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از وﻇایﻒ دولﺖ در جهﺖ برقراری عﺪالﺖ و افزایش رفاه اجتماعی افراد جامعه ،ارائه صحیح
خﺪمات مالی و عمومی ،ﺣﻔﻆ نﻈﻢ از طریق وﺿﻊ قوانیﻦ و اعمال ﺣاکمیﺖ صحیح در ﺗنﻈیﻢ
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گذاری ،خﺪمات عمومی ،قضایی ،خﺪمات مالی و ﺗوسعه علوم بر شاخص رفاه اجتماعی
آمارﺗیاسﻦ در طی دوره های رکود و رونق در اقتصاد ایران اسﺖ .در مطالعه ﺣاﺿر از مﺪل
خود ﺗوﺿیح غیر خطی با وقﻔههای گسترده ( )NARDLجهﺖ برآورد دادههای سری زمانی
در طی دوره زمانی سالهای  1352-1398بهره گرفته شﺪه اسﺖ .نتایﺞ ﺗحﻘیق نشان
دهنﺪه آن اسﺖ که در اقتصاد ایران شوکهای مثبﺖ مخارج دولﺖ در فصول ﺗوسعه علوم،
قانون گذاری و عمومی در طی ادوار ﺗجاری موجب افزایش و در فصل قضایی در طی ادوار
ﺗجاری موجب کاهش رفاه اجتماعی به طور معنادار شﺪهانﺪ .شوک منﻔی مخارج دولﺖ در
امور عمومی و فصول قانونگذاری ،عمومی و خﺪمات مالی در طی ادوار ﺗجاری و فصل
قضایی ﺗنها در دوره های رکود موجب افزایش رفاه اجتماعی به طور معنادار شﺪه اسﺖ.
شوک منﻔی مخارج دولﺖ در فصل ﺗوسعه علوم نیز به ﺗرﺗیب در دورههای رکود و رونق
موجب افزایش و کاهش رفاه اجتماعی به طور معنادار شﺪهانﺪ .بنابرایﻦ ،مخارج دولﺖ در
امور عمومی و زیر فصول مربوطه در طی ادوار ﺗجاری دارای آثار نامتﻘارن بر رفاه اجتماعی
هستنﺪ.
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آمارﺗیاسﻦ.NARDL ،
طبقهبندی .O40 ،D63 ،C22 :JEL
 1ایﻦ مﻘاله مستخرج از رساله دکترای نویسنﺪه اول در دانشگاه لرستان اسﺖ.
 نویسنﺪه مسئول مکاﺗبات

162

آثار غیرخطی مخارج عمومی دولﺖ بر رفاه اجتماعی (رهیافﺖ )NARDL

-1مقدمه
با بروز بحران عمیق مالی در دوره زمانی  ،2008 -2009دولﺖها دسﺖ به بستههای
محرک مالی بزرگ زدنﺪ (افسونو ،اگنلو و فورکری .) 2010 ،1دولﺖها از طریق ﺗخصیص
صحیح منابﻊ مالی خود سعی بر کاهش نوسانات کردنﺪ .یکی از ﺣوزههای ﺗخصیصی
منابﻊ دولﺖ در ایﻦ راستا امور عمومی بوده که نﻘشی بنیادی در شکلگیری بسترهای
اقتصادی و اجتماعی برای جلوگیری از نوسانات بیشتر و افزایش رفاه شهرونﺪان دارد.
امور عمومی بهعنوان عاملی درونی و ﺗاثیرگذار بر رفاه شناخته میشود .عیسی زاده و
اﺣمﺪ زاده )1388( 2بیان میکننﺪ دولﺖها میﺗواننﺪ نﻘشی مثبﺖ در افزایش ﺗوامنﺪی-
های خود با نهادینه کردن قوانیﻦ داشته ﺗا از ایﻦ طریق مﻘامات دولتی طبق منافﻊ
جامعه عمل کننﺪ .همچنیﻦ ،آنها اشاره میکننﺪ دادگاهها و مجامﻊ قانونگذاری باعث
ﺣمایﺖ بیشتر از ﺣﻘوق مالکیﺖ ،افزایش رشﺪ اقتصادی و در پی آن افزایش رفاه آﺣاد
جامعه میشونﺪ .دل انگیزان ،پشتهکشی و نﻈری )1396( 3وجود قانون جهﺖ ﺗضمیﻦ
ﺣﻘوق مالکیﺖ و ﺣسﻦ اجرای قراردادها را کلیﺪی برای هﺪایﺖ صحیح منابﻊ و سرمایه-
گذاری های مولﺪ ،گسترش اشتغال و ﺗولیﺪ و در نتیجه رفاه شهرونﺪان میداننﺪ .بامول4
( )2002دستگاه قضایی را بهعنوان متولی برقراری نﻈﻢ ،ﺣﻔﻆ امنیﺖ اجتماعی و ﺣﻘوق
مالکیﺖ ،کیﻔیﺖ و ﺿمانﺖ اجرایی قوانیﻦ و مﻘررات ،ﺗعییﻦ کننﺪه ساختار انگیزشی
مربوط به انواع مختلﻒ فعالیﺖهای اقتصادی و در نتیجه ﺗعییﻦ کننﺪه مسیر رشﺪ
اقتصادی میدانﺪ .به دلیل ایﻦ که مردم در جستجوی منافﻊ شخصی بوده فﻘﻂ زمانی به
انجام کار سخﺖ و سرمایهگذاری میپردازنﺪ که اﺣتمال منتﻔﻊ شﺪن از ﺗالششان را
داشته باشنﺪ .به همیﻦ علﺖ ،خصیصههای رسمیِ در محیﻂهای نهادی ماننﺪ کیﻔیﺖ
قوانیﻦ و مﻘررات و کارایی دستگاه قضا در ایﻦ راستا نﻘش مهمی را بازی کرده و برای
بررسی علﺖ ﺗﻔاوت سطح رشﺪ و ﺗوسعه کشورها بسیار مهﻢ هستنﺪ (زبیری و صالﺣی
کجور .)1398 ،5بانک جهانی )1989( 6ارائه خﺪمات عمومی کارآمﺪ ،نﻈام قﻈایی قابل
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اعتماد و نﻈام اداری پاسخگو را نشان دهنﺪه عملکرد مناسب دولﺖ در ﺣوزه سیاسﺖ-
های مالی دولﺖ در امور عمومی میدانﺪ (استو .)1992 ،1همچنیﻦ ،بانک جهانی
( ) 1989شیوه مﺪیریﺖ و اداره کشور و رابطه شهرونﺪان با ﺣکومﺖ کننﺪگان را در ﺣوزه
اداره امور عمومی دانسته و آن را متاثر از نحوه و میزان ﺗخصیص مخارج دولﺖ میدانﺪ.
ایران بهعنوان کشوری در ﺣال ﺗوسعه برای طی کردن مسیر ﺗوسعه و افزایش رفاه آﺣاد
جامعه نیازمنﺪ لوازم و مﻘﺪماﺗی بوده که از طریق ارکان قانونگذاری ،مولﻔههای ﺣﻘوقی
و قضایی قابل دستیابی هستنﺪ .نﻘش ایﻦ ارکان و مولﻔهها در سنﺪ چشﻢ انﺪاز جمهوری
اسالمی ایران در افق  1404هجری شمسی طی هﻔﺪه بنـﺪ با هﺪف ﺗضمیﻦ عﺪالﺖ
قضایی و ﺗضمیﻦ ﺣﻘوق فردی و اجتماعی جهﺖ افزایش رفاه آﺣاد مردم به دقﺖ ارائه
شﺪهانﺪ (محبی .)1389 ،2بنابرایﻦ ،اهمیﺖ فصول مربوط به امور عمومی جهﺖ افزایش
رفاه اجتماعی موجب شﺪه نحوه ﺗخصیص منابﻊ دولﺖ در ﺣوزههای نام برده با برنامه و
ﺗﺪبیر بیشتری صورت پذیرد .به طوری که در رونﺪ بودجهریزی دولﺖ امور عمومی پس
از امور اقتصادی ،اجتماعی ،دفاعی و قبل از امور متﻔرقه قرار گرفته اسﺖ (اﺣمﺪونﺪ و
همکاران .)1399 ،3نمونهای از مخارج دولﺖ در زیر فصول مربوط به امور عمومی
عبارﺗنﺪ از :فصل قانونگذاری ،شامل؛ اجرای مﻔاد اسناد رسمی الزم االجرا ،ابالغ ساختار
سازمانی و مﻘررات شهرداریها و دهیاریهای کشور ،ثبﺖ و ﺗغییرات شناسنامه ملی و
غیره .در فصل قضا ،شامل؛ خﺪمات قضایی و انتﻈامی ،امور دادگاهها ،زنﺪانها ،بازرسی و
ارزیابی عملکرد نهادها و مﺪیران سطح استانها و غیره .در فصل خﺪمات مالی ،شامل؛
نﻈ ارت بر اجرای بودجه ،ارائه پیش نویس قوانیﻦ و ﺗﺪویﻦ مﻘررات مالی و اقتصادی
دولﺖ ،ارائه اوراق بهادار ،نﻈارت بر شرکﺖهای دولتی ،نﻈارت بر بیمه ،بانکها و
صنﺪوقها ،ارائه خﺪمات به مودیان مالیاﺗی ،نﻈارت بر اموال منﻘول و غیر منﻘول،
برگزاری مزایﺪه و مناقصه ،پاسخ به استعالمات ﺣوزه مالی دولﺖ ،هویﺖ و نشانی افراد،
ﺗنﻈیﻢ اسناد رسمی و غیره .در فصل خﺪمات عمومی ،شامل :اطالع رسانی مناقصات و
مزایﺪات و قراردادهای کشوری ،ارائه ﺗاییﺪیه صالﺣیﺖ کارکنان دولﺖ ،نﻈارت بر کیﻔیﺖ
ارائه خﺪمﺖ و ﺗولیﺪ کاال ،عرﺿه و واگذاری سهام ﺗرجیحی ،گزینش ،صﺪور مجوزهای
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پرداخﺖ ﺣﻘوق کارمنﺪان دولﺖ و غیره .در فصل ﺗوسعه علوم ،شامل :ارائه خﺪمات
آموزشی و پژوهشی به شهرداریها و دهیاریها ،ﺣمایﺖ از ﺗوسعه فناوریهای راهبردی،
مشاوره پژوهشی در ﺣوزه نﻈام اداری ،شناسایی و ﺣمایﺖ از طرحها ،ارائه خﺪمات شبکه
ملی آزمایشگاهی و غیره.1
مخارج دولﺖ در فصول مربوط به امور عمومی در نمودار ( )1نشان میدهﺪ ،بیشتریﻦ
بودجه دولﺖ در ایﻦ امور به ﺗرﺗیب به فصول ﺗوسعه علوم و فناوری ،خﺪمات مالی ،فنی،
مﺪیریﺖ و برنامهریزی ،قضایی ،عمومی و قانونگذاری اختصاص یافته اسﺖ .کلیه مخارج
دولﺖ در فصول نام برده در طی دوره زمانی پژوهش به طور کلی رونﺪ افزایشی داشتهانﺪ.
الزم به ذکر اسﺖ ﺗنها در سال  1388کلیه مخارج دچار کاهش شﺪیﺪ شﺪهانﺪ.
نمودار( :)1مخارج اسمی دولت به تفکیک فصول( امور عمومی)

