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چکیده
مفهوم کلیدی توهّم مالی به این معناست که سطح معین درآمد دولت و ساختار کوتاهمدت و بلندمدت
مالیات بر سطح مخارج دولت و بنابراین بدهی دولت اثر میگذارد .مفهوم توهّم مالی برای روشن شدن یک
موضوع مهم و بحثانگیز در اقتصاد کالن نیز بکار می رود و آن موضوع بررسی اثرات سیاست مالی بر رفتار
بخش خصوصی است .تئوری اقتصاد کالن کینز این دیدگاه را مطرح میکند که در سطح معین مخارج دولت،
کاهش مالیات در نتیجه تأمین مالی بدهی ،تقاضای کل را افزایش میدهد ،درحالیکه بر طبق دیدگاه
آلترناتیو که به برابری ریکاردویی معروف است ،چنین کاهش مالیاتی صرفاً مالیات جاری را جایگزین میزان
برابر ارزش فعلی مالیات آینده میکند .ریکاردینیها استدالل میکنند که تأمین مالی بدهی و تأمین مالی با
مالیات معادل یکدیگر هستند و بنابراین کاهش مالیات بیاهمیت است .هدف اصلی این پژوهش این است که
به لحاظ تجربی اثرات کسری بودجه و بدهی بر مصرف خصوصی مورد بحث و تحلیل قرار گیرد .تمایز این
پژوهش با مطالعات قبلی استفاده از فرضیه توهّم مالی بهعنوان ابزار تطبیق دیدگاه سنتی با قضیه برابری
است .نتایج پژوهش نشان می دهد که جانشینی بدهی دولت بجای مالیات به افزایش مصرف بخش خصوصی
منجر شده است و نشاندهندهی توهّم بدهی در اقتصاد ایران است.
کلیدواژهها :توهّم مالی ،مصرف بخش خصوصی ،توهّم بدهیARDL ،
طبقهبندی ,E21 ,H63 ,P14 :JEL
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 .1مقدمه
امروزه اقتصاددانان بر این موضوع تأکید دارند که دولت باید در اجرای سیاستهای مالی ملزم به
رعایت محدودیت بودجه خود در یک دوره زمانی معین باشد .بدین معنا که اجرای یک سیاست مالی
انبساطی در زمان حاضر ،خواه به شکل افزایش مخارج دولت و یا به شکل کاهش مالیاتها ،در آینده
با یک سیاست مالی انقباضی و یا یک سیاست پولی انبساطی همراه خواهد بود؛ زیرا در غیر این
صورت بدهیهای دولت بهمنظور تأمین مالی بهرهی بدهیهای قبلی رشد کرده و امکان دارد رشد آن
از رشد سایر متغیرهای کالن نیز بیشتر باشد .روشهای تأمین مالی کسری بودجه ،آثار متفاوتی بر
سطوح نرخ بهره ،سرمایهگذاری و تورم دارد .هر قدر کسری بودجه در یک دوره زمانی طوالنیتر
تداوم داشته باشد ،حجم بدهی دولت نیز افزایش مییابد ،در این صورت نیاز به کاهش هزینههای
مالی دولت و یا پولی کردن بدهیها افزایش خواهد یافت(موسوی جهرمی و زایر .)1 :1837 ،در ایران
بهدلیل ساختار درآمدی موجود و اتکاء به درآمدهای نفتی ،در بسیاری از سالها شاهد کسری بودجه
دولت بهعنوان جزء جداییناپذیر بودجههای دولتی بودهایم .از سوی دیگر ،در کشورهای توسعهنیافته و
درحالتوسعه مانند ایران ،قسمت بزرگی از فعالیتهای اقتصادی در دست دولت است .از اینرو تداوم
کسری بودجه آثار قابلتوجهی بر شکلگیری سایر اجزاء تولید ناخالص ملی خواهد گذاشت،
بهطوریکه مصرف ،سرمایهگذاری ،تراز تجاری و تراز پرداختها را تغییر میدهد(حافظی و
امیریوسفی .)51 :1831 ،مصرف یکی از متغیرهای مهم در اقتصاد کالن به شمار میرود و همواره در
بسیاری از کشورها درصد باالیی از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است .زمانی که
تجزیهوتحلیل در مورد تولید ناخالص ملی صورت میگیرد منطقی است به مصرف بهعنوان یکی از
مؤلفههای اصلی آن توجه بیشتری گردد .در مباحث تصمیمگیری بیندورهای ،مصرف نیز متغیر با
اهمیتی تلقی میشود ،مصرف کمتر امروز و پسانداز بیشتر میتواند بهمنظور مصرف دورهی بعدی و یا
سرمایهگذاری و منابع سرمایهای تلقی شود و در نتیجه با مشخص شدن مصرف امکان تعیین نرخ
پسانداز و در نتیجه انباشت سرمایه با توجه به الگوهای رشد اقتصادی ،زمینههای بهبود شرایط
اقتصادی فراهم میشود .هدف از پژوهش حاضر این است که بررسی کنیم که آیا جانشینی بدهی در
عوض مالیات ،مصرف را افزایش میدهد؟ در واقع آیا در اقتصاد ایران توهّم بدهی وجود دارد .بر این
اساس ،ابتدا به بیان مبانی نظری و پیشینه تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق میپردازیم ،سپس
متغیرها و مدل مورد استفاده در تحقیق معرفی میشوند و در نهایت با تجزیهوتحلیل توصیفی از
متغیرها ،به بررسی نتایج برآورد مدل پژوهش پرداخته میشود.
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 .2مبانی نظری
عدم ادراک صحیح درباره مالیات و مخارج عمومی به توهمّ مالی معروف است .توهّم مالی با وقوع
مالیات در ارتباط است ،زمانی که مؤدیان مالیاتی از مالیاتی که میپردازند مطلع نیستند .افراد معموالً از
مالیات غیرمستقیم آگاه نیستند ،این نوع مالیات توهّم مالی ایجاد میکنند .توهّم مالی همچنین زمانی
وجود دارد که مخارج عمومی توسط استقراض دولت یا فروش اوراق قرضه دولت تأمین مالی
میشود()Hillman, 2009: 272-273؛ زیرا افراد آگاه نیستند که بار استقراض دولت به کل جامعه
تحمیل میشود .توهّم بدهی زمانی ایجاد میشود که افراد بهدرستی از مسیر زمانی منافع آتی مخارج
دولت یا مسیر زمانی مالیاتهای آتی مطلع نیستند .مازاد ارزش فعلی خالص منافع آتی مشاهدهشده1
نسبت به ارزش فعلی خالص منافع آتی واقعی 1توهّم اضافی ثروت را ایجاد میکند که بر تصمیمات
مصرف واقعی و دارایی اثر میگذارد( .)Floyd and Hynes, 1987: 381اصوالً مخارج دولت باید
با مالیات تأمین مالی شود .مخارج عمومی همچنین از طریق استقراض دولت یا انتشار اوراق قرضه
قابل تأمین مالی است .دولتی که با فروش اوراق قرضه استقراض میکند ،تعهد پرداخت منافع اوراق
قرضه را برای خود ایجاد میکند و نیز باید ارزش اوراق قرضه در پایان طول عمر اوراق قرضه را
بازپرداخت کند .برای بازپرداخت اوراق قرضه ،دولت به مالیاتهای آتی یا استقراض برای تأمین مالی
مجدد اوراق قرضه نیاز دارد ،اما نهایتاً مالیاتهای آتی نیاز خواهد بود؛ بنابراین تأمین مالی مخارج
عمومی با اوراق قرضه ،اخذ مالیات را به تعویق میاندازد که شامل بار اضافی مالیات معوق نیز
میباشد (.)Hillman, 2009: 288-289
بررسی اثر تأمین مالی بدهی بر مصرف خصوصی و پسانداز یک موضوع بحثانگیز در تحلیل
اقتصاد کالن است .بر اساس اصل برابری ریکاردویی 8مؤدیان مالیاتی از زمانبندی قید بودجه بهطور
کامل آگاه هستند و بنابراین تشخیص میدهند که بدهی جاری دولت با مالیاتهای آتی تأدیه
میشود .طبق تئوری توهّم مالی ،اصل مذکور رد میشود .افراد هزینههای عمومی تأمین مالی از
طریق اخذ مالیات جاری را بهتر از به تأخیر افتادن تعهدات مالیاتی از طریق استقراض بخش عمومی
ادراک میکنند .طبق تحلیل ویکری )1611( 4در توهّم مالی از طریق بدهی ،افراد از سهم خود در
تعهدات مربوط به بدهی عمومی آگاه نیستند؛ بنابراین تأمین مالی از طریق بدهی در مقایسه با تأمین
مالی از طریق مالیات باعث افزایش بودجه عمومی میشود .واضح است که برای مؤدیان مالیاتی
عقالنی و مطلع ،تأمین مالی از طریق پرداخت مالیات جاری و از طریق ارزش فعلی تنزیل شدهی

