویت ارزش پول داخلی انجام می گيرد .در
این دیدگاه ،افزایش کسری دولت از طریق باال بردن نرخ بهره ،باعث کاهش تقاضای پول می شود .فلدشتاین ( 1)1790بر این باور
است که اجرای برنامه های تامين اجتماعی و بازنشستگی از سوی دولت که باعث افزایش مخارج دولتی می شود ،دارای آثار مشابه
کسری بودجه است.

 -2-5دیدگاه کینزی
0

بسياری از طرفداران این دیدگاه از جمله ایزنر ( )1727معتقدند افزایش تعهدات واقعی دولت(ناشی از کسری بودجه) با ایجاد
تقاضای مازاد برای کاالها و خدمات ،باعث افزایش توليد یا سطح قيمت ها یا هر دو می شود و نيازی نيست تا کسری و بدهی
عمومی ،جایگزین جبری سرمایه گذاری بخش خصوصی شود .براساس این دیدگاه ،عدم اشتغال کامل منابع توليد در جامعه باعث
می شود تا کسری بودجه ،توليد و تقاضای کل را افزایش دهد .افزایش در تقاضای کل شامل اجزای آن یعنی مصرف و سرمایه
گذاری نيز می شود .در این حالت کسری بودجه ،از طریق بکارگيری منابع بيکار نه تنها باعث افزایش مصرف می شود ،بلکه
سرمایه گذاری را نيز تشویق می کند .در دیدگاه کينزی ،اگر کسری بودجه از طریق انتشار اوراق قرضه تامين مالی شود ،می تواند
از طریق اثر ثروت ،مصرف را تحت تاثير قراردهد و باعث افزایش تقاضای کل شود .به بيان دیگر درآمد بدست آمده از انتشار اوراق
قرضه باعث می شود که مصرف کنندگان ،سطح مصرف خود را افزایش دهند .افزایش تعهدات دولت به بخش خصوصی به منزله
افزایش ثروت در قيد بودجه افراد است و زمانی که مصرف کنندگان می کوشند تا سطح مطلوبيت یا رفاه دوره زندگی خود را
حداکثر نمایند این افزایش ثروت به نيازهای کنونی و آینده تخصيص می یابد ،به طوری که منجر به افزایش مصرف کنونی مصرف
1 Diamond
2 Crowding Out
3 Feldstein
4 Eisner
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کنندگان می شود .همچنين با توجه به اینکه تقاضای پول می تواند تابعی از ميزان ثروت و دارایی های افراد باشد ،ثروت ناشی از
خرید اوراق قرضه می تواند به خوبی مقدار آن را تا زمانی که مردم مصرف خود را به خاطر مطالبات ماليات آتی کاهش ندهند،
افزایش دهد).(Gully, 1994
از سوی دیگر در افراد کوتاه نگر ،ميل نهایی به مصرف زیاد است .به طوری که با افزایش مخارج دولت یا کاهش ماليات
ها(کسری بودجه) از محل افزایش در ميزان درآمدهای قابل تصرف ،بخش بيشتری از آن را مصرف می کنند که منجر به افزایش
تقاضای پول می شود .این استدالل از آنجا ناشی می شود که افراد کسری بودجه را همچون ثروت خالص که می تواند تقاضای
کل را افزایش دهد ،می انگارند(Vamvoukas, 2003).
اگر تامين کسری بودجه به وسيله انتشار اوراق قرضه صورت نگيرد و به صورت پولی و از طریق استقراض از بانک مرکزی
باشد ،چنانچه تعدیل بخش خصوصی نسبت به کسری بودجه دولت با تاخير صورت گيرد ،حتی در غياب اثر ثروت ،تاثيرگذاری
کسری بودجه بر تقاضای پول وجود خواهد داشت(Tanner, 1993) .
در دیدگاه کينزی برخالف دیدگاه نئوکالسيک و ریکاردویی ،کسری های بودجه دولت می تواند آثار مثبتی همچون افزایش
مصرف و سرمایه گذاری داشته باشد.