١٥٠٠٠٠
١٠٠٠٠٠
٥٠٠٠٠
٠

فصول بر اساس میلیارد ریال

٢٠٠٠٠٠

١٣٥٠
١٣٥٣
١٣٥٦
١٣٥٩
١٣٦٢
١٣٦٥
١٣٦٨
١٣٧١
١٣٧٤
١٣٧٧
١٣٨٠
١٣٨٣
١٣٨٦
١٣٨٩
١٣٩٢
١٣٩٥
١٣٩٨
توسعه علوم و فناوری

خدمات مالی ،فنی ،مدیریت و برنامه ریزی

قضایی

عمومی

مخارج دولت در امور عمومی به تفکیک

٢٥٠٠٠٠

قانونگذاری

منبﻊ :وزارت امور اقتصاد و دارایی

بسیاری از اقتصاددانان در بحث مربوط به سیاسﺖهای مالی دولﺖ و نحوه ﺗخصیص
مخارج دولﺖ به نﻘش ادوار ﺗجاری در اثرگذاری سیاسﺖهای مالی نگاهی ویژه داشتهانﺪ.
عﺪم ﺗﻘارن مخارج دولﺖ و میزان آن متاثر از نوع مخارج دولﺖ و قرار گرفتﻦ سیاسﺖ
اعمال شﺪه در دورههای رکود یا رونق اسﺖ .در ایﻦ زمینه ،رافیک و زئوفاک)2012( 2
بیان می کننﺪ میزان اثر گذاری مخارج دولﺖ بستگی به نوع مخارج دولﺖ دارد .برای
 1برگرفته از سامانه مﺪیریﺖ خﺪمات دولﺖwww.Khadamat.mardom.ir :
Rafiq & Zeufack
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مثال آنها عنوان میکننﺪ در طول دوران رکود مخارج سرمایهگذاری دولﺖ اثرگذاری
بیشتری نسبﺖ به مخارج مصرفی دولﺖ دارد .بنابرایﻦ ،با علﻢ به اینکه دورههای رکود و
رونق نﻘش موثری در اثرگذاری سیاسﺖهای دولﺖ بر متغیرهای کالن اقتصادی دارنﺪ،
بر اساس مطالعات اﺣمﺪونﺪ و همکاران ( )1399میﺗوان یکی از علل رونﺪ نزولی بودن
شاخص رفاه اجتماعی آمارﺗیاسﻦ 1در ایران را به خصوص در سالهای اخیر ناشی از
وجود دورههای رکود و رونق یا به عبارت دیگر نوسانات اقتصادی باال دانسﺖ.
با ﺗوجه به عﺪم پژوهش الزم در زمینه اثرات غیرخطی مخارج دولﺖ در امور عمومی و
زیر فصول مربوطه بر رفاه اجتماعی در طی ادوار ﺗجاری ایران ،ایﻦ هﺪف ،موﺿوع
پژوهش ﺣاﺿر قرار گرفته اسﺖ .به کارگیری مﺪل خود رگرسیون غیر خطی با وقﻔههای
ﺗوزیعی ( )NARDLبرای بررسی اثرگذاری مخارج دولﺖ در طی ادوار ﺗجاری برای امور
عمومی و فصول مربوط به آن از جنبههای نوآوری پژوهش ﺣاﺿر اسﺖ .بر ایﻦ اساس،
پژوهش به پنﺞ بخش ﺗنﻈیﻢ شﺪه اسﺖ .در بخش اول پس از بیان مﻘﺪمه ،مبانی نﻈری
در ارﺗباط با دخالﺖ دولﺖ و نﻘش آن در کاهش فﻘر و افزایش رفاه اجتماعی مورد بحث
قرار گرفته اسﺖ .در بخش سوم به پیشینه پژوهش پرداخته شﺪه و در بخش چهارم،
الگوی اقتصاد سنجی و یافته ها ارائه شﺪه اسﺖ .در نهایﺖ بخش پایانی ،به بحث و
پیشنهادات اختصاص داده شﺪه اسﺖ.

-2ادبیات موضوع
بحث میان مکاﺗب مختلﻒ اقت صادی پیرامون چگونگی ﺗخصیص مخارج دولﺖ در امور
عمومی از دیرباز وجود داشته اسﺖ .اختالف نﻈرهای موجود در ایﻦ ارﺗباط به طور عمﺪه
ناشی از ﺗﻔاوت در مﻔروﺿاﺗی اسﺖ که هر نﻈریه بر آن استوار اسﺖ .برای مثال در مکتب
فیلسوفان باستان و قرون وسطا دولﺖ برقرار کننﺪه عﺪالﺖ در جامعه ،ﺗﻘبیح کننﺪه
رباخواری ،فعالیﺖهای سوداگرانه و محﺪود کننﺪه مالکیﺖ ارﺿی اسﺖ .در مکتب
مرکانتالیسﺖها دولﺖ وﻇیﻔه ﺗولیﺪ کاالی عمومی و برقراری امنیﺖ را بر عهﺪه دارد .در
مکتب فیزیوکراتها دولﺖ متضمﻦ مﻘررات نﻈام طبیعﺖ و امور مریوط به امنیﺖ و
عﺪالﺖ اسﺖ .در دولﺖ کالسیکی دولﺖ سه وﻇیﻔه مهﻢ در ایﻦ ﺣوزه را بر عهﺪه دارد:
اول؛ ایجاد امنیﺖ داخلی خارجی ،دوم؛ برقراری عﺪالﺖ از طریق ایجاد نهادهای قانون-
Amartya Sen Social Welfare Index
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گذاری و نﻈارﺗی و ﺗصویب قوانینی از قبیل کار ،مالکیﺖ و غیره ،سوم؛ عرﺿه کاالهای
عمومی .در مکتب سوسیالیسﻢ وﻇایﻒ عمﺪه برنامه ریزی ،اجرا و نﻈارت در سازمانهای
متﻔاوت ﺗولیﺪی و خﺪماﺗی اقتصادی و اجتماعی به عهﺪه دولﺖ بوده و در ایﻦ شرایﻂ
دولﺖ بیشتریﻦ ﺣضور را در فعالیﺖهای اقتصادی در همه جنبهها دارد .در مکاﺗب
نئوکالسیکی دخالﺖ دولﺖ در موارد شکسﺖ بازار ،در دولﺖ کینزی برای ایجاد ثبات
اقتصادی و جلوگیری از بیکاری و رکود ،در دولﺖ رفاه شامل ﺣﺪاقل زنﺪگی برای ﺗمام
مردم در ﺣﺪ معشیﺖ شرافتمنﺪانه و در نهایﺖ در نﻈریه انتخاب عمومی ﺣﻔاﻇﺖ از
ﺣﻘوق مالکیﺖ اسﺖ .بنابرایﻦ ،اهمیﺖ امور عمومی در کلیه مکاﺗب اقتصادی ﺗحﺖ
عناوینی همچون؛ عرﺿه کاال و خﺪمات عمومی ،وجود نهادهای قانونگذاری و وجود
مﻘررات برای ﺣﻔﻆ ﺣﻘوق مالکیﺖ مورد ﺗوجه قرار گرفته اسﺖ (امیری و همکاران،1
 .)1391همچنیﻦ ،مطالعات متعﺪد در زمینه اثرگذاری مخارج دولﺖ بر رشﺪ و ﺗوسعه
اقتصادی نشان می دهنﺪ ،پیشرفﺖ و رفاه شهرونﺪان ﺗنها از کانال محرکهای اقتصادی
صورت نمیگیرد بلکه محرکهای نهادی از کانال دستگاه قضا ،ﺣاکمیﺖ قانون و نﻈﻢ ،و
خﺪمات مالی و عمومی در ایﻦ میان نﻘش اساسی بازی میکننﺪ .در ایﻦ زمینه عاصﻢ
اوغلو و رابینسون )2005( 2بیان میکننﺪ کشورها با یکﺪیگر متﻔاوت بوده زیرا بر اساس
نهاده های ﺗشکیل دهنﺪه هر کشور قوانیﻦ موثر بر عملکردهای اقتصادی متﻔاوت هستنﺪ.
آنان بیان میکننﺪ وجود نهادهای اقتصادی متﻔاوت در هر کشور که نشات گرفته از
نهادهای سیاسی هر کشور بوده بر ﺗوزیﻊ منابﻊ اثر گذار اسﺖ .به طوری که ،اگر قﺪرت
سیاسی در دسﺖ یک دستگاه یا فرد خاص قرار بگیرد ایجاد نهادهای اقتصادی که از
طریق آن بتوان به ﺗضمیﻦ ﺣﻘوق مالکیﺖ و ایجاد فرصﺖهای برابر برای آﺣاد جامعه
پرداخﺖ کار سختی خواهﺪ بود (عاصﻢ اوغلو و رابینسون .)2005 ،بنابرایﻦ ،هر چﻘﺪر
مخارج دولﺖ در امور عمومی که متشکل از نهادهای سیاسی و نﻈام اداری  -قضایی
کشور اسﺖ با ﺗﺪبیر و برنامهریزی دقیقﺗر صورت بپذیرد بالتبﻊ نتایﺞ بهتری در ﺗوزیﻊ
منابﻊ در سطح جامعه برای کاهش فﻘر و افزایش رفاه اجتماعی دارد.
دیﺪگاههای موجود در زمینه اثرگذاری مخارج عمومی دولﺖ بر رفاه اجتماعی همچون
سایر مخارج دولﺖ به دو دیﺪگاه اصلی ﺗﻘسیﻢ میشود .دیﺪگاهها اول مربوط به
)Amiri et al. (2012
Acemoğlu et al.