1. perceived
2. actual
3. Ricardian equivalence
4. Vickrey

154

آزمون تجربی توهم بدهی در اقتصاد ایران...

154

تعهدات مالیاتی آتی یکسان است (که بوکانان )1641( 1آن را برابری ریکاردویی 1نامید)؛ اما زمانی که
مؤدیان مالیاتی ارزش فعلی تعهدات آتی مالیاتی خود را در نتیجه انتشار اوراق قرضه کم برآورد
میکنند توهّم بدهی به وجود میآید (مداح و همکاران .)785 :1868 ،ادبیات موضوع در زمینه ماهیّت
بدهی عمومی و اثرات آن بر تصمیـمات گسترده است و قصد بیان آنها نیست ،اما فـرضیه اصلـی
این است که در صـورت اطالعـات ناکامـل ،عدمتشخیص تعهدات مالیاتی آتی اجتنابناپذیر
است( .)Oates, 1988: 76بر طبق دیدگاه سنتی ،تأمین مالی مخارج دولت از طریق مالیات اثرات
متفاوتی نسبت به تأمین مالی مخارج از طریق بدهی دارد .بر اساس دیدگاه کینزی ،افزایش در بدهی
عمومی منجر به افزایش خالص ثروت بخش خصوصی شده و این امر بهنوبه خود تقاضای کل را
افزایش میدهد(موسوی جهرمی و زایر .)1 :1837 ،بر طبق استدالل فلداشتاین ،)1631( 8رید4
( ،)1635بالنچارد ،)1635 ،1634( 5مودیگلیانی ،)1637( 1فلداشتاین و المندارف )1661( 7و
مودیگلیانی و استرلینگ ،)1661( 3جایگزین کردن مالیاتهای جاری با بدهی موجب میشود که
مصرفکنندگان خود را ثروتمندتر بدانند و بنابراین مصرف خود را افزایش دهند.
برعکس ،طرفداران فرضیه برابری ریکاردویی اعتبار رویکرد متداول کینزی را به چالش میکشند.
بارو )1673( 6کورمندی ،)1638( 11سیتر و ماریانو ،)1635( 11لیدرمن و رازین ،)1631( 11هق)1633( 18
( )1633و کورمندی و مگیر )1661( 14استدالل میکنند که کاهش مالیات در نتیجه تأمین مالی بدهی
هیچ اثری بر متغیرهای واقعی جاری و آتی ندارد زیرا اوراق قرضه دولتی تعهدات مالیاتی آتی را در پی
خواهد داشت .افراد عقالنی آیندهنگر که از درآمد قابلتصرف بیشتر پسانداز میکنند ،پیشبینی
میکنند که انباشت بدهی عمومی با افزایش مالیاتهای آتی تأمین مالی میشود .یکی از تفاوتهای
اساسی بین مالیات و قرضه این است که تأمین مالی از طریق مالیات در حقیقت یک سیاست مالی
خالص 15است .بهعبارتدیگر وقتی دولت کسری بودجه خود را از طریق مالیات تأمین مالی میکند،
1. Buchanan
2. Ricardian Equivalence Hypothesis
3. Feldstein
4. Reid
5. Blanchard
6. Modigliani
7. Feldstein and Elmendorf
8. Modigliani and Sterling
9. Barro
10. Kormendi
11. Seater and Mariano
12. Leiderman and Razin
13. Haque
14. Kormendi and Meguire
15. Pure Fiscal Policy
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هیچگونه افزایشی در نقدینگی و حجم پول در گردش به وجود نمیآید ،در حالیکه اگر کسری بودجه
از طریق استقراض تأمین مالی شود ،بدون توجه به انواع مختلف استقراض ،1تغییراتی در حجم پول در
گردش (معموالً افزایش) مشاهده میشود؛ بنابراین تأمین مالی کسری بودجه از طریق استقراض
نمیتواند یک سیاست مالی خالص تلقی شود(جعفری صمیمی .)181 :1834 ،بر اساس نظریهی
نئوکالسیکها و کینزیهای جدید ،افراد مصرف را در طول زمان هموارسازی میکنند؛ در نتیجه
انتظار می رود که اثر ثروتی ناشی از افزایش مخارج دولت باعث کاهش در مصرف خصوصی شود؛ ولی
بعضی از محققان با طرح آثار جبرانی ،امکان کاهش درجهی جایگزینی مخارج دولت بهجای مصرف
خصوصی و همچنین احتمال بروز رابطهی مکملی بین این دو متغیر را مطرح کردهاند (صمدی و
سیدی.)11 :1861 ،
در بیشتر مطالعات قبلی به این موضوع توجه نشده است که تغییرات در نسبت مالیات به کسری
بودجه باید برای حذف اثرات ناچیز قضیه ریکاردویی یا اثرات قابلمالحظه دیدگاه سنتی بر مصرف
خصوصی در نظر گرفته شود ،زیرا این تغییرات با جایگزینی تأمین مالی بدهی با مالیات در ارتباط
است .داالماگاس در مقاله خود پارامتر مورد تأکید نسبت مالیات به کسری را در چارچوب معادله اولر
برای مسئله بهینهسازی پویا ایستای فرد نمونه برآورد کرد .به این منظور قید بودجه دولت را بهطور
مستقیم در مسئلهی بهینهیابی مصرفکنندگان لحاظ نمود .توهّم بدهی شکلی از توهّم مالی است ،در
این حالت رأیدهندگان در صورتی از هزینه برنامههای بخش عمومی مطلع هستند که این هزینه را از
طریق مالیات جاری بپردازند نه از طریق استقراض بخش عمومی .این موضوع از اطالعات ناکامل
افراد در مورد منافع آتی یا هزینه فعالـیتهای دولت ناشی میشود .بر این اساس مـازاد ارزش فعلی
مشاهدهشـدهی مـنافع خالص آتی نسبـت به ارزش فعـلی منـافع خالـص آتــی واقعی ،تـوهّمی را
ایجاد میکنـد به این صـورت که ثــروت بر تصمیـمات مصرف و سـرمایهگذاری اثر
میگذارد( .)Floyd and Hynes, 1978: 381بر طبق فرض از آنجا که بین قیمت مالیاتی
مشاهدهشدهی حاصل از بدهی و حاصل از مالیات ،تفاوت وجود دارد ،بهشرط ثابت بودن سایر عوامل،
اتکا بر بدهی به افزایش مخارج عمومی منجر میشود .بوکانان (1617؛  )1631دو نوع توهّم بدهی را
معرفی میکند .اول توهّم تصمیم از "نوع ویکری" که بر اساس آن افراد تعهدات مالیاتی آتی خود را
کم برآورد میکنند .دوم "نوع پوویانی" که در آن از نظر افراد کاهش ارزش دارایی مشابه پرداخت
مالیات یکجا نیست .به اعتقاد بوکانان ( )1617در هر دو روش ،معیار ذهنی برای انتخاب نوع بدهی
حاکم است که البته هزینهی واقعی در دورههای بعدی مشاهده میشود.