 -3-5دیدگاه برابری ریکاردویی
سال ششم ،شماره ( 1پیاپی  ،)02بهار  ،1021جلد یک

دیدگاه ریکاردویی نخستين بار از سوی دیوید ریکاردو مطرح شد و تداوم آن از سوی بارو همچون انقالبی منجر به احيای
پژوهش های نظری و تجربی در زمينه اثر کسری بودجه دولت بر متغيرهای اقتصادی شد(Seater, 2001) .
به عقيده بارو اگر اوراق قرضه دولتی از سوی بخش خصوصی به منزله ثروت خالص تلقی شود ،می تواند نقش مهمی را در
تاثيرگذاری سياست های پولی و مالی ایفا نماید .در واقع از این مسير ،سياست مالی انبساطی بر تقاضای کل اثر می گذارد .او معتقد
است نمی توان هيچ حالت نظری متقاعد کننده ای را برای مواجهه با بدهی های عمومی به عنوان یک جز از ثروت خالص خانوارها
یافت .بنابراین ،براساس این دیدگاه ،تغيير در موجودی اوراق قرضه دولتی نمی تواند از طریق اثر ثروت ،متغيرهای اقتصادی از جمله
تقاضای پول را تحت تاثير قرار دهد.
در خصوص تاثير تورم بر درآمدهای مالياتی(اثر تانزی) ،افزایش تورم می تواند درآمدهای مالياتی را به علت تأخير در پرداخت
مالياتها کاهش داده و احتمال ایجاد کسری بودجه را افزایش دهد .هر چقدر این تأخير بيشتر باشد و نظام مالياتی انعطاف کمتری
داشته باشد ،اثر تورم بر درآمدهای مالياتی و گسترش کسری بودجه بيشتر خواهد بود).(Tanzi, 1978
با این حال تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد ،عمدتاً تورم با افزایش درآمدهای مالياتی همراه بوده و مشکل ،نحوه
برخورد آنها در کاهش اثرات نامطلوب این افزایش است.
در حالت جمع آوری درآمدهای مالياتی با وقفههای طوالنی و کشش قيمتی درآمد مالياتی کمتر از یک ،نتایج تأثير تورم
متفاوت خواهد بود .لذا تورم موجب کاهش درآمدهای واقعی مالياتی میشود(ضيائی بيگدلی و مقصودی.)1120 ،
مطابق با ادبيات اقتصادی ،تورم نيز میتواند مخارج واقعی را متاثر کند .پاتينکن( ،)1771نشان داد که چگونه فشارهایی مانند
مصالح سياسی میتواند منجر به استفاده از تورم ،به منظور از بين بردن بار سنگين اختالف هزینه های اسمی دولت از درآمدهایش
شود .او معتقد است زمانی که هزینه های دولت بيش از درآمدهایش باشد ،دولت برای تامين هزینه ها میتواند از بانک مرکزی
استقراض کند و این عمل موجب افزایش نرخ تورم و به تبع آن کاهش هزینه های واقعی دولت خواهد شد .اثر منفی تورم بر
مخارج واقعی دولت به "اثر پاتينکين"1مشهور است .رابطه تورم و کسری بودجه ابتدا توسط تورونی ،)1719(8مطالعه شد .او نشان
داد در تورم فزاینده رابطه کسری بودجه و تورم معکوس است .پاتينکين( ،)1771ضمن تایيد نظریه تورونی ،معتقد بود که در تورم
های باال مخارج کمتر از زمانی خواهد بود که تورم وجود نداشته یا پایين است.
در کشورهای با تجربه تورم اثر تانزی و پاتينکين متناسب با شرایط اقتصادی ،متفاوت است .اثر تانزی از ناحيه درآمد و اثر
پاتينکين از ناحيه هزینه ،کسری بودجه را متاثر می کند .تورم از طرف درآمد و با فعال شدن اثر تانزی موجب انباشت کسری بودجه
و تشدید آن میشود .از سوی دیگر؛ تورم از سوی هزینه بر مخارج اثر گذاشته و متناسب با شرایط اقتصادی و دامنه تورم ،بودجه را
تحت تأثير قرار می دهد) .(Patinkin, 1993تورم باال ،ناپایدار است و این ناپایداری از طریق اثر تانزی تقویت میشود؛ زیرا با
افزایش تورم ،کسری بودجه به علت کاهش درآمدهای مالياتی تشدید میشود).(Cardoso, 1998
دولتها در برخی مواقع با تأخير در پرداخت دستمزدها ،زمانی که پول کمتری برای پرداخت دستمزدها و سایر هزینه ها داشته
باشند ،هزینه های واقعی را کاهش میدهند .چنين استنباط می شود که کسری بودجه با کاهش تورم افزایش مییابد و در نرخ های
پایين تورم ،شاید هيچ انگيزهای برای شاخصبندی مالياتها و کاهش شکاف وصول مالياتها وجود نداشته باشد و اثر تانزی رابطه
مثبت بين کسری و تورم را به وجود آورد .بر عکس زمانی که تورم زیاد است انگيزه آشکاری برای شاخصبندی مالياتها وجود
1 Patinkin Effect
2 Turroni
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دارد .لذا در کشورهایی که سابقه طوالنی در زمينه تورم دارند ،نمیتوان رابطه مثبت بين تورم و کسری بودجه را متصور شد؛ زیرا اثر
تانزی متوقف خواهد شد(ضيائی بيگدلی و مقصودی.)1120 ،