1
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اقتصاددانانی اسﺖ که نﻈریات خود را بر مبنای رابطه خطی بیﻦ مخارج دولﺖ و رفاه
اجتماعی بنا کردهانﺪ (کالﺪور1966،1؛ کورمنﺪی و مگوئر1986،2؛ فورﺗه و مگزینو،3
 .)2011دیﺪگاه دوم مربوط به آن دسته از اقتصاددانانی اسﺖ که رابطه بیﻦ مخارج
دولﺖ و رفاه اجتماعی را بر اساس منحنی آرمی U4شکل غیر خطی در نﻈر گرفتهانﺪ
(دیویس2009 ،5؛ مونه ،امبسیا و منیسا 2015 ،6؛ فارنیر و جوهانسون .)2016 ،7آرمی8
( )1995در ایﻦ زمینه اشاره میکنﺪ ،افزایش مخارج دولﺖ ﺗا ﺣﺪی موجب افزایش ﺗولیﺪ
شﺪه ولی پس از آن افزایش مخارج دولﺖ به اقتصاد کمکی نکرده زیرا با شروع قانون
بازده نزولی اقتصاد دچار رکود و افول میشود .وی بیان میکنﺪ ،در نبود دولﺖ هیچ
قانونی ﺣکﻢ فرما نیسﺖ .بﺪون ﺣمایﺖ از ﺣﻘوق مالکیﺖ افراد قﺪرﺗمنﺪ میﺗواننﺪ دارایی
های کشور را بﺪزدنﺪ و افراد ﺿعیﻒ انگیزه کمی برای پسانﺪاز و سرمایهگذاری خواهنﺪ
داشﺖ (ودر و گاالوی .)1998 ،9شیهی )1993(10در ﺗوجیه رابطه بیﻦ انﺪازه دولﺖ و و
رفاه اجتماعی بیان مینمایﺪ که دولﺖ با انﺪازه کوچک در ﺗأمیﻦ کاالهای عمومی ،ﺗأمیﻦ
اجتماعی افراد جامعه ،دفاع از مالکیﺖهای معنوی و غیره موفقﺗر اسﺖ و همزمان با
افزایش انﺪازه دولﺖ ،افزایش نرخ مالیاتها منجر به خروج سرمایه ،کاهش رشﺪ و رفاه
اقتصادی میشود (محمود زاده ،صادقی و صادقی.)1390 ،11
در ایﻦ میان ادوار ﺗجاری به عنوان یکی از مشخصههای اقتصادی کشورهای در ﺣال
ﺗوسعه به عنوان یکی از عوامل وجود رابطه غیرخطی بیﻦ مخارج دولﺖ و رفاه اجتماعی
شناخته شﺪه و نﻘش مهمی در برنامهریزیهای دولﺖ بازی میکننﺪ .وجود نوسانات
اقتصادی ،دولﺖها را به اعمال سیاسﺖهای ﺿﺪ ادواری جهﺖ ایجاد ثبات و در پی آن
افزایش رفاه اجتماعی سوق میدهﺪ .اما سوالی که در اینجا مطرح میشود ایﻦ اسﺖ که
1
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3
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در همه کشورها سیاسﺖهای ﺿﺪ ادواری قابل اعمال میباشﺪ یا خیر .مطالعات نشان
میدهنﺪ مخارج دولﺖ در طی ادواری ﺗجاری در کشورهای مختلﻒ دارای اثرگذاری
متﻔاوﺗی بر متغیرهای ﺣﻘیﻘی اقتصاد از جمله رشﺪ و رفاه اجتماعی بودهانﺪ .برای مثال
در مطالعات ﺗجربی بااوام و کوستر ،)2011( 1بوسویلیﻦ و دوفرنوت ،)2011( 2فورکری و
زدیزنیکا ،)2010( 3گال ایﺪ و اواد )2017( 4به اثرات متﻔاوت و نامتﻘارن مخارج دولﺖ در
طی دوره های رکود و رونق اقتصادی اشاره شﺪه اسﺖ .به طوری که در ایﻦ مطالعات
شاهﺪ رفتار موافق ادواری و ﺿﺪ ادواری مخارج دولﺖ در دورههای رکود و رونق هستیﻢ.
بنابرایﻦ ،همواره امکان اجرای سیاسﺖهای مالی ﺿﺪ ادواری برای کاهش نوسانات امکان
پذیر نیسﺖ .گاویﻦ و پروﺗی )1997(5از دالیل موافق ادواری بودن سیاسﺖهای مالی را
وجود محﺪودیﺖ در استﻘراض هنگام مواجه شﺪن با رکود اقتصادی ،ناﺗوانی دولﺖ و
کاهش مخارج دولﺖ در دورههای رکود مطرح میکنﺪ .همچنیﻦ ،با ﺗوجه به رﺗبه 146
ایران در فساد اداری و اقتصادی بر اساس گزارش شﻔافیﺖ بیﻦ الملل 6در سال ،2020
وجود فساد اقتصادی و سیاسی باعث کاهش اثر بخشی مخارج دولﺖ در امر بهبود رفاه
افراد میشود .وابستگی به درآمﺪهای نﻔتی که ﺗحﺖ ﺗاثیر قیمﺖهای جهانی ناپایﺪار بوده
برای ﺗأمیﻦ هزینههای دولﺖ (هزینههای جاری و سرمایهای) موجب بی ثباﺗیهای
اقتصادی و در نتیجه آسیب پذیری اقتصاد در برابر ادوار ﺗجاری شود .که ایﻦ امر دولﺖها
را مجبور به انتشار اوراق قرﺿه و وام گرفتﻦ برای پوشش کسری بودجه خود در دوره-
های رکود اقتصادی میکنﺪ .ایﻦ استﻘراضها فشارهایی را بر نﻘﺪینگی داخلی ایجاد می-
کنﺪ که بر رشﺪ ﺗولیﺪ ناخالص داخلی خصوصی و رفاه اجتماعی ﺗأثیر منﻔی میگذارد.
بنابرایﻦ ،نوسانات درآمﺪهای نﻔتی از جمله عوامل موثر در اثر بخشی سیاسﺖهای مالی
دولﺖ محسوب میشود (جوهرجی و استار)2011،7
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عالوه بر ایﻦ ،موﺿوع عﺪم ﺗﻘارن در میزان اثرگذاری سیاسﺖهای مالی در طی چرخه-
های ﺗجاری به فرﺿیه راﺗچﺪ بیر( )1971برمیگردد (انیسان اکینلو و اوالیمی جمیلوی،1
 .)2018بالنچارد ،)1990( 2ساﺗرلنﺪ )1995(3نیز علﺖ عﺪم ﺗﻘارن را ناشی از سطح
بﺪهی عمومی میداننﺪ (کوار و همکاران .)2013،4پروﺗی )2004 ،1999( 5با اشاره به
متﻔاوت بودن مخارج دولﺖ در مراﺣل چرخههای اقتصادی ،افزایش محﺪودیﺖهای
نﻘﺪینگی و انﻘباض مصرف خصوصی جمعی به دلیل انگیزه های ریکاردویی در زمان
رکود اقتصادی را عاملی برای بزرگﺗر بودن و منﻔی بودن ﺗأثیر شوک مخارج دولﺖ در
دوران رکود به شمار میآورد.
بنابرایﻦ ،با ﺗوجه به متﻔاوت بودن اثرگذاری مخارج دولﺖ در طی ادوار ﺗجاری ،شکل-
گیری صحیح سیاسﺖ های مالی در ﺣوزه امور عمومی و فصول مربوط به آن در کاهش
نوسانات اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی ﺣائز اهمیﺖ اسﺖ.
افزون بر اهمیﺖ مخارج عمومی دولﺖ بر رفاه اجتماعی ،بایﺪ به شناخﺖ سایر عوامل
ﺗاثیر گذار بر رفاه اجتماعی نیز پرداخﺖ .نرخ ﺗورم به عنوان یکی از اصلیﺗریﻦ
فاکتورهای اثرگذار بر رفاه اجتماعی بوده به طوری که ﺗورم کﻢ میﺗوانﺪ اثر برابرگر در
ﺗوزیﻊ درآمﺪ و افزایش رفاه اجتماعی داشته باشﺪ .در مﻘابل نرخ های ﺗورم باال ،اثر
نابرابرگر در ﺗوزیﻊ درآمﺪ و در نتیجه کاهش رفاه اجتماعی داشته باشﺪ (بایلر.)2001،
مونیﻦ )2014(6اشاره دارد نرخ ﺗورم پاییﻦ با ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری موجب
افزایش فعالیﺖهای اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی میشود .ایﻦ در ﺣالی اسﺖ که
ﺗورم زیاد موجب شﺪه دهکهای باالی درآمﺪی از طریق دسترسی به رانﺖهای اطالعاﺗی
قبل از افزایش شﺪیﺪ قیمﺖها ،سرمایهگذاریهای خود را به نحوی ﺗغییر دهنﺪ ﺗا از
ﺗورم ،بهرهمنﺪ شونﺪ .در نتیجه ،با ﺗغییر در قیمﺖ های نسبی و ایجاد نا اطمینانی ثروت
در جامعه به نﻔﻊ ثروﺗمنﺪان و به زیان گروههای فﻘیر انباشته میشود .کی نایﺖ و سبوت 7
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ﺗرکیبی1