 .1انواع استقراض دولت شامل :استقراض از مردم ،استقراض از سیستم بانکی و بانک مرکزی و استقراض خارجی میباشد.
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پوویانی ( )1617پایهی فرضیه ریکاردویی را میپذیرد که بر اساس آن پرداخت یک مالیات ساالنه
مستمر و پرداخت سرمایه یکجای غیرمستمر معادل هستند .با این حال پوویانی ( )1617استدالل
میکند که مؤدیان مالیاتی فردی تصمیمات خود را بر اساس این فرض اتخاذ نمیکنند و در واقع ،در
نقض برابری ریکاردویی ،افراد نسبت به انتخاب بدهی یا مالیات بیتفاوت نیستند و آنها را معادل
نمیدانند در نتیجه تعهدات مالیاتی آتی را کم برآورد میکنند ( .)Buchanan, 1967: 132گرچه
ارزش سرمایه فرد از طریق بدهی با ارزش سرمایهایی مالیات آتی خنثی میشود ولی فرد همچنان
ثروت بیشتری را برای خود تصور میکند.
1
یک رویکرد آلترناتیو پوویانی و بوکانان توسط فلوید و هینز ( )1673ارائه شده است که بر اساس
آن تصمیمات فردی در مورد مالیات آتی و تعهدات بدهی بر اساس دو منبع اطالعاتی صورت میگیرد.
منبع اول ،اطالعات از فرآیند سیاسی جاری حاصل میشود شبیه برنامههای سیاستگذاری و منبع
دوم ،بررسی روند گذشتهی مخارج و مالیات دولت .فلوید و هینز استدالل میکنند که بهجز تغییرات
مشهود و قابل پیشبینی که در پروفایل سیاسی جاری اتفاق میافتد ،تصمیمات عقالنی بر اساس
رفتار گذشته است و بنابراین زمانی که روند گذشته ،نتایج آتی را بهدرستی پیشبینی نمیکند؛ توهّم
بدهی ایجاد میشود .در هر دو رویکرد با توهّم بدهی مواجه میشویم ،به این معنا که عامالن
اقتصادی عقالنی به علّت اطالعات ناکامل ،بدهی را به مالیات جاری ترجیح میدهند .با توجه به
اینکه توهّم مالی زمانی به وجود میآید که مؤدیان مالیاتی ارزش تنزیل شده فعلی تعهدات مالیاتی
آتی را در صورت تأمین مالی بدهی کم برآورد میکنند الزم است (نسبت به این نکته آگاهی الزم را
داشته باشیم) که بازخورد بدهی نسبت به سایر انتخابها شناسایی شود .در ادامه به مطالعات تجربی
صورت گرفته در این زمینه اشاره خواهد شد.
 .3مرور ادبیات
اوتس )1616( 1با استفاده از دادههای نمونهای از شهرداریها اثر برنامههای مخارج محلی و مالیات
دارایی را مورد بررسی قرار داد .او با رگرس کردن ارزش مسکن بر عوامل مؤثر اجتماعی – اقتصادی
مختلف و نرخ مالیات شهرداری و مخارج دریافت که ارزش مسکن بهطور منفی با نرخهای مالیات و
بهطور مثبت با مخارج در ارتباط است .این بررسی اوتس ( )1616بهعنوان یک آزمون تجربی تحرک
تایبوت 8صورت گرفت .او با استفاده از این نتایج استدالل کرد که مصرفکنندگان ،جامعهای (حداقل
برحسب ارزش مسکن) را انتخاب میکنند که با لحاظ اثر مثبت سطوح باالتر مخارج و اثر قطعی4
1. Floyd and Hynes
2. Oates
3. Tiebout mobility
4. Detrimental
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قیمت مالیاتی باالتر ،منافع خالص را حداکثر میکند .چنین نتایجی بهطور دائم در مطالعاتی که
انجامشده کاپیتالیزسیون مسکن را تأیید میکند .با این وجود این مطالعات آزمون مناسبی برای فرضیه
توهّم بدهی ارائه نمیدهند .بهطورکلی ،به همین دلیل این مطالعات با کاپیتالیزسیون مخارج تأمین
مالی شده با مالیات جاری مرتبط هستند نه با تفاوتهای جوامع که مخارج را یا با بدهی تأمین مالی
میکنند یا با مالیات جاری.
داالماگاس ( )1668در یک بررسی بین کشوری دیدگاههای متضاد رویکرد کینزی (در مورد اثر
انگیزشی تأمین مالی بدهی و کاهش مالیات) و برابری ریکاردویی (معادل بودن مالیات و تأمین مالی
با بدهی) را مورد بررسی قرار داد .داالماگاس با رگرس کردن سطح مصرف بخش خصوصی بر درآمد
مالیاتی ،بدهی/کسری دولت و تورم دریافت که جانشینی بدهی بهجای مالیات بهعنوان یک اضافی
خالص ثروت بد تعبیر میشود و مخارج مصرفی سرانه خصوصی افزایش مییابد .در واقع داالماگاس
اثر توهّم بدهی را بر مصرف بخش خصوصی بررسی میکند نه بر مخارج عمومی .از طرف دیگر در
مورد رابطهی بین مخارج دولت و مخارج مصرفی ،اولین بار بایلی )1671( 1نشان داد که یک درجهی
جانشینی بین مخارج دولت و مصرف خصوصی یا اثر ازدحام خارجی وجود دارد .بارو ( )1631برای
آزمون اثر مستقیم خریدهای دولت بر مطلوبیت مصرف ،یک مدل عمومی را بکار برد .آشورث1
( )1635و کورمندی )1638( 8رویکرد درآمد دائمی را به کار بردند و به درجه معنیداری برای جانشینی
بین مصرف خصوصی و مخارج دولت در ایاالتمتحده دست یافتند .احمد )1631( 4اثرات مصرف
دولت انگلستان ( )UKرا در یک مدل جانشینی بین دورهای برآورد کرد .نتایج پژوهش او نشان
میدهد که مخارج دولت موجب برونرانی( 5کاهش) مصرف خصوصی میشود.
بر طبق یافتههای آیاگاری ،رائو ،کریستیانو و ایچن بام )1661( 1و باکستر و کینگ)1668( 7
افزایش در مخارج دولت بهطور معنیداری به کاهش در مصرف خصوصی منجر میشود .آمانو و
ویرجانتو )1667( 3یک رویکرد قیمت نسبی برای برآورد کشش جانشینی بین دورهای بین مخارج
دولت و مصرف خصوصی در ایاالتمتحده ( )USبهکار بردند .کشش برآورد شدهی مذکور حدود 1.6
میباشد .بهعبارتدیگـر ،این گروه از پژوهـشها نشان میدهد که افـزایش در مخـارج دولت اثــر
برونرانی خارجی مالی 6بر مصرف خصوصی دارد.
1. Bailey
2. Aschauer
3. Kormendi
4. Ahmed