 -6مروری بر پژوهش های گذشته
بيشتر کشورهای در حال توسعه در دهه اخير شاهد افزایش کسری بودجه بوده اند .یکی از آسان ترین روش های تامين مالی
کسری بودجه در این کشورها ،استقراض از نظام بانکی بوده است ،اما هم زمان با افزایش کسری بودجه و نرخ های تورمی فزآینده،
اقتصاد این کشورها با بحران های جدّی مواجه شده به طوری که بسياری از اقتصاددانان ترغيب شده اند ،به مطالعه رابطه کسری
بودجه ،عرضه پول و تورم بپردازند .یکی موثرترین پژوهش ها در این خصوص مقاله آق اولی و خان 1است .آق ولی و خان(،)1792
ضمن تبيين ارتباط متقابل رشد عرضه پول و نرخ تورم ،مدل مبين ارتباط کسری بودجه دولت و تورم را نيز ارائه کردند.
چادری و پارای )1771( 8نيز در مقاله ای تحت عنوان «کسری بودجه و تورم :تجربه ی پرو» به بررسی نقش کسری های
بزرگ در بروز تورم شدید در کشور پرو ،پرداخته اند .این دو پژوهشگر با استفاده از مدل کالن انتظارات عقالیی و داده های فصلی
دوره  1791تا  1726اثرات کسری بودجه را بر نرخ های تورم ،مورد تجزیه و تحليل قرارداده اند .آن ها با برآورد مدل تعيين قيمت
کينزی ،نشان می دهند که کسری های بزرگ بودجه در کشور پرو همانند عرضه پول در ایجاد تورم شدید نقش مؤثری داشته
است.