( )1983اثر آموزش بر ﺗوزیﻊ درآمﺪ و در نتیجه رفاه اجتماعی را شامل دو اثر
و اثر فشار دستمزد 2می داننﺪ .اثر ﺗرکیبی اشاره بر ایﻦ دارد که در ابتﺪا اگر ﺗمام نیروی-
کار از ﺗحصیالت یکسانی برخوردار باشنﺪ ،افزایش آموزش موجب افزایش دستمزد در
ایﻦ دسته از افراد شﺪه که ای ﻦ امر موجب اثرات نامطلوب بر ﺗوزیﻊ درآمﺪ و رفاه
اجتماعی میشود .البته ادامه رونﺪ افزایش آموزش در افراد در نهایﺖ سبب اثرات مطلوب
خواهﺪ شﺪ .از سوی دیگر ،بر مبنای اثر فشار دستمزد اگر هﻢزمان با افزایش نسبی در
عرﺿه نیرویکار آموزش دیﺪه در مﻘایسه با نیرویکار ﺗحصیل نکرده ،پاداش آموزش
کاهش یابﺪ ،درآمﺪها به طور مطلوبﺗر ﺗوزیﻊ شﺪه و در نتیجه رفاه اجتماعی افزایش
مییابﺪ .بنابرایﻦ ،ﺗاثیر نرخ باسوادی بر رفاه اجتماعی بستگی به اثرات مذکور دارد.
ﺗاثیر مثبﺖ متغیر شاخص باز بودن اقتصاد ناشی از پیامﺪهای مثبﺖ افزایش ایﻦ شاخص
شامل افزایش کارایی عوامل ﺗولیﺪ ،ارﺗﻘای سرمایه گذاری در نیروی انسانی و سرمایه
فیزیکی ،رشﺪ ﺗولیﺪ در بخشهایی که از مزیﺖ نسبی برخوردارنﺪ ،شﻔاف شﺪن ارﺗباط
میان کارگر و کارفرما ،رقابتی شﺪن بازار کار و ﺣذف انحراف قیمﺖ عوامل ﺗولیﺪ از جمله
کار و سرمایه در اقتصاد اسﺖ (امینی و مرادزاده .)1394 ،3افزایش نرخ شهرنشینی و
پیامﺪهای مطلوب آن برای مهاجریﻦ بر اساس مطالعه زمانی شبخانه و مهرگان)1392( 4
به وجود صنایﻊ مختلﻒ در نﻘاط شهری به خصوص صنایﻊ کاربر برگشته که به عنوان
عاملی برای جذب نیرویکار بوده و با ﺗوجه به بیشتر بودن دستمزد در نﻘاط شهری ایﻦ
خود عاملی جهﺖ مهاجرت روستائیان برای افزایش درآمﺪ به نﻘاط شهری اسﺖ.
همچنیﻦ ،جاذبههای بیشتر شهر برای روستائیان از جمله فرصﺖهای شغلی بهتر ،وجود
مراکز ﺗﻔریحی ،فعالیﺖهای فرهنگی ،دسترسی به سیستﻢ ﺣمل و نﻘل ،بازارهای مختلﻒ،
بستر مناسب برای رشﺪ خالقیﺖهای فردی و اجتماعی ،شرایﻂ خوب محیﻂ کار و
زنﺪگی هماننﺪ مسکﻦ و خﺪمات رفاهی و فرصﺖهای کسب آموزشهای ﺣرفهای از سایر
عوامل مهاجرت به شهرها و ﺗاثیرات مطلوب آن بر رفاه افراد محسوب میشود (شمس
الﺪینی و گرجیان.)1390 ،5
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جوینی )2018( 1با استﻔاده از روش مارکوف سوئیچینگ ( )MSARدر طی دوره زمانی
 2015-1969نشان داد ،مخارج دولﺖ دارای ﺗاثیر مثبﺖ و نامتﻘارن بر روی ﺗولیﺪ
ناخالص داخلی در طی دورههای رکود و رونق بوده اسﺖ .برای سرمایهگذاری نیز
واکنشها نسبﺖ به شوک افزایش مخارج دولﺖ نسبﺖ به رژیﻢ رکود مثبﺖ بوده اسﺖ .با
ایﻦ ﺣال ،شواهﺪی از ﺗأثیر منﻔی مخارج دولﺖ بر سرمایهگذاری در رژیﻢ رونق وجود
دارد .همچنیﻦ ،واکنش مصرف به شوک سیاسﺖ مالی در هر دو رژیﻢ منﻔی و قابل ﺗوجه
اسﺖ .اثر شوکهای مالی بر ﺗمام متغیرهای فوق الذکر در دورههای رکود بیشتر از دوره-
های رونق اسﺖ .شواهﺪ همچنیﻦ رویکرد کینزی را در اقتصاد عربستان نشان میدهﺪ.
پراقیﺪیس ،ﺗسینتزوس و پالکنﺪراس )2018( 2با بکارگیری روش خود رگرسیون برداری
آستانه ( )TVARبا استﻔاده از دادههای فصلی کشور آمریکا طی دوره زمانی-2014
 1973نشان دادنﺪ ،شوک مثبﺖ مخارج دولﺖ در طی دورههای رکود بیشتر از دورههای
رونق اسﺖ.
بوسویلیﻦ و دوفرنوت ( )2011با استﻔاده از روش ﺗغییر یافته مارکوف سوئیچینگ
( )TVPMsدر طی دوره زمانی  1970-2009اثرات مخارج دولﺖ در دو رژیﻢ که رکود
متوسﻂ (دوره های عادی) و ﺣالتی که بحران به صورت شﺪیﺪ اسﺖ (رکود بزرگ) را بر
ﺗولیﺪ ناخالص داخلی در فرانسه بررسی میکننﺪ .نتایﺞ نشان دادنﺪ ،اثر مخارج دولﺖ در
زمان بحران و ﺣالﺖ عادی مثبﺖ بوده ولی ایﻦ اثرگذاری در دوران رکود بزرگ قابل
ﺗوجه اسﺖ .در ﺣالی که در دوران عادی ایﻦ اثرگذاری ناچیز اسﺖ که نشان از عﺪم
ﺗﻘارن سیاسﺖ های مالی دارد .ﺿرایب اثرگذاری در بلنﺪ مﺪت با هﻢ یکسان هستنﺪ.
ماهیﺖ سیاسﺖهای مالی در دو رژیﻢ کینزی اسﺖ.
ویانا و مولیک )2018( 3در طی دوره زمانی 1996-2015برای کشورهای آمریکای
الﺗیﻦ نشان میدهنﺪ عﺪم ﺗوسعه کشورهای الﺗیﻦ ناشی از نبود بسترهای مناسب در
زمینه قانون بوده و نحوه ﺗخصیص مخارج عمومی و پاسخگویی مالی ،نﻘش قابل ﺗوجهی
در اثرگذاری سیاسﺖهای مالی دارد.

1

Jouini
Pragidis et al.
3
Vianna & Mollick
2
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اورباج و قورو دنیجنکو ( )2012با بهرهگیری از روش خود رگرسیون برداری انتﻘال مالیﻢ
( )STARو با استﻔاده از دادههای فصلی در طی دوره زمانی  1947-2008در آمریکا
نشان دادنﺪ ﺿریب فزاینﺪه سیاسﺖ مالی در دورههای رکود بزرگتر از دوره رونق اسﺖ.
مﻘﺪار ایﻦ ﺿریب در دوران رونق نزدیک به صﻔر و با وارد شﺪن به دوران رکود افزایش
مییابﺪ.
فشاری )1396( 1با استﻔاده از روش مارکوف سوئیچینگ در طی دروه زمانی -1394
 1369در ایران نشان دادنﺪ ،رابطه بیﻦ شوکهای مثبﺖ و منﻔی مخارج دولﺖ و رشﺪ
اقت صادی در ایران غیرخطی اسﺖ و شوک مثبﺖ مخارج دولﺖ در دورههای رکود ﺗاثیر
منﻔی و در دوره های رونق اثر مثبتی بر رشﺪ اقتصادی ایران دارد .همچنیﻦ شوک منﻔی
در دورههای رکود ﺗاثیر مثبﺖ و در دورههای رونق اثر منﻔی بر رشﺪ اقتصادی در دوره
زمانی مورد بررسی دارد .بنابرایﻦ ،مخارج دولﺖ در اقتصاد ایران ماهیﺖ ادواری دارد.
قاسمی و مهاجری )1394( 2با استﻔاده از فیلتر هودریک پرسکات (HP) 3و به کارگیری
مﺪل فضا-ﺣالﺖ در طی دوره زمانی 1345-1391نشان دادنﺪ فرﺿیه ﺿﺪ ادواری بودن
سیاسﺖهای مالی در ایران رد میشود.
بختیاری ،مویﺪفر و سرخوشسرا )1393( 4با استﻔاده از رهیافﺖ دادههای ﺗابلویی در طی
دوره زمانی 1996-2010نشان دادنﺪ در امور عمومی مخارج موزون دولﺖ برای
کشورهای در ﺣال ﺗوسعه و ﺗوسعه یافته مثبﺖ بوده اما ایﻦ ﺿریب در کشورهای ﺗوسعه
یافته بی معنا می باشﺪ .وزن فصل خﺪمات عمومی با اثرگذاری منﻔی کمتر از فصل نﻈﻢ
و امنیﺖ عمومی با اثرگذاری مثبﺖ بر ﺗوسعه و رفاه کشورهای ﺗوسعه یافته بوده اسﺖ.
در کشورهای در ﺣال ﺗوسعه نیز هر دو فصل دارای اثرگذاری مثبﺖ بوده و ایﻦ اثرگذاری
در فصل خﺪمات عمومی بیشتر اسﺖ.
ﺣسینی و همکاران )1387( 5با استﻔاده از روش سیستﻢ معادالت همزمان در قالب مﺪل
رشﺪ بارو در طی دوره زمانی  1357-1383به بررسی اثرگذاری انواع مخارج دولﺖ به
ﺗﻔکیک امور اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،عمومی ،دفاعی و امنیتی بر رشﺪ اقتصادی
1

)Feshari (2017
)Ghasemi & Mohajeri (2015
3
Hodrick-Prescott
4
)Bakhtiari et al.. (2014
5
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پرداختهانﺪ .در امور عمومی فصول مربوط به ﺣﻔﻆ امنیﺖ داخلی کشور ،اداره امور نیروی
کار ،آمار و خﺪمات عمومی و فنی ،اجرای سیاسﺖ داخلی کشور ،ساختمانها و ﺗاسیسات
دولتی ،ادراه روابﻂ خارجی ،اطالعات و ارﺗباطات جمعی ،ﺗنﻈیﻢ روابﻂ قوای سه گانه به
ﺗرﺗیب دارای ﺗاثیر مثبﺖ و معنادار بر روی رشﺪ اقتصادی بودهانﺪ .فصول اداره عمومی
کشور ،اداره امور مالی ،قانونگذاری ،امور قضایی ،ثبتی و موقوفات به ﺗرﺗیب دارای ﺗاثیر
منﻔی و معنادار بر رشﺪ اقتصادی بودهانﺪ .همچنیﻦ ،نتایﺞ نشان دادنﺪ پس از امور دفاعی
بیشتریﻦ اثرگذاری مخارج دولﺖ بر روی رشﺪ در امور عمومی بوده اسﺖ.
پژوهشهای صورت گرفته در زمینه اثرگذاری مخارج دولﺖ در امور عمومی و زیر فصول
مربوطه ﺗنها بخش هایی از هﺪف پژوهش ﺣاﺿر را در بر دارنﺪ .برای مثال ،مطالعات
بختیاری ،مویﺪفر و سرخوشسرا ( ،)1394ﺣسینی و همکاران ( )1387که به طور اخص
به بررسی برخی از فصول امور عمومی پرداختهانﺪ از روشهای خطی بهره جستهانﺪ و یا
متغیر وابسته در ایﻦ پژوهشها بیشتر معطوف بر رشﺪ اقتصادی بوده اسﺖ .در سایر
پژوهشها همچون جوینی ( ،)2018پراقیﺪیس ،ﺗسینتزوس و پالکنﺪراس (،)2018
بوسویلیﻦ و دوفرنوت ( ،)2011اورباج و قورو دنیجنکو ( ،)2012فشاری ( ،)1396قاسمی
و مهاجری ( )1394که از روشهای غیر خطی بهره گرفتهانﺪ ،هیچ کﺪام به طور اخص بر
روی امور عمومی و زیر فصول مربوط به آن ﺗمرکز نکردهانﺪ .به طور کلی ،در هیچ یک از
پژوهشها به طور ﺗوأم به نﻘش ادوار ﺗجاری در اثرگذاری غیرخطی مخارج دولﺖ در امور
عمومی و زیر فصول مربوط به آن بر رفاه اجتماعی ﺗمرکز نکردهانﺪ .در نهایﺖ ،برجسته-
ﺗریﻦ نوآوری پژوهش ﺣاﺿر آن بوده که در کار شیﻦ و همکاران ( )2014فرض بر آن
بوده که متغیر یا متغیرهای آستانهای که به دو نیﻢ ﺗﻘسیﻢ شﺪه در طی دورههای رکود و
رونق دارای اثرات ثابتی هستنﺪ .در ﺣالی که ،یکی از بارزﺗریﻦ ویژگیهای اقتصادهای در
ﺣال ﺗوسعه وجود نوسانات اقتصادی یا به عبارت دیگر دورههای رکود و رونق در بطﻦ
اقتصاد اسﺖ .با ﺗوجه به اینکه بسیاری از مطالعات ایﻦ عامل مهﻢ را در اثرگذاری
سیاسﺖهای دولﺖ در نﻈر نمیگیرنﺪ؛ پژوهش ﺣاﺿر یک قﺪم فراﺗر رفته و اثرات شوک-
های مثبﺖ و منﻔی مخارج دولﺖ را در طی دورههای رکود و رونق به شکلی متﻔاوت
فرض کرده و به بررسی آن میپردازد .از ایﻦ رو ،پژوهش ﺣاﺿر از جنبههای مختلﻒ
دارای نوآوری اسﺖ.
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-3طراحی الگوی مدل
 -1-3ارائه و توصیف مدل
بر اساس مبانی نﻈری و مطالعات ﺗجربی ارائه شﺪه از هالیه و نینو زرزوا )2018( 1و
خانزادی ،فتاﺣی و مرادی )1394( 2در زمینه متغیر رفاه اجتماعی متغیرهای کنترلی
مﺪلها انتخاب شﺪه اسﺖ .بنابرایﻦ ،از مﺪلهای زیر برای برآورد اثرات مخارج دولﺖ در
امور عمومی و زیر فصول مربوط به آن بر رفاه اجتماعی در طی ادوار ﺗجاری استﻔاده
شﺪه اسﺖ.
Log(W) = α+β0 WL + β1 Log(Other_EXP) + β2 Log(Int ) +
β3 Log(Urbant ) + β4 Log(Opent ) + β5 Log(Literacyt ) + β6 Subsidyt +
∗ β7 (Shock POS ∗ RECESION)t + β8 (Shock POS ∗ BOOM)t +β9 (Shock NEG
RECESION)t + β10 (Shock NEG ∗ BOOM)t + ut
() 1
در روابﻂ باال :Log)W( ،لگاریتﻢ شاخص رفاه اجتماعی آمارﺗیاسﻦ یوده که از رابطه= W