5. crowd out
6. Aiyagari, Rao, Christiano, and Eichenbaum
7. Baxter and King
8. Amano and Wirjanto
9. fiscal crowding-out
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نتایج پژوهش هو )1111( 1برای  14کشـور  OECDنشان میدهد که با لحاظ درآمد قابلتصرف
واقعی و رد فرضیه درآمد دائمی ،بین مخارج دولت و مصرف خصوصی جانشینی وجود دارد .نیه و هو1
( )1111با استفاده از دادههای ساالنه  18کشور  OECDبر اساس کشش بیندورهای جانشینی
دریافتند که مخارج دولتی و خصوصی مکمل هستند.
5
4
لینمان و شابرت 1114( 8و  ،)1111گالی و همکاران ( 1114و  ،)1117هرواث ( )1116و گانلی و
ترواال ) 1116( 1در مطالعات خود نوعی مدل پویای تصادفی تعادل عمومی کینزی جدید را طراحی
کردند و با توجه به رویکرد کینزی و نئوکالسیک ،اثر افزایش مخارج دولت را از طریق اعمال تکانهی
برونزای مخارج دولت بر مصرف خصوصی مورد بررسی قرار دادند که تحت شرایطی مصرف بخش
خصوصی افزایش و در شرایطی دیگر کاهش مییابد.
3
در پژوهش استیو و سانچز – لوپز )1115( 7و آتری کستانتینی ( )1111بهترتیب برای اقتصاد
اسپانیا و  15کشور اروپایی وجود رابطه جانشینی اجورث 6بین مخارج دولت و مصرف بخش خصوصی
مورد تأیید تجربی قرار گرفت.
در بعضی مطالعات تجربی نتایج متفاوتی حاصلشده است .دوروکس ،هد و الفام )1661( 11در یک
مدل نئوکالسیک با بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس و رقابت انحصاری ،اثر شوکهای مخارج دولت
را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که افزایش در مخارج دولت منجر به افزایش در مصرف میشود.
کاراس )1664( 11تغییر مصرف خصوصی را در پاسخ به افزایش در مخارج دولت در تعدادی از
کشورها مورد بررسی قرار دارد .نتایج حاصل از پژوهش او نشان میدهد که مصرف عمومی و
خصوصی مکمل هستند نه جانشین ،به این معنی که افزایشی در مخارج دولت مطلوبیت نهایی مخارج
مصرفی را افزایش میدهد.
مطالعات داخلی بهطور مستقیم موضوع توهّم بدهی را مورد بررسی قرار ندادهاند ،البته موضوعات
مرتبطی همچون آزمون فرضیهی برابری ریکاردویی یا بررسی رابطهی جانشینی مخارج دولت و
مخارج مصرفی در اقتصاد ایران صورت گرفته است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
1. Ho
2. Nieh & Ho
3. Linnemann and Schabert
4. Gali et al
5. Horvath
6. Ganelli and Tervala
7. Esteve & Sanchis-Llopis
8. Auteri & Costantini
9. Edge Worth Substitute
10. Devereux, Head, and Lapham
11. Karras
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منجذب ( )1861نظریه بارو -ریکاردو مبنی بر عدم تأثیر کسری بودجه دولت بر مصرف را در
اقتصاد ایران مورد آزمون قرار داد .بر طبق نتایج پژوهش او ،نظریهی مذکور مورد تأیید تجربی است
اما چون در ایران کسری بودجه عمدتاً از طریق گسترش نقدینگی و از طریق استقراض از بانک
مرکزی یا فروش ارز و نه استقراض از مردم تأمین میشود ،باید به دنبال دالیل دیگری مبنی بر خنثی
بودن کسری بودجه دولت در ایران بود.
عباسیان و نوری ( )1831با استفاده از آزمون تابع مصرف و روش معادلهی اویلر ،اعتبار فرضیهی
برابری ریکاردویی را در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاصل از محاسبات آنها نشان
میدهد که برابری ریکاردویی در ایران برقرار نیست و کسری بودجه در اثر کاهش مالیات ،سبب
افزایش نرخ بهره و کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی خواهد شد.
نتایج حاصل از پژوهش موسوی جهرمی و زایر ( )1837که با استفاده از روش  ARDLبرای دوره
زمانی  1841-1834انجام گرفته است ،نشان میدهد که کسری بودجه در ایران ،با توجه به ماهیت
مخارج دولت ،سبب جانشینی مخارج مصرفی دولت با مخارج مصرفی بخش خصوصی میشود (اثر
منفی روی مصرف بخش خصوصی) و از سوی دیگر از آنجا که روش تأمین مالی این کسری عمدتاً
استقراض از سیستم بانکی میباشد ،موجب افزایش حجم نقدینگی و افزایش قدرت خرید اسمی بخش
خصوصی میشود و بر مصرف بخش خصوصی اثر مثبت خواهد داشت.
در پژوهش صمدی و سیدی ( )1861الگویی ارائه میشود که بر اساس آن تأثیر مخارج دولت بر
مصرف خصوصی بررسی شده و تأثیر خدمات اثرگذار بر مطلوبیت یعنی مخارج و خدمات به عنوان
نهاده در فرآیند ت ولید بخش خصوصی و مخارج از هم جدا شده است .با استفاده از دادههای اقتصاد
ایران در دوره  1883تا  1831الگوی مذکور برآورد شده و نتایج نشان میدهند که دسته اول مخارج
در کوتاهمدت ،مکمل اجورث مصرف خصوصی و در درازمدت ،مستقل اجورث آن است؛ اما دسته دوم
مخارج در کوتاهمدت و درازمدت با مصرف خصوصی رابطهی مستقیم دارد؛ بنابراین پیشنهاد شده است
که توجه دولت به تغییر در ترکیب مخارج دولت به نفع مخارج بهعنوان نهاده بهجای مخارج اثرگذار
بر مطلوبیت خانوارها باشد .اصغرپور و همکاران ( )1861با استفاده از دادههای ساالنه اقتصاد ایران در
 1851 -1836رابطه تجربی مصرف و مخارج دولت را در بلندمدت و کوتاهمدت مورد بررسی قرار
دادند .بر طبق نتایج ،فرضیه کینزی یا اثرات مکملی مخارج دولتی بر مصرف بخش خصوصی مورد
تأیید تجربی قرار گرفت.
نتایج پژوهش صمدی و سیدی ( )1861در بررسی قابلیت جانشینی مخارج دولت بهجای مصرف