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی  ،)02بهار  ،1021جلد یک

چادری و احمد ،)1771( 1در مطالعه خود ،موضوع «عرضه پول ،کسری بودجه و تورم در کشور پاکستان» را مورد بررسی قرار
داده اند .رشد چشمگير شاخص قيمت مصرف کننده ( )CPI0و نرخ تورم باال طی دهه  1796و کسری بودجه بزرگ طی سال های
 1796-26بستری مناسب برای انجام این پژوهش بوده است .آن ها با استفاده از یک مدل ،روابط ميان کسری بودجه ،عرضه پول
و تورم را در کشور پاکستان بررسی کرده اند .اساس این مدل بر پول و نظریه مقداری پول بنا شده است .مهمترین نتيجه این
پژوهشگران ،وجود ارتباط مثبت ميان کسری بودجه و تورم در دوره های تورمی لجام گسيخته دهه  1796در پاکستان است .در
مطالعه دیگری علوی راد ( ،)8660فرآیند تورمی و کسری بودجه را در ایران با رویکرد الگوی خودتوضيح برداری مورد بررسی قرار
داده است .نتيجه مطالعه او نشان می دهد که کسری دولت مستقيماً از تورم متاثر می شود .کاردوسو( ،)1772با انجام پژوهشی با
عنوان«کسری بودجه واقعی و اثر پاتينکين»به تشریح تأثير تورم بر کسری بودجه در اقتصاد برزیل پرداخته است .به طور کلی یافته
های تجربی به طور گسترده بر صحت این فرضيه داللت دارد که بين کسری بودجه و نرخ تورم باال در برزیل رابطه منفی وجود
دارد ،براساس این پژوهش ،اثر تانزی به دليل انعطافپذیری سيستم مالياتی ،کوتاه بودن وقفههای ماليات و شاخصبندی
مالياتهای تأخيری و نيز اعمال جریمهها ،نتوانسته است از بُعد درآمدی بر کسری بودجه اثر منفی بگذارد .از طرف دیگر اثر
پاتينکين به سبب عکسالعمل بعضی اقالم هزینه ها؛ یعنی اقالمی که شاخصبندی نشدهاند و یا امکان شاخصبندی آن ها وجود
ندارد نسبت به تورم ،فعال عمل کرده و با افزایش تورم از بُعد مخارج بر کسری بودجه اثر منفی گذاشته و بين تورم و مخارج واقعی
رابطه معکوس برقرار بوده است .برآیند اثر تانزی و پاتينکين رابطهای منفی بين تورم و کسری بودجه را سبب شده است.
در ایران ،تأثير تورم بر کسری بودجه ،چندان مطالعه نشده و عمده مطالعات متمرکز بر تاثير کسری بودجه بر تورم بوده است.
عموماً نيز نتيجه گرفته اند که کسری بودجه تورم را افزایش می دهد.
معروف خانی( ،)1199در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی ارتباط کسری بودجه و تورم در اقتصاد ایران طی دوره -91
 1112پرداخته است .نتيجه پژوهش او نشان می دهد کسری بودجه علت تورم است.
همچنين برادران و دیگران( ،)1170معتقدند تورم از دو بعد درآمدی(فرضيه تانزی) و هزینهای(فرضيه پاتينکين) بر کسری
بودجه مؤثر است .شناخت چگونگی اثر تورم بر کسری بودجه دولت میتواند زمينه را برای کنترل تورم و کاهش کسری بودجه
فراهم کند .در این راستا ،برای بررسی تأثير تورم بر کسری بودجه ایران از دادههای فصلی ،طی دوره  1196:1-1171:0استفاده
کرده اند .مدل پژوهش مورد استفاده آن ها رگرسيون کوانتایل در صدكهای مختلف بوده است .نتایج پژوهش ایشان نشان میدهد
که با افزایش تورم ،کسری بودجه دولت کاهش مییابد .به عبارت دیگر ،در این مطالعه اثر پاتينکين بر اثر تانزی غالب است .در
واقع نتایج نشان میدهد هر چند تورم باعث کاهش مخارج حقيقی و درآمدهای حقيقی دولت میشود ،ليکن تورم هزینههای دولت
را بيشتر از درآمدهای دولت کاهش داده است و در نتيجه افزایش تورم موجب شده است کسری بودجه دولت کاهش یابد .از
طرفی به دليل سطوح مختلف تورم در ایران ،وجود رابطه غيرخطی بين تورم و کسری بودجه تأیيد می شود ،زیرا نتایج پژوهش
نشان میدهد که در صدكهای ابتدایی تأثير تورم بر کسری بودجه بيشتر از صدكهای ميانی است .با اجرای باز نمونهگيری (بوت
استرپ) نتایج حاصل از تخمين رگرسيون چندك نيز در مدل تأیيد گردیده است.
1 Aghevli and khan
2 Chaudhary and Parai
3 Chaudharyand ahmad
4 Consumer Price Index
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 -7روش شناسی پژوهش
ارتباط متقابل ميان بی ثباتی اقتصاد کالن با منشاء تورم و کسری بودجه دولت ،هم از سوی پولگرایان و هم از سوی مکتب
کينزی رد نشده است .همانطور که پيشتر اشاره شد ،براساس مدل ارائه شده از سوی آق اولی و خان ( ،)1792ارتباط متقابل ميان
تورم و کسری بودجه دولت در چهار کشور در حال توسعه(برزیل ،کلمبيا ،جمهوری دومينيکن و تایلند) رد نشده است .چون به دليل
ساختاری ،این مدل برای کشورهای صادرکننده نفت ،مانند ایران قابل استفاده نيست ،در پژوهش حاضر از تلفيق دو مدل آق اولی و
خان و توکلّی و طيبی ( ،)1772استفاده شده است .مدل مذکور به روش حداقل مربعات سه مرحله ای ،برآورد شده و جامعه آماری،
داده ها و اطالعات اقتصاد ایران در سطح کالن مانند تغييرات سطح عمومی قيمت ها ،عرضه اسمی پول ،توليد ناخالص واقعی
مخارج اسمی دولت ،درآمدهای اسمی داخلی و غيره است .داده ها ،سری زمانی ساالنه و دوره زمانی سال های  1108-79میباشد.
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واقعی پول  ( M ) Dدر قالب معادله لگاریتمی خطی و به صورت زیر نوشته می شود:
P

M
Ln( ) D t =a 0 +a1LnGDPt -a 2 t
P

()1

در معادله فوق ،تقاضای واقعی پول با توليد ناخالص داخلی واقعی رابطه مستقيم و با تورم رابطه عکس دارد(آق اولی وخان،
 .)1792همچنين تغيير در تقاضای واقعی پول برابر است با تقاضای واقعی پول جاری منهای تقاضای واقعی پول تاخيری ضرب در
ضریب تعدیل ،یعنی:
M
M
M
(Ln( ) D t =[Ln( ) D t -Ln( ) D t -1 ] )8
P
P
P
در رابطه فوق  ،ضریب تعدیل بوده و مقدار آن  6>  >1است .با جایگزینی معادله ( )1درمعادله ( )8و حل آن برحسب
تقاضای واقعی پول ،معادله تعيين سطح قيمت ها به شکل زیر به دست می آید:

M
() t-1 +LnM t )1
P
در معادله مذکور ،سطح عمومی قيمت ها ، Pt :توليد ناخالص داخلی واقعی : GDPt :بی ثباتی اقتصاد کالن (با منشاء تورم) :
M
 ،  tعرضه پول واقعی تاخيری ( ) t-1 :وعرضه ی اسمی پول  M tاست .لگاریتم  M tنيز یک محدودیت با ضریب واحد
P
(LnPt =- a 0 - a1LnGDPt + a 2 t -(1- )Ln

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی  ،)02بهار  ،1021جلد یک

مدل استفاده شده ،مدلی پویا و شامل چهار معادله است.
الف) معادله سطح عمومي قیمت ها :تقاضای واقعی پول ،تابعی از درآمد واقعی و تورم مورد انتظار است .در الگوی
کينزی تقاضا برای پول تابعی از در آمد و نرخ بهره است .چون در کشورهای در حال توسعه ،عموماً نرخ بهره کارا نبوده و مردم پول
خود را به دارایی تبدیل می کنند ،لذا نرخ بازده دارایی معادل نرخ تورم انتظاری در نظر گرفته می شود و از آن جائی که تورم
انتظاری قابل مشاهده نيست ،از تورم واقعی استفاده می شود .در نتيجه برای تعيين معادله سطح عمومی قيمت ها ،ابتدا تقاضای

است که تحليل اثر تغيير عرضه پول بر سطح عمومی قيمت ها را کامل می کند.
ب) معادله هزینه ها و درآمدهای دولت :به دليل فروش نفت ،درآمدهای دولت در ایران بسيار نوسانی است و چون
قيمت نفت برونزا است؛ درآمدهای نفتی دولت نيز برون زا در نظر گرفته می شود .در صورتی که درآمدهای داخلی دولت ( ) GR
درونزا است .لذا کل درآمدهای داخلی شامل درآمدهای مالياتی مستقيم و غيرمستقيم تابع مثبتی از درآمدهای غيرنفتی به قيمت
عوامل (  )Y NOدر نظر گرفته می شود.
منتج از پژوهش های اخير ،در شرایط بی ثباتی اقتصاد کالن (تورمی) ،اثر نهایی بر ساختار مالی دولت خود را به شکل افزایش
کسری بودجه نشان می دهد .زیرا در نظام مالياتی کشورهایی مانند ایران ،جمع متوسط تاخيرات زمانی در وصول ماليات ها بيشتر از
تاخيرات زمانی به وجود آمده در انجام هزینه های دولت است و این باعث افزایش کسری بودجه می شود(توکلی و طيبی.)1772 ،
بدین جهت برای نشان دادن ميزان متوسط تاخيرات زمانی بر هزینه ها و درآمدهای دولت درشرایط بی ثباتی اقتصاد کالن ،از
نظریه چادری( )1771پيروی می شود .یعنی هزینه های واقعی دولت (  ) GEو درآمدهای واقعی دولت (  ) GRاز نظر شتاب با
مفهوم بی ثباتی اقتصاد کالن (  )  tمقایسه می گردند ،به گونه ای که:

P

P

GE
( GE 0e g  t )0
P
7

GR
( GR 0e  t )1
P
 GR 0و  GR 0نشان دهنده هزینه های واقعی و درآمدهای واقعی دولت در سطح قيمت(  ) P0  1و در
زمان  t  0است g .و  نيز به ترتيب متوسط تاخيرات زمانی در هزینه ها و درآمدهای دولت را نشان می

دهند .معادالت نهایی هزینه ها و درآمد های دولت به شکل زیر است:
(LnGEt =g0 +g1 LnGDPt +LnPt )0
(LnGR t = 0 + 1LnYNO+ 2 t-1 +LnPt )9
در معادالت هزینه ها و درآمدهای دولت نيز لگاریتم  Ptیک محدودیت با ضریب واحد است ،جرا که دولت هميشه زمان باال
رفتن سطح قيمت ها تالش می کند تا بين پرداخت های و دریافت های خود توازن ایجاد کند.

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی  ،)02بهار  ،1021جلد یک

ج) معادله عرضه پول :آق اولی و خان ( ،)1792معتقدند افزایش کسری بودجه منجر به تغيير عرضه پول خواهد شد .در
ایران ،عامل اصلی تغيير در عرضه پول ،افزایش پایه پولی از طریق استقراض از بانک مرکزی بوده است .بنابراین در معادله عرضه
پول ،عواملی که می توانند عرضه پول را تحت تاثير قرار دهند در متغير (  ) E tلحاظ شده اند؛ لذا معادله نهایی عرضه پول که
رابطه ای لگاریتمی است به شکل زیر خواهد بود:

(LnMt = k0 +k1 LnGEt +k2 LnGRt +k3 LnEt +Lnmt )2
در معادله عرضه پول نيز لگاریتم ضریب فزآینده پولی(  ) m tبه عنوان یک محدودیت با ضریب واحد در نظر گرفته شده است.
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موضوع تشخيص در سيستم معادالت هم زمان بسيار مهم است و باید پيش از تخمين مدل بررسی شود(گجراتی .)1192 ،به
این منظور برای تشخيص سيستم معادالت ،از قواعد سيستماتيک استفاده می شود1.