) μ(1 − Gﺣاصل شﺪه اسﺖ .در ایﻦ رابطه  :μمیانگیﻦ هزینههای خانوارهای شهری به
شاخص قیمﺖ مصرف کننﺪه به قیمﺖ ثابﺖ  1395بوده و  : Gمﻘادیر ﺿریب جینی اسﺖ.
 :WLوقﻔه اول رفاه اجتماعی اسﺖ :Log)Urban( .لگاریتﻢ نسبﺖ شهرنشینی بوده که از
نسبﺖ جمعیﺖ ساکﻦ در مراکز شهری یک کشور یا منطﻘه در یک مﻘطﻊ زمانی معیﻦ به
کل جمعیﺖ همان کشور یا منطﻘه در همان مﻘطﻊ زمانی ﺣاصل میشود.
( 𝐭 :Log)Literacyلگاریتﻢ نرخ با سوادی بوده که به شکل درصﺪی از جمعیﺖ  15ﺗا 24
سال که قادر به درک ،خوانﺪن و نوشتﻦ هستنﺪ ﺗعریﻒ میشود :Log)In( .لگاریتﻢ
شاخص قیمﺖ مصرف کننﺪه به قیمﺖ ثابﺖ  1395اسﺖ :Log)Open( .لگاریتﻢ شاخص
درجه باز بودن اقتصاد بوده که بر اساس نسبﺖ مجموع صادرات و واردات به ﺗولیﺪ
ناخالص داخلی محاسبه میشود :Log(Other_EXP) .لگاریتﻢ مخارج دولﺖ در سایر
امور و فصول به جزء امور و فصول مورد برآورد بوده که از ﺗﻔاوت کل مخارج دولﺖ با
امور یا فصول مورد بررسی ﺣاصل میشود ،)Subsidy( .متغیرمجازی هﺪفمنﺪسازی
یارانهها بوده که مﻘﺪار ایﻦ متغیر از سال  1389به بعﺪ برابر یک و در سایر سالها ،صﻔر
اسﺖ.
Haile & Nino-Zarazua
)Khanzadi et al. (2014

1
2
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Shock POS ∗ Recesion؛  :X t+ × Recesionاثر شوکهای مثبﺖ لگاریتﻢ مخارج دولﺖ
در امور و فصول مورد بررسی در دورههای رکود بوده که از ﺣاصل ﺿرب اثر ﺗجمعی
ﺗغییرات (∆) مثبﺖ مخارج دولﺖ در امور عمومی و زیر فصول مربوطه در هر سال نسبﺖ
به سال قبل در متغیر مجازی دورههای رکود با مﻘﺪار یک بﺪسﺖ آمﺪه و برای دورههای
رونق برابر با صﻔر اسﺖ.
 Shock POS ∗ Boom؛  :X t+ × Boomاثر شوکهای مثبﺖ لگاریتﻢ مخارج دولﺖ در امور
و فصول مورد بررسی در دورههای رونق بوده که از ﺣاصل ﺿرب اثر ﺗجمعی ﺗغییرات
(∆) مثبﺖ مخارج دولﺖ در امور عمومی و زیر فصول مربوطه در هر سال نسبﺖ به سال
قبل در متغیر مجازی دورههای رونق با مﻘﺪار یک بﺪسﺖ آمﺪه و برای دورههای رکود
برابر با صﻔر اسﺖ.
Shock 𝑁𝑒𝑔 ∗ Recesion؛  : X t− × Recesionاثر شوکهای منﻔی لگاریتﻢ مخارج دولﺖ
در امور و فصول مورد بررسی در دورههای رکود بوده که از ﺣاصل ﺿرب اثر ﺗجمعی
ﺗغییرات (∆) منﻔی مخارج دولﺖ در امور عمومی و زیر فصول مربوطه در هر سال نسبﺖ
به سال قبل در متغیر مجازی دورههای رکود با مﻘﺪار یک بﺪسﺖ آمﺪه و برای دورههای
رونق برابر با صﻔر اسﺖ.
Shock Neg ∗ Boom؛ :X t− × Boomاثر شوکهای منﻔی لگاریتﻢ مخارج دولﺖ در امور
و فصول مورد بررسی در دورههای رونق بوده که از ﺣاصل ﺿرب اثر ﺗجمعی ﺗغییرات
(∆ ) منﻔی مخارج دولﺖ در امور عمومی و زیر فصول مربوطه در هر سال نسبﺖ به سال
قبل در متغیر مجازی دورههای رونق با مﻘﺪار یک بﺪسﺖ آمﺪه و برای دورههای رکود
برابر با صﻔر اسﺖ.
الزم به ذکر اسﺖ ،دورههای رکود و رونق به ﺗرﺗیب شکاف ﺗولیﺪ منﻔی و مثبﺖ بوده که
از روش فیلتر هودریک پرسکات SEGDPt = GDPt − HPGDPt ،محاسبه شﺪه که در
ایﻦ رابطه  :SEGDPtانحراف از رونﺪ طبیعی( شکاف ﺗولیﺪ)؛  : GDPمﻘﺪار واقعیﺗولیﺪ
ناخالص داخلی؛  : HPGDPنوسانات یا فیلتر ﺗولیﺪ ناخالص داخلی اسﺖ.

176

آثار غیرخطی مخارج عمومی دولﺖ بر رفاه اجتماعی (رهیافﺖ )NARDL

به منﻈور برآورد اثرات مخارج دولﺖ بر رفاه اجتماعی دادههای پژوهش برای محاسبه
متغیر رفاه اجتماعی از پایگاههای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ،متغیر نرخ باسوادی و
نرخ شهرنشینی از بانک جهانی دادهها  ،1متغیر شاخص درجه باز بودن بودن اقتصاد از
بانک مرکزی و متغیرهای مربوط به مخارج دولﺖ از پایگاه دادههای وزارت اقتصاد و امور
دارایی گردآوری شﺪهانﺪ .همچنیﻦ ،بر اساس اینکه ﺗمام متغیرها به شکل لگاریتﻢ در
مﺪلها لحاظ شﺪهانﺪ ،واﺣﺪ آنها بر اساس درصﺪ بیان خواهﺪ شﺪ.
 -2-3چارچوب متدولوژی
در ابتﺪا جهﺖ بررسی اثرات کوﺗاهمﺪت مخارج دولﺖ در امور عمومی بر رفاه اجتماعی
در طی ادوار ﺗجاری به استخراج دورههای رکود و رونق اقتصادی براساس فیلتر
هودریک-پرسکات پرداخته شﺪه اسﺖ.
براساس مطالعه کولی و پرسکات )1995(2اگر یک سری زمانی مشاهﺪه شﺪه  xtرا بتوان
در قالب مجموع یک جزء نوسانی و یک جزء رونﺪ ﺗشریح کرد و اگر  aپارامتری باشﺪ که
بیان کننﺪه واریانس نسبی جزء رونﺪ در مﻘابل نوسان باشﺪ ،در ایﻦ صورت پارامتر مذکور
بیانگر چگونگی کنترل همواری مسیر رونﺪ اسﺖ .با معلوم شﺪن پارامتر  aمسئله فیلتر
هودریک -پرسکات عبارت اسﺖ از ﺣﺪاقل کردن مجموع مجذورات  ، Ttانحراف متغیر
سری زمانی  xtاز رونﺪ ( .)Tدر واقﻊ ،مﻘادیر رونﺪ فیلتر هودریک پرسکات مﻘادیری
هستنﺪ که رابطه زیر را ﺣﺪاقل میکند:
2
j = ∑Tt=1(xt − τx.t )2 + a ∑T−1
()2
]) t−2 [(τx.t − τT−1
که در آن ، T،ﺗعﺪاد مشاهﺪات a ،پارامتر عامل موزون اسﺖ که میزان هموار بودن رونﺪ را
ﺗعییﻦ میکنﺪ .مﻘﺪار متعارف آن برای دادههای ساالنه برابر با  100و برای دادههای
فصلی  1600میباشﺪ .ﺗأثیر ایﻦ پارامتر در ایﻦ اسﺖ که از آمار سری زمانی دوره مورد
بررسی ،دورههایی با فرکانس کمتر از  8سال را ﺣذف میکنﺪ  .ایﻦ فیلتر دوطرفه بوده و
از ایﻦ رو مشکل ﺗغییر فاز دوره را از بیﻦ میبرد .مشکل ایﻦ روش فیلتر ،نامشخص
بودن دقیق پارامتر aاسﺖ که مﻘﺪار انحراف را با ﺗغییر مواجه میسازد ،به گونهای که اگر
پارامتر مذکور کاهش و یا افزایش یابﺪ ،در ایﻦ صورت مﻘﺪار رونﺪ دائمی و موقﺖ ﺗغییر
میکنﺪ.
WDI
Cooley & Prescott