خانوار برای  43کشور عضو سازمان همکاری اسالمی نشان میدهد که رابطه جانشینی بین مخارج
دولت و مصرف خصوصی در کشورهای مذکور وجود دارد و نیز با افزایش اندازه دولتها شدت
جانشینی بین مخارج دولت و مصرف خصوصی افزایش مییابد.
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بر طبق پژوهش رضاییپور و آقایی خوندابی ( )1861طی دوره  1858-1831روابط بلندمدت و
کوتاهمدت بین مصرف واقعی بخش خصوصی و شوکهای یارانهای در اقتصاد ایران وجود دارد ،به
گونهای که تأثیر شوکهای مالی ناشی از افزایش مخارج یارانهای دولت بر مصرف بخش خصوصی
دو دوران رکود و رونق اقتصادی مثبت است و میزان تأثیر این شوکها با توجه به ضرایب بهدست
آمده برای متغیرها در دوران رونق اقتصادی بیشتر از تأثیر این شوکها در دوران رکود اقتصادی است.
همانطور که از مطالعات برمیآید در بعضی مطالعات تنها بررسی رابطهی مکمل بودن یا جانشینی
بین مخارج بخش عمومی و مخارج بخش خصوصی مورد آزمون قرار گرفته است و در بعضی دیگر
نحوهی تأمین مالی مخارج دولت بر مخارج مصرفی نیز مدنظر قرار گرفته است .بر طبق نتایج،
مطالعات جانشینی بدهی در عوض مالیات ممکن است موجب افزایش یا کاهش (بیاثر) بر مصرف
بخش خصوصی شود .تفسیر دیگری از این موضوع در رفتار مصرفکننده با فرضیهی توهّم بدهی
صورت میگیرد .در ادامه یک مدل تجربی در زمینهی موضوع مورد بررسی ارائه میشود.
 .4مدل تجربی
در مطالعات تجربی دربارهی مصرف کل ،معموالً دو رویکرد به کار گرفته میشود .رویکرد اول یک
رویکرد خاص و موردی 1است که در آن یک تابع مصرف ساختاری برآورد میشود و سطح مخارج
مصرفی به مجموعهای از متغیرهای مرتبط برونزا (شامل برنامههای دولت ،مالیات و بدهی عمومی)
ربط داده میشود .در یک چنین چارچوبی ،فرضیه برابری (ریکاردویی) برحسب عالمت و مقدار
برآوردهای پارامتری متغیرهای توضیحی کلیدی آزمون میشود .رویکرد دوم شامل برآورد شرایط
مرتبه اول است که به معادله اولر 1معروف میباشد و بر اساس آن مسیر بهینهی مصرف برای عاملین
انفرادی حاصل میشود .مزیت رویکرد دوم این است که اگر فرض شود ترجیحات در طول زمان
جمعپذیر جداپذیر 8هستند ،امکان برای برآورد مستقیم پارامترهای یک تابع مطلوبیت بیندورهای
ایجاد میشود ،بدون اینکه به ارائهی راهحل صریح مسئلهی بهینهسازی پویا نیاز باشد .همانند اکثر
مطالعات رفتار مصرفکننده میتوان معادله اولر را برای معادالت ساختاری بکار برد؛ بنابراین فرض
میشود یک خانوار نمونه (نماینده) یک تابع مطلوبیت ایستا دارد که برای یک کاالی ترکیبی
بهصورت زیر تعریف میشود:
()1
1. ad hoc
2. Euler equation
3. additively separable
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با
()1
در معادالت ( )1و ( V ،)1مطلوبیت انتظاری (مثبت یا منفی) است U ،یک تابع فزاینده و محدب
در یک کلیّت کاب داگالس از بار مالیات سرانه ( )Tو کسری بودجه (تغییر ساالنه در بدهی دولت)،
 ،با نرخ بهرهی  iکه نرخ بهره اسمی است E ،عملگر انتظارات است،
نرخ ثابت ترجیحات زمانی و درجه ریسکگریزی نسبی را اندازهگیری میکند.
در فرمولهای متداول توابع مطلوبیت ،آرگومانها معموالً شامل مصرف خصوصی و عمومی است.
زمانی که برابری ریکاردویی آزمون میشود ،استفاده از این متغیرها تقریباً بیمعنی است .علّت این
است که توجه اصلی بر کاربردهای سیاستی است که بر اساس آن مقامات مسئول ،در دوره اول
مالیات را کاهش میدهند و به مقدار برابر اوراق قرضه منتشر میکنند درحالیکه در دوره دوم برای
بازپرداخت بدهی افزایش مالیات اتفاق میافتد؛ بنابراین اصالحات (تغییرات) اساسی در هر دو تعریف
الزم است و فرم خاص تابع مطلوبیت در مطالعات پیشین بر اساس معادل بودن (برابری) تأمین مالی
مالیات و بدهی به کار گرفته میشود تا تعیین شود که پرداختهای بین نسلی دولت از آینده به حال
که بر مصرف جاری اثرگذار میباشد ،چقدر است.
در فرمول جدید تابع مطلوبیت (نامطلوبیت) ( ،)1فرض میشود دولت دو نوع بار مالی را برای تأمین
مالی برنامههای مخارج بر خانوارها تحمیل میکند :بار مالی اول بار مالیات واقعی متداول است که با
تعریف مرسوم مالیات های (مستقیم و غیرمستقیم) وضع شده توسط دولت در هر دوره مطابق است .بار
مالی دوم ،بار مالیات اضافی 1است و با انتشار اوراق قرضه بهعنوان روش آلترناتیو تأمین مالی مخارج
دولت مورد استفاده قرار میگیرد1؛ اصطالح اضافی مالیاتهای بیشتری را که باید در دورههای بعدی
برای جبران پرداختهای بدهی فعلی تحمیل شوند ،نشان میدهد .بار ترکیبی مالیاتهای واقعی و
اضافی را میتوان نامطلوبیت مرکب تلقی کرد.
در تابع نامطلوبیت مرکب (ترکیبی) ،رفتار مصرفکنندگان تحت دو رژیم (ریکاردویی و کینزی) در
مقدار پارامتر سهم  αمنعکس میشود و درجهی اثرگذاری مالیاتهای جاری و استقراض دولتی بر
نامطلوبیت بخش خصوصی را اندازهگیری میکند .پارامتر سهم ،برای افرادی که داللتهای مالیات
آتی بدهی جانشین شده در عوض تأمین مالی مالیات (رویکرد کینزی) را تشخیص نمیدهند ،مقادیر
صفر یا نزدیک به صفر را به خود میگیرد .برعکس پارامتر  αبرای افرادی که پیشبینی میکنند که
تعهدات مالیاتی آینده مستلزم بکار گرفتن اوراق قرضه دولت است (قضیه برابری) ،به مقدار متوسط
1. imputed
2. imputed tax burden