()1

M
)t-1 +LnMt
P

(LnPt =- a 0 - a1LnGDPt + a 2 t-1 -(1- )Ln

(LnGEt =g0 +g1LnGDPt +LnPt )8
(LnGR t =  0 + 1LnYNOt - 2t 1 +LnPt )1
(LnMt =k0 +k1LnGEt -k2 LnGRt +k3 LnEt +Lnmt )0
تشخيص یک معادله ،در قالب شرایط رتبه ای و درجه ای صورت می گيرد .به این منظور نمادهای زیر تعریف می شوند.
 :Mتعداد متغيرهای درون زا در مدل
 :mتعداد متغيرهای درون زا در معادله
 :Kتعداد متغيرهای از پيش تعيين شده در مدل
 :kتعداد متغيرهای از پيش تعيين شده در معادله
اگر  K-k>=m-1باشد ،شرط درجه ای برقرار است ،اگر  K-k=m-1باشد ،معادله دقيقاً مشخص و در صورتی که
 K-k>m-1باشد ،معادله بيش از حد مشخص است.
بررسي شرط درجه ای در رابطه با قابلیت تشخیص :در معادله سطح عمومی قيمت ها )k=3( ،)K=7( ،و )(m=2

است ،بنابراین معادله مذکور بيش از حد مشخص بوده و شرط درجه ای برقرار است .یعنی  . K-k>m-1در معادله مخارج دولت،
( (k=1) ،)K=7و ( )m=2می باشد ،بنابراین معادله مذکور بيش از حد مشخص بوده و شرط درجه ای برقرار است ،یعنی
 . K-k>m-1در معادله درآمدهای دولت )k=2( ،)K=7( ،و ( )m=2می باشد و بنابراین معادله مذکور بيش از حد مشخص
بوده و شرط درجه ای برقرار است ،یعنی  . K-k>m-1در معادله عرضه پول دولتk=2) ( ،)K=7( ،و ( )m=3می باشد و
بنابراین معادله مذکور بيش از حد مشخص بوده و شرط درجه ای برقرار است ،یعنی . K-k>m-1
 1در این مقاله مانایی و یا نامانایی تمامی متغيرهای بکار گرفته شده در هر چهار مدل از طریق آزمون دیکی فولر تعميم یافته) (ADFمورد
بررسی قرار گرفته است.

8

بررسي شرط رتبه ای در رابطه با قابلیت تشخیص :شرط رتبه ای برای مدل در جدول( )1تحليل می شود .برای
تعيين شرط رتبه ای هر یک از معادالت سيستم ،باید دترمينانی غيرصفر از درجه( ) M-1از ضرایب متغيرهای خارج از معادله مورد
نظر به دست آورد .طبق اطالعات جدول( ، )1برای هيچ یک از معادالت سيستم نمی توان دترمينان صفر از درجه ( ) M-1به
دست آورد لذا کليه معادالت سيستم مشخص بوده و شرط رتبه ای برقرار است.
جدول ( : )1بررسي مسئله تشخیص
mt

Et

YNOt

t-1

( M ) t-1
P

t

GDPt

Mt

GRt

GEt

Pt

6

6

6

6

6

6

6

6

-(1-
6

 a2
6

1

6

6

1

6

6

1

K3

1
6

2
6

6

6

6

6

a1
g1
6

6

6

1

1

6

1

6

1

6

6

-k2

k1

6

عرض

شماره

از مبدا

معادله

a0
g0
0
0

()1
()8
()1
()0

تعریف متغیرها:

ب) متغيرهای برون زا:
 )1توليد ناخالص داخلی واقعیGDPt :
 )8نرخ تورم واقعی(بی ثباتی اقتصاد کالن)t :

الف) متغيرهای دورن زا:
 )1سطح عمومی قيمت هاPt :
 )8مخارج اسمی دولتGEt :
 )1درآمدهای اسمی داخلی دولتGRt :
 )0عرضه اسمی پولMt :

 )1عرضه پول واقعی تاخيری( M )t-1 :
P

 )0درآمدهای غير نفتی به قيمت عوامل
 )1نرخ تورم واقعی تاخيریt-1 :
 )0ساختار خطا (شامل پایه پولی درسال قبل +تغيير در
ذخایر خارجی)Et :
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برای تحليل روابط اقتصادی به صورت هم زمان از مدل های سيستمی استفاده می شود .در پژوهش حاضر چون مدل هم
زمان و خطی است ،به صورت حداقل مربعات معمولی سه مرحله ای و طی دوره  1108-79برآورد شده است .نتایج جدول(،)8
نشان می دهد ،تمام ضرایب برآورد شده دارای عالمت های مورد انتظار بوده و از نظر آماری معنی دار می باشند .مقدار متغير
مجازی معادله سوم برای دوره ی زمانی  1106-09برابر با صفر و برای سال های بعد برابر  1در نظر گرفته شده است.