1
2
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در پزوهش ﺣاﺿر براساس فیلتر هودریک -پرسکات انﺪازه رونﺪ ﺗولیﺪ ناخالص داخلی با
نﻔﺖ را استخراج کرده و آن را  HPGDPمینامیﻢ .در ادامه نوسانات ﺗولیﺪ ناخالص
داخلی با نﻔﺖ را نام گذاری نموده و سپس بر اساس آن دورههای رکود و رونق را
استخراج میکنیﻢ .اگر مﻘﺪار  GDPاز رونﺪ طبیعی خود بیشتر باشﺪ ،در ایﻦ صورت
رونق اقتصادی ﺣاکﻢ و در سال ﺗولیﺪهایی که مﻘﺪار ناخالص داخلی ﺣﻘیﻘی از رونﺪ
طبیعی خود کمتر باشﺪ ،براساس ﺗعریﻒ در آن سال رکود اقتصادی وجود خواهﺪ داشﺖ.
بﺪیﻦ ﺗرﺗیب میﺗوان از ﺗﻔاوت مﻘﺪار فیلتر ﺗولیﺪ ناخالص داخلی و مﻘﺪار واقعی آن،
انحراف از رونﺪ طبیعی ، SEGDP،را به شرح زیر بﺪسﺖ آورد:
SEGDPt = GDPt − HPGDPt
) BOOMt = Max(0. SEGDPOt
)RECt = Min(SEGDPOt . 0

()3
که در آن  REC, Boomبه ﺗرﺗیب نشان دهنﺪه مﻘﺪار انحراف ﺗولیﺪ ناخالص داخلی با
نﻔﺖ از رونﺪ طبیعی آن در سالهای رونق و رکود اقتصادی اسﺖ .با معلوم شﺪن مﻘادیر
انحراف از رونﺪ(شوکهای موقﺖ) میﺗوان رکود و رونق را به صورت زیر معلوم کرد:
 DUBOOMبرای نشان دادن دوران رونق اقتصادی و  DURECنیز برای نشان دادن
دوران رکود اقتصادی به کار گرفته میشونﺪ .لذا براساس ادبیات اقتصادسنجی متغیرهای
موهومی 1برای شرایﻂ ﺣﻘیﻘی اقتصاد دو ﺣالﺖ رکود و رونق در نﻈر گرفته میشود .ﺣال
اگر در الگوی اقتصادسنجی از متغیر موهومی  DUBOOMاستﻔاده شود ،مﻘﺪار آن برای
دوران رونق برابر با یک و در شرایﻂ رکود صﻔر اسﺖ ،اما چنانچه از متغیر موهومی
 DURECاستﻔاده شود مﻘﺪار ایﻦ متغیر برای سالهای رکود یک و برای سالهای رونق
اقتصادی مﻘﺪار صﻔر اسﺖ (رﺿایی پور و آقایی آخونﺪابی.)1390 ،2
پس از استخراج ادوار ﺗجاری برای بررسی اثرات کوﺗاهمﺪت مخارج دولﺖ در امور عمومی
بر رفاه اجتماعی از الگوی خود رگسیون غیرخطی با وقﻔههای گسترده ارائه شﺪه ﺗوسﻂ
شیﻦ ،یو و گریﻦوود نیمو )2014( 3استﻔاده شﺪه اسﺖ .ایﻦ الگو یکی از روشهای هﻢ-
انباشتگی نامتﻘارن ﺗلﻘی میشود .در پژوهشهای اخیر روش هﻢ انباشتگی نامتﻘارن در
مﺪل خود رگسیونی با وقﻔههای ﺗوزیعی به گونهای گسترش یافته که در آن مجموعه

1

Dummy Variables
)Rezaeipour & Aghaei Akhondabi (2011
3
Shin et al.
2
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مولﻔههای مثبﺖ و منﻔی متغیرها کمک میکنﺪ ﺗا ﺗاثیرات نامتﻘارن متغیرهای ﺗوﺿیحی
در کوﺗاه مﺪت و بلنﺪمﺪت شناسایی شونﺪ .در واقﻊ خصوصیات روش خود رگسیون
غیرخطی با وقﻔههای گسترده ایﻦ اجازه را به ما میدهﺪ ﺗا ﺗحلیل مشترکی از مسائل
مربوط به نامانایی و غیر خطی بودن در مﺪل ﺗصحیح خطای نامﻘیﺪ 1داشته باشیﻢ .در
ﺣﻘیﻘﺖ روش خود رگسیون غیرخطی با وقﻔههای گسترده نیز هماننﺪ روش خطی آن،
نسبﺖ به سایر روشهای آزمون هﻢ انباشتگی مزیﺖهایی دارد .اول اینکه ،میﺗوان ایﻦ
آزمون را صرف نﻈر از ایﻦ که متغیرهای مﺪل ) I(0یا ) I(1یا به صورت متﻘابل هﻢ
انباشته باشنﺪ ،به کار برد .دوم ایﻦ که ،ایﻦ روش پویاییهای کوﺗاه مﺪت را در بخش
ﺗصحیح خطا وارد نمیکنﺪ (بنرجی و همکاران .)1993 ،2سوم ایﻦ که ،ایﻦ روش را می-
ﺗوان با ﺗعﺪاد مشاهﺪات انﺪک نیز به کار برد (نارایان و نارایان .)2004 ،3در نهایﺖ،
چهارمیﻦ مزیﺖ ایﻦ اسﺖ که ،استﻔاده از ایﻦ روش ﺣتی در زمانی که متغیرهای
ﺗوﺿیحی درونزا هستنﺪ ،ممکﻦ اسﺖ (آالم و کوازی.)2003 ،4
پیش از ﺗوسعه مﺪل خود رگسیون غیرخطی با وقﻔههای گسترده ،با فرض دو متغیر
وابسته  yو مستﻘل  xرابطه زیر را بر اساس مطالعه گرنجر و یون )2002( 5ﺗعریﻒ می-
کنیﻢ:
yt = β+ xt+ + β− xt− ut
()4
+
xt = x0 + xt + xt−
()5
به گونهای که
)xt+ = ∑tj=1 ∆xj+ = ∑tj=1 max (∆xj . 0); xt− = ∑tj=1 ∆xj− = ∑tj=1 min (∆xj . 0
()6
ایﻦ رویکرد ساده برای مﺪل سازی نامتﻘارن هﻢ انباشتگی بر اساس ﺗجزیه مجموع
ﺗجمعی مولﻔهها ﺗوسﻂ شودرت )2001(6در زمینه رابطه غیر خطی بیﻦ بیکاری و ﺗولیﺪ
مطرح شﺪ.
با ﺗوجه به ﺗعریﻒ گرنجر و یون ( ،)2002دو سری زمانی به طور نامتﻘارن هﻢ انباشتهانﺪ
هرگاه مولﻔههای مثبﺖ و منﻔی آنها با یکﺪیگر هﻢ انباشته باشنﺪ .همچنیﻦ ،آنها نشان
1

Unrestricted Error Correction Model
Banerji et al.
3
Narayan & Narayan
4
Alam & Quazy
5
Granger & Yoon
6
Schorderet
2

فصلنامه نﻈریههای کاربردی اقتصاد /سال هشتﻢ /شماره  /4زمستان 1400

179

دادنﺪ که هﻢ انباشتگی خطی استانﺪارد(متﻘارن) ،ﺣالﺖ خاصی از هﻢ انباشتگی پنهان
اسﺖ و هﻢ انباشتگی پنهان مورد خاصی از هﻢ انباشتگی نامتﻘارن اسﺖ .رابطه هﻢ
انباشتگی خطی مولﻔههای مجموع ﺗجمعی مثبﺖ و منﻔی به صورت زیر خواهﺪ بود:
+
− −
+ +
− −
Zt = β+
()7
0 yt + β0 yt + β1 xt + β1 xt
اگر  Ztانباشته از مرﺗبه ) I(0باشﺪ ،در ایﻦ صورت گﻔته میشود که  ytو  xtبه صورت
نامتﻘارن هﻢ انباشتهانﺪ .به طوری که اگر؛  β1+ = β1−و  β+0 = β−0باشﺪ ،در ایﻦ صورت
هﻢ انباشتگی متﻘارن خواهﺪ بود(شودرت.)2003 ،
ﺣال با در نﻈر گرفتﻦ مولﻔههای مثبﺖ و منﻔی که از رابطه ( )7استخراج شﺪه اسﺖ و
وارد کردن آن در یک مﺪل ) ،ARDL(p,qبه مﺪل ) ،NARDL(p,qبه صورت زیر
خواهیﻢ رسیﺪ:
q
+
− −
yt = ∑Pj=1 φj yt−j + ∑j=0(θ+
()8
j xt−j + θj xt−j ) + εt
که در رابطه فوق  pو  qﺗعﺪاد وقﻔههای بهینه φj ،ﺿرایب وقﻔههای متغیر
وابسته θ−j ،و  θ+jﺿرایب نامتﻘارن وقﻔههای متغیر مستﻘل و  εtجمله اخالل با میانگیﻦ
صﻔر و واریانس ثابﺖ(همسان) اسﺖ.
عالوه بر ایﻦ ،در فرم زیرکه در ﺣﻘیﻘﺖ فرم مورد نﻈر اسﺖ ،یک زیر مجموعه از رگسورها
نیز به صورت متﻘارن وارد رابطه شﺪه اسﺖ:
yt = β+ xt+ + β− xt− + λw wt + ut
()9
که درآن  )xt = x0 + xt+ + xt− ( xtیک بردار  k × 1شامل رگسورهای نامتﻘارن و wt
یک بردار g × 1شامل رگسورهای متﻘارن در مﺪل هستنﺪ.
بر اساس رابطه ( )9مﺪل پژوهش به صورت زیر خواهﺪ بود:
−
−
Wt = β+ Exp+
t + β Expt + λw Int + λw Urbant + λw Opent +
λw literacyt + λw Subsidyt + λw Other − Expt + ut

()10
در مﺪل باال ،ﺿرایب  β+ ،Expو β−؛ شوکهای مثبﺖ و منﻔی متغیر مخارج دولﺖ در
امور عمومی و زیر فصول مربوط مربوط به آن بر اساس پژوهش شیﻦ و همکاران
( )2014اسﺖ .با ﺗوجه به اینکه شیﻦ و همکاران ( )2014اثر دورههای رکود و رونق را
در شوکهای مثبﺖ و منﻔی مخارج دولﺖ ثابﺖ فرض کرده اسﺖ ،در پژوهش یک قﺪم
فراﺗر رفته و با ﺣاصل ﺿرب متغیرهای مجازی رکود و رونق در شوکهای مثبﺖ و منﻔی
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مخارج دولﺖ ،اثرات دورههای رکود و رونق را در شوکهای مذکور متﻔاوت فرض کرده
اسﺖ بنابرایﻦ ،در مﺪل نهایی خواهیﻢ داشﺖ:
+
+
−
−
Wt = 𝛽0+ Exp+
t ∗ Recesion + 𝛽1 Expt ∗ Boom + 𝛽2 Expt ∗ Recesion +
−
−
𝛽3 Expt ∗ Boom + λ1 Int + λ2 Urbant + λ3 Opent + λ4 literacyt +
λ5 Subsidyt + λ6 (Other − Expt ) + ut
()11