162

آزمون تجربی توهم بدهی در اقتصاد ایران...

162

خود یعنی  1/5نزدیک است؛ بنابراین بسته به فرم خاص رفتار مصرفکننده ،نامطلوبیت نهایی پرداخت
یک میزان معین مالیات در دوره فعلی ممکن است برابر با (کمتر از) نامطلوبیت نهایی کسری بودجه
تأمین مالی شده با بدهی دولت باشد که به نوبه خود ،با نامطلوبیت نهایی ارزش فعلی جریان مالیات
برابر است که در آینده بهمنظور تأمین مالی جریان پرداختها بر وامدهندگان (خریداران اوراق قرضه)
وضع خواهد شد .در این وضعیت ،مصرفکننده تصور میکند که مطلوبیت مورد انتظار آتیاش از
جریان درآمدی حداکثر میشود به شرطی که بتواند نامطلوبیت مرکبش را از جریان تعهدات واقعی و
اضافی مالیاتی حداقل کند .در این فرآیند حداقلسازی ،قید بودجه انفرادی دوره  tبهصورت زیر تعیین
میشود:
()8
در معادله فوق  Cمصرف خصوصی Y ،درآمد قبل از مالیات و
قید بودجه دولت با رابطهی زیر قابل ارائه است:

تغییرات ساالنه در ثروت است.

()4
تغییرات ساالنه در پایه پولی است.
که  Gمخارج دولت بر کاالها و خدمات و
صرفنظر از دیدگاه خاص ریکاردویی یا کینزی ،در تصمیمات مصرفی اتخاذشده ،ممکن است
فرض شود فرد نماینده (نمونه) از امور مالی دولت آگاه است به این معنی که منافع حاصل از کاالها و
خدمات عمومی را محاسبه میکند .بهعالوه ،یک عامل ریکاردویی تعهدات مالیات آتی ضمنی در
ایجاد بدهی جاری را تشخیص میدهد ،درحالیکه یک عامل کینزی بعد از هر کاهش مالیاتی به علت
تأمین مالی با بدهی ،مخارج خود را افزایش میدهد؛ بنابراین با ترکیب قید بودجه مصرفکننده و
دولت ،بخش خصوصی و عمومی قابل ادغام است .با جایگزین کردن ( )4در ( )8و مرتب کردن آن
معادله ( )5حاصل میشود:
()5
رابطه حاصل از راهحل ( )5برحسب مصرف خصوصی را میتوان بهعنوان قید بودجه بیندورهای
بخش خصوصی در نظر گرفت با این فرض که افراد قید بودجه بخش عمومی را درونی میکنند .در
زمینه بحث قبلی ،انتظار میرود فرد نامطلوبیت تنزیل شده فعلی بار مالیات ترکیبی خود را حداقل کند
یعنی معادله ( )1را نسبت به قید بودجه دورهای )5( 1حداقل کند .به پیروی از مطالعه روسی)1633( 1
1. period-by-period budget constraint
2. Rossi
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میتوان پارامترهای تابع نامطلوبیت را بدون حل صریح مسأله بهینهیابی مصرفکننده و با برآورد فرم
شرط نهایی ( )1و ( )1بهطور مستقیم بهصورت زیر محاسبه کرد:
()1
با جایگزینی مشتقات جزئی ( )1و بعد از کاربرد قضیه دوجملهای تصریح زیر حاصل میشود:

Zو

ضرایب تفاضلی باالتر است .بعد از حذف این ضرایب و ضرایب

و

از رابطه آخر ،معادله زیر حاصل میشود:
()7
که

در آخر ،با جایگزینی قید بودجه ( )5در ( )7میتوان نوشت:
()3
با حل معادلهی ( )3برحسب  Cتقریبی برای معادله اولر برای مصرف فراهم میشود.
برای حل مسأله جایگزینی دادههای اصلی با نرخهای رشد ساالنه میتواند تقریب خوبی باشد،
برای حل ،ماهیت انتظاری و غیرانتظاری متغیرها در سمت راست ( )3در نظر نگرفته نمیشود؛ بنابراین
رابطه اول موردنظر بهصورت زیر است:
()6
اعتبار فرضیه ریکاردویی یا دیدگاه متداول معموالً با بررسی مقادیر ضرایب مالیاتها و مخارج
دولت آزمون میشود .بهخصوص فرض میشود که در یک چارچوب ریکاردویی ،مالیات اثری بر
درحالیکه در تئوری مرسوم وجود مالیات باعث میشود که افراد
مصرف خصوصی ندارند
 .با توجه به مخارج عمومی ،ریکاردینیها استدالل
مخارج مصرفی خود را کاهش دهند
زیرا آنها
میکنند که مخارج دولت بر کاالها و خدمات بر مصرف اثر منفی دارد
بار منابع واقعی بخش عمومی را به بخش خصوصی تحمیل میکنند .برعکس کینزینیها دیدگاهی را
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تأیید میکنند که بر طبق آن اثر مخارج دولت بر مصرف یا یک اثر کوچک معنیدار دارد یا بهطورکلی
.
معنیدار نیست
گام بعدی این است که
در بخش بعدی ،به معرفی دادههای مورد استفاده برای اقتصاد ایران پرداخته میشود و مدل
ارائهشده با دادههای مذکور مورد آزمون تجربی قرار میگیرد.
 .5معرفی دادهها و تخمین مدل
برای برازش الگوی تصریحشده در معادلهی ( ،)6دادههای دوره زمانی  1811-1861مورد استفاده قرار
میگیرد .متغیرهای مدل عبارتاند از C :مخارج مصرفی بخش خصوصی بهعنوان متغیر وابسته ،تولید
ناخالص داخلی ( ،)Yتغییرات ثروت ( ) ،مخارج دولت ( ،)Gتغییرات پایهی پولی ( ) ،مالیات ()T
) که متغیرهای مستقل مدل هستند .پیرو
و نسبت مالیات به کسری بودجه با وقفه (
پژوهش عباسیان و نوری ( )1831برای متغیر ثروت خانوارها از متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
داخلی بهعنوان پراکسی برای آن استفاده شده است .همهی متغیرها برحسب واحدهای سرانهی واقعی
هستند که با شاخص قیمت سال  1861به مقادیر واقعی تبدیل شدهاند.
از آنجا که تعداد متغیرهای توضیحی در این پژوهش زیاد است و مجموع مشاهدات نسبت به
متغیرها کم میباشد ،استفاده از روش جوهانسون و مدل خودرگرسیون برداری ( )VARنتایج مطلوبی
را ارائه نمیکنند و برای رفع اشکال مزبور از مدل خود رگرسیون با وقفههای توزیعی ()ARDL
استفاده شده است .تجزیه و تحلیل از روش  ،ARDLمبتنی بر تفسیر سه معادله پویا ،1بلندمدت 1و
تصحیح خطا 8است .نتایج معادلهی پویا -معادلهای که در آن متغیر وابسته به شکل با وقفه سمت
راست معادله ظاهر میشود -برای انتخاب وقفه بهینه میتوان از معیارهای آکائیک ،شوراتز بیزین،
هنان کوئین و ضریب تعیین تعدیلشده استفاده کرد که در این مطالعه برای جلوگیری از کاهش درجه
آزادی از معیار شوارتز بیزین استفادهشده است .بدین منظور ،با استفاده از نرمافزار  Eviews9ابتدا به
برآورد مدل با استفاده از روش خودرگرسیون برداری با وقفههای گسترده  ARDLپرداخته شد .قبل
از پرداختن به آزمون ،مانایی متغیرها مورد بررسی قرار میگیرد .نتایج آزمون مانایی متغیرها در جدول
( )1ارائه شده است.