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی  ،)02بهار  ،1021جلد یک

ماخذ :یافته های پژوهشگر

جدول ( :)2نتایج برآورد مدل
S.E

R2

.626

.70

.12

.79

.01

.70

برآورد

M
) t-1 +1.05LnMt
P

معادله

(LnPt =1.76-.25LnGDPt - .003 t -Ln

)(-4.47) (-1.62) (46.87) (-19.95

LnGEt =-10.14+1.6LnGDPt +2.33LnPt
)(6.13

)(17.84

GR t =-2.39+1.43 LnYNOt -.017 t-1 +4.87LnPt +.7DUM
)(16.6) (3.74

)(-2.05

)(4.84

LnMt =-.65+1.34LnGEt -.97LnGR t +.69LnEt +.88Lnmt

.72 .16
)(4.23) (1.54
اعداد داخل پرانتز آماره ( tمحاسبه شده) می باشند.

)(-1.6

)(1.7

سطح عمومی
قيمت ها
هزینه های
اسمی دولت

معادله
1

2

درآمدهای
اسمی داخلی

3

دولت
عرضه اسمی
پول

4
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سال ششم ،شماره ( 1پیاپی  ،)02بهار  ،1021جلد یک

الف) معادله قيمت ها :چون در معادله قيمت ضریب تعدیل وجود دارد ،برای به دست آوردن ضرایب باید ابتدا مقدار ضریب
تعدیل را تعيين کرد .با توجه به اینکه مقدار برآوردی ضریب تقاضای واقعی تاخيری پول برابر با  (1-1می باشد ،بنابراین مقدار
ضریب تعدیل بسيار کوچک است .باداشتن مقدار می توان مقادیر برآوردی برای ضرایب انفرادی را محاسبه کرد.
ب) معادله مخارج دولت :باتوجه به نتایج برآوردی برای ضرایب معادله مخارج دولت ،اثر درآمدی بر مخارج دولت مثبت است.
اثر درآمدی(ضریب توليد ناخالص داخلی واقعی در رابطه با مخارج دولت)  1/01است.
ج) معادله درآمدهای دولت :اثر درآمدی بر درآمدهای دولت(ضریب برآوردی برای متغير درآمدهای غيرنفتی به قيمت عوامل در
رابطه درآمدهای دولت) برابر با  1/01است .به بيان دیگر ،درآمدهای غير نفتی به قيمت عوامل و اثر آن بر درآمدهای داخلی اسمی
دولت مشهود است .از سوی دیگر متوسط تاخيرات در دریافت های دولت یعنی ضریب نرخ تورم واقعی تاخيری ،برابر با  ./619می
باشد .در این رابطه متغير مجازی به عنوان یک متغير اثر گذار و با معنی ،دارای ضریب برآوردی  ./9می باشد.
د) معادله عرضه پول :نتایج معادله عرضه پول بيانگر نقش کسری دولت و دیگر عوامل تعيين کننده بر رشد عرضه پول است.
ضرایب مخارج و درآمدهای دولت در رابطه عرضه پول به ترتيب برابر با  .1/10و  -./79می باشد .این نتایج ،نشان دهنده اثر
مستقيم افزایش کسری بودجه دولت برعرضه پول است .از سوی دیگر ،ضریب برآوردی متغير در برگيرنده عوامل دیگر موثر بر
رشد عرضه پول ( )Etبرابر با  ./07است .به عبارت دیگر 1 ،درصد افزایش (کاهش) در متغير در برگيرنده عوامل موثر بر رشد عرضه
پول ،منجر به  ./07درصد افزایش (کاهش) در عرضه پول خواهد شد.