در رابطه باال مﻘادیر  β+0و  β1+به ﺗرﺗیب ﺿرایب شوکهای مثبﺖ مخارج دولﺖ در طی
−
β−
دوره های رکود و رونق بوده که فرض بر آن بوده ایﻦ ﺿرایب متﻔاوت هستنﺪ β2 .و 3
به ﺗرﺗیب ﺿرایب شوکهای منﻔی مخارج دولﺖ در طی دورههای رکود و رونق بوده که
فرض بر آن بوده ایﻦ ﺿرایب نیز متﻔاوت هستنﺪ .ﺿرایب 𝜆 ،ﺿرایب سایر متغیرهای
ک نترلی در الگوها شامل ،نرخ ﺗورم ،نرخ شهرنشینی ،نرخ با سوادی ،شاخص درجه باز
بودن اقتصاد ،مخارج دولﺖ در سایر امور و فصول دولﺖ به جزء امور و فصول مورد
بررسی و یارانهها هستنﺪ.
سپس با استﻔاده از آزمون ارائه شﺪه ﺗوسﻂ آبراهام والﺪ 1ﺗحﺖ عنوان آزمون استانﺪارد
والﺪ 2به بررسی عﺪم ﺗﻘارن  xtبا آزمون θ+ = θ−پرداخته میشود .مزیﺖ آزمون والﺪ
نسبﺖ به سایر آزمونهای بررسی قیﺪهای رگرسیون از قبیل آزمون ﺿرایب الگرانژ و
نسبﺖ درسﺖ نمایی ایﻦ اسﺖ که ایﻦ آزمون ﺗنها نیاز به ﺗخمیﻦ مﺪل غیرمﻘیﺪ دارد .به
طور شهودی ،هر چه اختالف بیﻦ رگرسیون مﻘیﺪ و غیرمﻘیﺪ ،بیشتر باشﺪ ،اﺣتمال
برقراری قیﺪ کمتر اسﺖ .با وجود اینکه ﺗوزیﻊ آزمون والﺪ در نمونههای محﺪود ،ناشناخته
اسﺖ؛ اما به طور مجانبی میﺗوان از ﺗوزیﻊ خیدو و  Fبرای بررسی معناداری فرﺿیه
استﻔاده کرد .اگر مﻘﺪار  Fمحاسباﺗی از مﻘﺪار بحرانی بیشتر باشﺪ ،فرض صﻔر مبنی بر
برابری ﺿرایب رگرسیون مﻘیﺪ و غیرمﻘیﺪ یا به عبارت دیگر فرﺿیه عﺪم ﺗﻘارن رد خواهﺪ
شﺪ (سوری.)1398 ،3
همچنیﻦ ،برای رفﻊ مشکالت اﺣتمالی ،آزمونهای ﺗشخیص خودهمبستگی ،4فرض
نرمال بودن ﺗوزیﻊ باقیمانﺪهها5و ناهمسانی واریانس انجام شﺪه اسﺖ.

1

Wald
wald's Standard Test
3
)Suri (2019
4
)Serial Corrolation (LM Test
5
Normality Test
2
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-4تحلیلهای تجربی
-1-4آمارههای توصیفی متغیرها
جدول ( :)1آمارههای توصیفی متغیرهای

پژوهش1

متغیرهای
مﺪلها

میانگیﻦ

میانه

انحراف معیار

چولگی

کشیﺪگی

مخارج امور عمومی

27824

1578

52855

2/36

8/27

مخارج قانونگذاری

1284

59

2379

1/82

4/87

مخارج عمومی

5781

565

10276

2/3

7/99

مخارج قضایی

11352

289

24297

2/89

11/58

مخارج خﺪمات مالی

5044

665

9219

2/26

7/26

مخارج ﺗوسعه علوم

14252

14763

8260

0/53

2/83

نرخ ﺗورم

18/62

16/6

9/34

1/1

4/21

نرخ باسوادی

79/81

84/44

10/34

-0/59

1/93

نرخ شهرنشینی

60/00

60/24

9.97

-0.11

1/78

شاخص باز بودن

0/44

0/44

0/12

0/12

3/64

شاخص رفاه اجتماعی

85/26

84/68

13/61

0/-15

-0/47

منبﻊ :یافتههای ﺗحﻘیق

-2-4آزمونهای تشخیص
بر اساس آزمون بریوش-گادفری در هیچ یک از مﺪلهای پژوهش در سطح اطمینان 95
درصﺪ ،فرض عﺪم وجود خودهمبستگی رد نمیشود .بر اساس نتایﺞ آزمون جارکبرا نیز
در هیچ یک از مﺪلها فرض نرمال بودن باقیمانﺪههای رگرسیون رد نمیشود .بر اساس
آماره وایﺖ که وجود ناهمسانی واریانس در باقیمانﺪههای رگرسیون را ارزیابی میکنﺪ در
ﺗمام مﺪلهای ﺗخمینی ناهمسانی واریانس وجود دارد .به منﻈور رفﻊ مشکل ناهمسانی
واریانس از ماﺗریس واریانس-کواریانس به صورت مﻘاوم 2نسبﺖ به واریانس استﻔاده شﺪه
اسﺖ.

 1واﺣﺪ مخارج دولﺖ در امور عمومی و زیر فصول مربوط به آن میلیارد ریال و نرخهای ﺗورم ،باسوادی ،شهرنشینی
و شاخص درجه باز بودن اقتصاد بر اساس درصﺪ اسﺖ.
2
Robust
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جدول( :)2نتایج آزمونهای تشخیص
امور و فصول بودجه

سطح معناداری آماره
وایﺖ

سطح معناداری آماره
بریوش-گادفری

سطح معناداری آماره
جاک-برا

امور عمومی

0/0002

0/073

0/126

قانونگذاری

0/0001

0/369

0/241

عمومی

0/006

0/244

0/418

قضایی

0/000

0/069

0/433

خﺪمات مالی

0/0003

0/133

0/778

ﺗوسعه علوم

0/402

0/282

0/892
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-3-4آزمون مانایی و ریشه واحد
مﺪل سازی سریهای زمانی بر فرض مانایی متغیرها استوار اسﺖ .اگر متغیرها مورد
استﻔاده در مﺪل ،مانا نباشﺪ ،برآورد ممکﻦ اسﺖ به یک رگرسیون کاذب منجر شود.
برای بررسی مانایی متغیرها در پژوهش ﺣاﺿر از آزمون دیکی فولر با لحاظ شکسﺖ
ساختاری استﻔاده شﺪه اسﺖ .نتایﺞ ایﻦ آزمون در جﺪول ( )3ارائه شﺪه اسﺖ.
جدول ( :)3آزمون دیکی فولر با لحاظ شکست ساختاری
آماره  Tبا عرض از مبﺪا و رونﺪ
سطح

یکبار ﺗﻔاﺿلگیری

وﺿعیﺖ
مانایی

لگاریتﻢ شاخص رفاه اجتماعی آمارﺗیاسﻦ

***-6/169167

-

مانا

لگاریتﻢ نرخ ﺗورم

***-6/768838

-

مانا

لگاریتﻢ نرخ شهر نشینی

***-6/226419

-

مانا

لگاریتﻢ نرخ با سوادی

**-5/007176

-

مانا

لگاریتﻢ درجه باز بودن اقتصاد

***-5/355938

-

مانا

لگاریتﻢ کل مخارج

-3/004234

***-5/784493

مانا

لگاریتﻢ مخارج امور عمومی

-3/975416

***-7/238902

مانا

لگاریتﻢ مخارج قانونگذاری

-3/886310

***-12/14972

مانا

لگاریتﻢ مخارج قضایی

-3/649379

***-10/17851

مانا

لگاریتﻢ مخارج عمومی

-5/569523

***-10/36064

مانا

لگاریتﻢ مخارج خﺪمات مالی

-4/676414

***-8/788463

مانا

لگاریتﻢ مخارج ﺗوسعه علوم

-5/387971

***-6/384801

مانا

نام متغیر
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بر اساس نتایﺞ جﺪول ( )3سالهایی که درآن متغیرهای مﺪلها دچار شکسﺖ ساختاری
بودهانﺪ برای شاخص رفاه اجتماعی ،نرخ ﺗورم ،نرخ شهرنشینی ،نرخ با سوادی ،درجه باز
بودن اقتصاد ،کل مخارج دولﺖ ،مخارج دولﺖ در امور عمومی ،مخارج دولﺖ در فصول
قانونگذاری ،قضایی ،عمومی ،خﺪمات مالی و ﺗوسعه علوم به ﺗرﺗیب سالهای؛ ،1379
1388 ،1357 ،1372 ،1389 ،1358 ،1357 ،1368 ،1365 ،1385 ،1370 ،1378
بوده اسﺖ .همچنیﻦ ،بر اساس نتایﺞ ایﻦ جﺪول کلیه متغیرهای الگوها به جزء مخارج
دولﺖ در امور عمومی و زیر فصول مربوط به آن مانا هستنﺪ .متغیرهای مذکور نیز با یک
بار ﺗﻔاﺿلگیری مانا میشونﺪ .با ﺗوجه به اینکه متغیرهای مﺪل در سطوح مختلﻒ ) I(0و
) I(1بوده بنابرایﻦ روش مورد استﻔاده در پژوهش روش خود رگرسیون غیرخطی با
وقﻔههای گسترده خواهﺪ بود.
-4-4نتایج برآورد اثرات غیرخطی اجزای مخارج دولت در امور عمومی و زیر
فصول مربوطه بر رفاه اجتماعی در طی ادوار تجاری با استفاده از روش
NARDL

پیش از برآورد مﺪلها الزم به ذکر ایﻦ نکته اسﺖ که در مﺪلهای برآوردی به روش
 NARDLبه دلیل ماهیﺖ ادوار ﺗجاری و نﻘش آنها در اجرای سیاسﺖهای مالی هﺪف
پژوهش شناخﺖ اثرات کوﺗاه مﺪت مخارج دولﺖ در دورههای رکود و رونق بوده اسﺖ.
بنابرایﻦ ،لزومی به ذکر نتایﺞ بلنﺪمﺪت و الگوی ﺗصحیح خطا نخواهﺪ بود.
در ابتﺪا شاخص رفاه اجتماعی آمارﺗیاسﻦ بر اساس رابطه) W = μ(1 − Gمحاسبه شﺪه
که در ایﻦ رابطه مﻘادیر ﺿریب جینی بیﻦ صﻔر و یک بوده و میانگیﻦ هزینههای
خانوارهای شهری به شاخص قیمﺖ مصرف کننﺪه به قیمﺖ ثابﺖ  1395بر اساس واﺣﺪ
هزار ریال میباشﺪ .نتایﺞ در جﺪول ( )4ارائه شﺪه اسﺖ.
جدول ( :)4مقادیر شاخص رفاه اجتماعی آمارتیاسن
1353