1. Dynamic
2. Long- run
3. Error- Correction

سال پنجم -شماره  -02زمستان 1315

فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران

165

جدول  :1نتایج آزمون ADF
مدل با عرض از مبدأ و بدون روند زمانی

مدل با عرض از مبدأ و بدون روند زمانی

روی سطح متغیرها

متغیر

روی تفاضل اول متغیرها

آماره
1/14
-1/83
-1/31

مقدار بحرانی
-1/61
-1/61
-1/61

H

-1/77

-1/61

وقفه
7
7
7
7

-4/81

A

-1/77

-1/61

-5/88

-1/61

C
Y
T

آماره
-4/81
-4/18
-5/15

مقدار بحرانی
-1/61
-1/61
-1/61
-1/61

وقفه
7
7
7
7

7

-4/31

-1/61

7

7

-

-

-

منبع :یافتههای تحقیق

 ،هیچکدام از متغیّرها در سطح مانا
همانطور که در جدول ( ،)1مشاهده میشود بهجز
نیستند؛ زیرا قدر مطلق آماره محاسبهشده دیکی فولر تعمیمیافته  ADFدر آنها از مقادیر بحرانی
کوچکتر است .با تکرار آزمون دیکی -فولر در مورد تفاضل اوّل متغیّرها مشخص شد که این متغیّرها
پس از یک بار تفاضلگیری مانا شده و فرضیه صفر مبنی بر داشتن ریشه واحد تفاضل دادهها و مانا
نبودن رد و فرضیه مقابل مبنی بر مانایی ،در سطح اطمینان  65درصد رد نمیشود .بنابراین ،این
متغیّرها همانباشته از درجه یک ) I(1هستند .چون کلیه متغیرها ) I(1نیستند ،برای بررسی هم جمعی
(رابطه بلندمدت) متغیرها نمیتوان از روش یوهانسن -جوسیلیوس استفاده کرد .در این حالت از روش
خود رگرسیون برداری با وقفههای گسترده  ARDLبرای برآورد رابطه پویا ،بلندمدت و تصحیح خطا
استفاده میشود .بدین منظور ،با استفاده از نرمافزار  Eviews9به برآورد مدل با استفاده از روش
 ARDLپرداخته شد .نخست ،وقفه بهینه با استفاده از معیار شوارتز -بیزین تعیین شد .وقفه بهینه
برای  ،A ،G ،Y،Cیک و برای سایر متغیرها صفر تعیینشده است و سپس مدل برآورد گردید که
نتایج آن در جدول ( )1ارائهشده است .همانطور که مشاهده میشود همه متغیرها بهجز  Tو
حداقل در سطح  61درصد از نظر آماری معنادار هستند .ضریب  Gمنفی است و با
معنیدار و مطابق انتظار
دیدگاه ریکاردوئی مطابقت دارد .ضریب  Yو ضریب تغییرات ثروت
منفی هستند و دیدگاه مرسوم را نشان میدهند اما این
مثبت هستند .ضرایب  Tو
ضرایب معنیدار نیستند .دلیل آن میتواند این باشد که از آنجا که در اقتصاد ایران مالیات منبع
درآمدی اصلی دولت نیست و دولت معموالً برای تأمین مالی کسری بودجه خود عمدتاً از روش
استقراض از بانک مرکزی استفاده میکند ،مالیات در تصمیمگیریهای مصرفی اثر چندانی ندارد.
پایهی پولی بر افزایش مخارج مصرفی اثرگذار است ،دولت عمدتاً کسری بودجه را از طریق افزایش در
پایهی پولی تأمین مالی میکند و همانطور که ضریب تغییرات  Hنشان میدهد این متغیر رابطهی
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مستقیمی با مصرف خصوصی دارد .از نتایج چنین برمیآید که جانشینی بدهی دولت بجای مالیات به
افزایش مصرف بخش خصوصی منجر شده است و نشاندهندهی توهّم بدهی در اقتصاد ایران است.
جدول  :2نتایج معادله ( ARDLمتغیر وابسته مصرف خصوصی واقعی سرانه )C
متغیر

ضریب

)C(-1
Y
)Y(-1
G
)G(-1
T

1/811546
1/817618
-1/113515
-1/813684
1/161716
-1/117757

Std. Error
1/178171
1/58838
1/111138
1/155417
1/157113
1/861461

t-Statistic
1/111565
5/713161
-8/413111
-1/151111
1/311758
-1/145857

Prob.
**1/1438
*1/1111
*1/1116
***1/1541
***1/1731
1/6148

1/417716

1/155778

1/117454

**1/1116

A

1/818488

1/111138

1/515141

**1/1136

)A(-1

1/157111

1/155181

1/118434

1/8181

-1/515117
1/117711
1/661185
161/1677
1/111111
1/165711

1/816375
1/111511

-1/517337
1/117657

1/1481
**1/1836

H

C
R-squared
F-statistic
)Prob (F-statistic
Durbin-Watson stat

منبع :یافتههای تحقیق
* *** ،** ،به ترتیب معنیداری در سطح  %5 ،%1و %11

بر اساس نتایج جدول ( )8عالمت ضرایب برآوردی نتایج حاصل از مدل  ARDLرا مورد تأیید
قرار میدهد .البته همانطور که در جدول مشاهده میشود در بلندمدت ضریب  Gبیمعنی است و
مخارج مصرفی تحت تأثیر متغیر مذکور نیست.
جدول  :3نتایج تخمین بلندمدت ضرایب معادله (متغیر وابسته مصرف خصوصی واقعی سرانه )C
متغیر

ضریب

Std. Error

t-Statistic

Prob.