 -8جمع بندی
اهميت تحليل تاثير بی ثباتی اقتصاد کالن با منشاء تورم بر درآمدها و مخارج دولت باعث استفاده از سری های زمانی ساالنه
در این پژوهش شده است .برآورد سيستم معادالت این پژوهش ،نشان دهنده رفتار پویای اقتصادی ميان آن ها در کوتاه مدت
است .بطور کلی این رفتار را می توان در قالب نتيجه گيری مدل به شرح زیر بيان کرد.
در معادله عرضه پول با رشد عرضه پول ( ،)Etحجم پول افزیش خواهد یافت .این افزایش درحجم پول باعث افزایش سطح
قيمت ها در رابطه قيمت خواهد شد و شرایط تورمی را در اقتصاد به وجود خواهد آورد .درشرایط تورمی چيزی که مشخص خواهد
کرد ساختار مالی دولت به سمت گسترش کسری بودجه حرکت می کند یا به سمت کاهش آن ،مقدار تاخيرات زمانی در دریافت ها
و پرداخت های دولت است .نتایج رابطه مخارج و درآمدهای دولت نشان می دهد که متوسط تاخيرات در دریافت های دولت بيشتر
از متوسط تاخيرات در پرداخت های آن است .لذا کسری بودجه دولت افزایش و افزایش کسری بودجه نيز مجدداً باعث افزایش
حجم پول و تکرار فرآیند مذکور خواهد شد.

 -9پیشنهادها
با توجه به نتایج ،پيشنهادهای زیر ارائه می شود.
از آنجایی که دریافتی های داخلی دولت همواره با تاخير زمانی نسبتاً طوالنی وصول می گردد ،بنابراین در صورت وجود تورم
در جامعه از ميزان ارزش واقعی این دریافتی ها به شدت کاسته می شود .در چنين شرایطی پيشنهاد می شود از دو طریق اقدام
شود  ،یکی از طریق تثبيت سطح عمومی قيمت ها و دیگر از طریق کاهش زمان وقفه در وصول دریافتی ها .از آنجایی که دستيابی
به هدف تثبيت سطح قيمت ها عموماً مشکل و پيچيده است ،لذا به نظر می رسد استفاده از روش دیگر برای کاهش فرسایش
دریافتی های داخلی اش آسانتر باشد .برای کاهش زمان وقفه در وصول دریافتی های داخلی که عمدتاً از دریافتی های مالياتی
تشکيل شده ،الزم است تا دولت از یک سو برای اصالحات در نظام مالياتی تالش کند و از سوی دیگر فرهنگ مالياتی جامعه را
ارتقا بخشد.
سياستگذاران اقتصادی کشور برای کنترل و تثبيت سطح عمومی قيمت ها الزم است در برنامه ریزی های خود به موارد زیر
توجه کنند:
الف) نتایج پژوهش نشان داد که عمده ترین عامل افزایش سطح عمومی قيمت ها ،رشد فزاینده عرضه پول درکشور بوده
است .بنابراین مقام سياست پولی کشور باید با استفاده از ابزارهای پولی در اختيار ،به کنترل رشد عرضه پول اقدام نماید .به عبارت
دیگر باید با اتخاذ سياست های پولی مناسب ،اقدام به محدود نمودن رشد عرضه پول متناسب با رشد توليد ناخالص واقعی کشور
کند.
ب) به دليل نقش بسزای انتظارات در افزایش سطح عمومی قيمت ها ،ضروری است دولت با برنامه ریزی های صحيح
اقتصادی و متعاقب آن اقدامات فرهنگی ،تبليغاتی مناسب اذهان افراد جامعه را نسبت به آینده اقتصادی کشور مطمئن سازد و بدین
وسيله انتظارات آنان را نسبت به افزایش سطح قيمت ها در آینده کاهش دهد.
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ج) متناسب ساختن هزینه های جاری و عمرانی یکی دیگر از اقداماتی است که دولت می تواند در جهت تخفيف فشارهای
تورمی در جامعه انجام دهد .نتایج حاصل از بررسی انجام شده نشان داد ،که درطی دوره مورد بررسی ترکيب هزینه های جاری و
عمرانی در پرداختی های عمومی دولت به نفع هزینه های جاری تغيير کرده است .افزایش نسبی هزینه های جاری به دليل ماهيت
خاص آن ها تاثير انبساطی سریع تری بر اقتصاد دارد و در بلندمدت موجب فشارهای تورمی بيشتری درجامعه می شود در حالی که
هزینه های عمرانی اگر چه در کوتاه مدت تقریباً دارای همان اثرات هزینه های جاری بر اقتصاد است اما در ميان مدت و بلندمدت
یعنی هنگامی که پروژه های ناشی از صرف هزینه های عمرانی به بهره برداری رسيد ،از ميزان اثرات تورمی آن به تدریج کاسته
می شود .بنابراین دولت باید در برنامه ریزی خود نکات فوق را مد نظر قرارداده و تناسب معقولی را ميان هزینه های جاری و
عمرانی خود ایجاد کند.
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