Y
G
T

1/151615
-1/141835
-1/113181

1/171111
1/145118
1/111611

1/111837
-1/113388
-1/145485

**1/1831
1/3177
1/6141

H

1/148114

1/151111

4/111175

*1/1111

A

1/753113

1/111461

8/441541

*1/1117

-1/361141

1/535411

-1/518617

1/1441

منبع :یافتههای تحقیق
* *** ،** ،به ترتیب معنیداری در سطح  %1و %5

سال پنجم -شماره  -02زمستان 1315

فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران

167

 .5-1آزمونهای شناختی معادالت
یکی از موارد مهم در تخمین روابط بلندمدت بین متغیّرها ،آزمون برقراری مفروضات کالسیک است
که به این منظور آزمونهای شناختی معادالت انجام میشوند .اطالعات جدول ( )4نتایج این آزمونها
را نشان میدهد .در این جدول A ،بیانگر آزمون ضریب الگرانژ و تأییدکننده عدم همبستگی سریالی
بین باقیماندههاست B .نشانگر آزمون رمزی است که فرم تصریحشده مدل را بهصورت صحیح
بررسی میکند که در اینجا آماره  LMنشان از صحت تصریح در مدل دارد C .بیانگر آزمون تشخیص
نرمال جمالت پسماند که بر اساس آماره  LMبهدستآمده ،نرمال بودن این توزیع در مدل تأیید
میشود D .که آزمون واریانس ناهمسانی را نشان میدهد ،در این مدل تأییدکننده واریانس همسانی
باقیماندههاست؛ بنابراین ،بر اساس نتایج حاصل از آزمونهای شناختی باال اعتبار آماری نتایج حاصل
از تخمین مدل تأیید میشود.
جدول  :4نتایج آزمونهای شناختی مدل
F-Version

LM Version

Test Statistics

]1/6134[1/414

]1/6541[1/1138

A:Serial Correlation

]1/8113[1/531

]1/5113[1/531

B:Functional Form

]1/151158[1/4813

C: Normality

]1/1331[1/1757

)D:Heteroscedasticity (ARCH

]1/1588[1/1618

منبع :یافتههای تحقیق

در ادامه برای بررسی اینکه تعدیل عدمتعادلهای کوتاهمدت در مصرف به سمت تعادل بلندمدت
به چه صورت انجام میپذیرد ،از مدل تصحیح خطا ( )ECMاستفادهشده است .ضریب  ECMنشان
میدهد که در هر دوره ،چند درصد از عدمتعادل کوتاهمدت مصرف جهت رسیدن به تعادل بلندمدت
تعدیل میگردد و به عبارتی چند دوره طول میکشد تا مصرف به روند بلندمدت خویش بازگردد .نتایج
حاصل از برآورد مدل تصحیح خطا در جدول  8ارائهشده است .ضریب جمله خطا  1.18است به این
معنا که در هر دوره  18درصد از عدمتعادل در مصرف تعدیلشده و به سمت روند بلندمدت خود
نزدیک میشود.
از
همانطور که نتایج تخمین مدل  ECMنشان میدهند ،همه متغیّرها بهجز  Tو
نظر آماری تقریباً در سطح  65درصد معنادار هستند .در اقتصاد ایران دولت عمدتاً کسری بودجه را از
طریق افزایش در پایهی پولی تأمین مالی میکند و همانطور که ضریب  Hنشان میدهد این متغیر
رابطهی مستقیمی با مصرف خصوصی دارد .از نتایج چنین برمیآید که جانشینی بدهی دولت بجای
مالیات به افزایش مصرف بخش خصوصی منجر شده است و نشاندهندهی توهّم بدهی در اقتصاد
ایران است.
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جدول  :5نتایج برآورد معادله مدل تصحیح خطا
متغیر

ضریب

)D(Y
)D(G
)D(T
)D( H
)D( A

1/817618
1/813684
-1/117757
1/417716
1/818488
-1/515117
-1/188451

(D

))
)ECM(-1

Std. Error
1/158838
1/155417
1/861461
1/155778
1/111138
1/816375
1/178171

آماره t
5/713161
-1/151111
-1/145857
1/117454
1/515141
-1/517337
-8/147414

Prob.
*1/1111
***1/1514
1/6148
**1/1116
**1/1136
1/1481
*1/1117

منبع :یافتههای تحقیق
* *** ،** ،به ترتیب معنیداری در سطح  %5 ،%1و %11

 .6نتیجهگیری
در پژوهش حاضر تالش شد که وجود توهّم بدهی بهعنوان یک عامل اثرگذار در تخصیص نامناسب
منابع در بخش خصوصی به لحاظ نظری و تجربی مورد بررسی قرار گیرد .سؤال اصلی این بود که
انتخاب بین تأمین مالی مخارج دولت از طریق مالیات یا بدهی بر رفتار مصرفی بخش خصوصی اثر
میگذارد یا نه؟ در این پژوهش برای بررسی اثر توهّم مالی بر مصرف بخش خصوصی در اقتصاد
ایران از دادههای سالهای  1811-1861استفاده شد.
برای آزمون تجربی توهّم بدهی از آزمون تابع مصرف و معادلهی اولر استفاده شد .معادلهی اولر
برای مصرفکنندگان از بهینهسازی بین دورهای مطلوبیت مصرفکنندگان حاصل میشود و در
زمینهی بررسی رفتار مصرفکنندگان ،نقش مهمی در مطالعات تجربی دارد و امکان برآورد
پارامترهای ساختاری و آزمون محدودیتهای ایجاد شده در مدل را فراهم میکند.
از نتایج چنین برمیآید که جانشینی بدهی دولت بجای مالیات به افزایش مصرف بخش خصوصی
منجر شده است .به علت وجود توهّم بدهی در اقتصاد ایران ،افراد جانشینی بدهی دولت در عوض
مالیات را بهعنوان افزایش خالص ثروت خود در نظر میگیرند و مصرف خود را افزایش میدهند .افراد
هزینههای تأمین مالی از طریق اخذ مالیات جاری را نسبت به هزینههای بدهی دولت بهتر درک
میکنند .در توهّم مالی از طریق بدهی ،افراد از سهم خود در تعهدات و هزینههای مربوط به بدهی
عمومی آگاه نیستند .در اقتصاد ایران ،دولت عمدتاً کسری بودجه را از طریق افزایش در پایهی پولی
تأمین مالی میکند و این موضوع موجب تورم میشود و در واقع بهصورت یک مالیات غیرمستقیم بر
کل جامعه تحمیل میشود ،درحالیکه بسیاری از مصرفکنندگان این موضوع را در نظر نمیگیرند .از
آنجا که در اقتصاد ایران ،مصرفکنندگان نسبت به افزایش بدهی دولت بیتفاوت نیستند،
مصرفکنندگان بدهی دولت را بهعنوان ثروت تلقی کرده و این امر به افزایش مصرف و تقاضا برای
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کاالها و خدمات منجر میشود .در بلندمدت افزایش مصرف احتماالً موجب کاهش پسانداز میشود،
در نتیجه انباشت سرمایه کاهش مییابد و وضعیت رشد اقتصادی را وخیم میکند.
در نتیجه دولت باید با ارتقا ظرفیت مالیاتی کسری بودجه خود را با افزایش پایه یا نرخ مالیات
تأمین مالی کند تا از افزایش بیش از حد مصرف جلوگیری شود و البته از طرف دیگر شفافیت،
پاسخگویی و انضباط مالی دولت بیشتری میشود .ابزارهای نقد ،حاکمیت و کارایی دولت تقویت
میشود و به گسترش سرمایه اجتماعی که الزمه دستیابی به رشد اقتصادی است ،کمک میکند .در
چنین شرایطی ،در صورت ناتوانی دولت و نارضایتی مردم ،چنین دولتی بدون هزینه کنار میرود
(دادگر.)38-34 :1861 ،
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