سال

1352

مﻘادیر رفاه

106570/0087

سال

1356

1357

مﻘادیر رفاه

189867/1955

198926/2993

185804/2282

سال

1360

1361

1362

1363

مﻘادیر رفاه

183695/2178

177647/1838

190520/6238

208157/5485

152636/8158

1354

1355

198470/5765

199818/2168

1358

1359
172736/1415

آثار غیرخطی مخارج عمومی دولﺖ بر رفاه اجتماعی (رهیافﺖ )NARDL

184
سال

1364

1365

1366

1367

مﻘادیر رفاه

205671/3515

170108/3815

148678/898

139279/9207

سال

1368

1369

1370

1371

مﻘادیر رفاه

136488/4087

140587/2068

154452/3193

157215/9443

سال

1372

1373

1374

1375

مﻘادیر رفاه

153181/4866

152681/0147

143576/3569

149025/4663

سال

1376

1377

1378

1379

مﻘادیر رفاه

150411/7553

160756/3047

165022/6051

171652/4351

سال

1380

1381

1382

1383

مﻘادیر رفاه

178786/8943

186115/0433

189750/7683

212513/3675

سال

1384

1385

1386

1387

مﻘادیر رفاه

220151/6912

224698/9596

227640/1706

217017/565

سال

1388

1389

1390

1391

مﻘادیر رفاه

203609/7974

211920/7899

205718/0129

192448/8096

سال

1392

1393

1394

1395

مﻘادیر رفاه

175670/046

171990/148

172005/4478

169581/828

سال

1396

1397

1398

1399

مﻘادیر رفاه

180074/218

165713/1864

144123/4156

-
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همان طور که در فصل پیش ﺗوﺿیح داده شﺪ در ابتﺪا به استخراج ادوار ﺗجاری به روش
فیلتر هودریک پرسکات پرداخته میشود .بر اساس ایﻦ روش دورههای رکود و رونق که
به ﺗرﺗیب بر اساس شکاف ﺗولیﺪ منﻔی و مثبﺖ میآینﺪ در جﺪول( )5ذکر شﺪنﺪ.
جدول( :)5ادوار تجاری ایران بر اساس روش فیلتر هودریک پرسکات
سال

1351

1352

1353

1354

1355

1356

1357

1358

شکاف
ﺗولیﺪ

0/84

2/53

-5/06

16/88

-3/86

-11/49

-7/26

-20/72

دوره

رونق

رونق

رکود

رونق

رکود

رکود

رکود

رکود

سال

1359

1360

1361

1362

1363

1364

1365

1366

شکاف
ﺗولیﺪ

-2/63

24/61

11/09

-6/63

2/20

-9/95

-0/69

-6/96
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دوره

رکود

رونق

رونق

رکود

رونق

رکود

رکود

رکود

سال

1367

1368

1369

1370

1371

1372

1373

1374

شکاف
ﺗولیﺪ

3/40

10/93

8/77

-0/62

-2/36

-4/61

-1/01

1/65

دوره

رونق

رونق

رونق

رکود

رکود

رکود

رکود

رونق

سال

1375

1376

1377

1378

1379

1380

1381

1382

شکاف
ﺗولیﺪ

-2/98

-1/76

-2/47

1/23

-2/64

3/20

3/37

-0/40

دوره

رکود

رکود

رکود

رونق

رکود

رونق

رونق

رکود

سال

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

شکاف
ﺗولیﺪ

1/39

0/46

0/98

2/82

-3/49

-2/93

3/24

1/01

دوره

رونق

رونق

رونق

رونق

رکود

رکود

رونق

رونق

سال

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

1398

شکاف
ﺗولیﺪ

-9/36

-1/66

2/16

-2/28

12/26

4/10

-4/25

-4/55

دوره

رکود

رکود

رونق

رکود

رونق

رونق

رکود

رکود
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پس از استخراج دورههای رکود و رونق بر اساس فیلتر هودریک پرسکات بایﺪ به بررسی
متﻔاوت بودن ﺿرایب اثرگذاری اجزای مخارج دولﺖ در طی دورههای رکود و رونق
پرداخﺖ .بر ایﻦ اساس نتایﺞ آزمون والﺪ در جﺪول ( )6ذکر شﺪه اسﺖ.
جدول( :)6آزمون برابری ضرایب(والد)شوکهای مثبت و منفی مخارج دولت در امور
عمومی در دورههای رکود و رونق
شوک مثبﺖ
مﺪلها

شوک منﻔی

آماره F

سطح
معناداری

آماره F

سطح
معناداری

امور عمومی

10/761

0/002

6/163

0/018

قانونگذاری

0/268

0/608

0/078

0/782

عمومی

44/254

0/000

160/305

0/000

قضایی

6/824

0/013

17/123

0/000
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خﺪمات مالی

0/916

0/345

0/554

0/462

ﺗوسعه علوم

412/002

0/000

364/653

0/002
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بر اساس جﺪول ( )6چنانچه سطح معناداری کمتر از  0.05باشﺪ در سطح اطمیان 95
درصﺪ فرض صﻔر مبنی بر برابری ﺿرایب در دورههای رکود و ورنق رد میشود .به
استثناء فصول قانونگذاری و خﺪمات مالی ،در امور عمومی و فصول عمومی ،قضایی و
ﺗوسعه علوم اثرات شوکهای مثبﺖ و منﻔی مخارج دولﺖ بر رفاه اجتماعی در دورههای
رکود و رونق با یکﺪیگر ﺗﻔاوت معنادار آماری دارنﺪ.
جدول( :)7نتایج برآورد اثرات متغیرهای توضیحی بر رفاه اجتماعی -امور عمومی و
زیر فصول مربوطه به روش NARDL
شاخص رفاه اجتماعی )Log(W
مﺪل مربوط به
امور عمومی
)(PAG
0/307

0/443

عرض از مبﺪا(𝛼)

-9/091

-8/009

-8/839

لگاریتﻢ نرخ ﺗورم(Log)In

-0/-069

-0/073

-0/062

لگاریتﻢ نرخ باسوادی
(Log)Literacy

-4/295

-2/772

-3/457

لگاریتﻢ شاخص درجه باز بودن
اقتصاد ( 𝑡Log)Open

0/111

0/192

0/111

لگاریتﻢ نرخ شهرنشینی
( Log)Urbant

12/423

9/618

11/214

سایر متغیرهای کنترلی مﺪلها
وقﻔه رفاه()WL

لگاریتﻢ مخارج دولﺖ در سایر
امور و فصول به جز امور یا
فصل مربوطه
)Log(Other_EXP
یارانهها()Subsidyt
شوکهای مثبﺖ در زمان رکود
(Shock POS
)∗ Recesion
شوکهای مثبﺖ در زمان رونق

مﺪل مربوط به قانونگذاری
)(LG

مﺪل مربوط به
عمومی
)(PG
0/338

0/150

0/089

0/123

0/022

0/022

0/003

-0/009

0/048

0/027

-0/001

0/051

0/046
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)(Shock POS ∗ Boom
شوکهای منﻔی در زمان رکود
(Shock NEG
)∗ Recesion
شوکهای منﻔی در زمان رونق
)(Shock NEG ∗ Boom
رونﺪ زمانی
)(Timetrend
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0/196

0/068

0/010

0/248

0/071

0/108

-0/044

-0/042

-0/046

شاخص رفاه اجتماعی )Log(W
سایر متغیرهای کنترلی مﺪلها

مﺪل مربوط به
مخارج قضایی
)(JG

وقﻔه رفاه()WL

0/391

مﺪل مربوط به مخارج
خﺪمات مالی
)(FSG
0/368

مﺪل مربوط به
مخارج ﺗوسعه
علوم
)(SDG
1/497

عرض از مبﺪا(𝛼)

-8/240

-8/010

-19/120

لگاریتﻢ نرخ ﺗورم(Log)In

-0/063

-0/074

-0/070

لگاریتﻢ نرخ باسوادی
(Log)Literacy

-5/057

-3/111

8/192

لگاریتﻢ شاخص درجه باز بودن
اقتصاد ( 𝑡Log)Open

0/168

0/098

0/195

لگاریتﻢ نرخ شهرنشینی
( Log)Urbant

12/454

10/336

0/639

لگاریتﻢ مخارج دولﺖ در سایر
امور و فصول به جز امور یا
فصل مربوطه
)Log(Other_EXP
یارانهها()Subsidyt
شوکهای مثبﺖ در زمان رکود
(Shock POS
)∗ Recesion
شوکهای مثبﺖ در زمان رونق
)(Shock POS ∗ Boom
شوکهای منﻔی در زمان رکود

0/077

0/061

-0/061

-0/007

0/031

0/058

-0/056

0/006

0/081

-0/061

0/010

0/017

0/276

0/067

0/214
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(Shock NEG
)∗ Recesion

شوکهای منﻔی در زمان رونق
)(Shock NEG ∗ Boom
رونﺪ زمانی
)(Timetrend
 معنادار در سطح  99درصﺪ،

0/102

0/078

-0/014

-0/034

-0/041

-0/012

 معنادار در سطح  95درصﺪ،
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 معنادار در سطح  90درصﺪ

بر اساس جﺪول ( )7شوکهای فزاینﺪه و کاهنﺪه مخارج دولﺖ در امور عمومی و زیر
فصول مربوط به آن در دوره های رکود و رونق اثر متﻔاوﺗی بر رفاه اجتماعی دارنﺪ .اثر
شوکهای افزایشی مخارج دولﺖ در امور عمومی بر رفاه اجتماعی در دورههای رکود و
رونق منﻔی بوده ،همچنیﻦ از نﻈر آماری معنادار نیسﺖ .با ایﻦ ﺣال اثر شوکهای
کاهنﺪه مخارج دولﺖ بر رفاه اجتماعی در هر دو دوره رکود و رونق مثبﺖ و معنادار بوده
اسﺖ .برخالف انتﻈار ،شوکهای کاهنﺪه مخارج دولﺖ به ویژه در دورههای رونق در امور
عمومی در مﻘایسه با شوکهای فزاینﺪه ﺗاثیر بیشتری بر رفاه اجتماعی دارنﺪ .اثر
شوکهای افزایشی و کاهشی مخارج دولﺖ در فصل قانونگذاری بر رفاه اجتماعی در دو
دوره رکود و رونق مثبﺖ و از نﻈر آماری معنادار بودهانﺪ .با ایﻦ ﺣال اثر شوکهای
کاهنﺪه مخارج دولﺖ به ویژه در دورههای رونق دارای اثرگذاری بیشتری نسبﺖ به
شوکهای فزاینﺪه بر رفاه اجتماعی در ایﻦ فصل هستنﺪ .اثر شوکهای افزایشی و
کاهشی مخارج دولﺖ در فصل عمومی بر رفاه اجتماعی در دو دوره رکود و رونق مثبﺖ و
به استثناء شوک افزایشی مخارج دولﺖ در دوره رونق از نﻈر آماری معنادار بودهانﺪ.
بنابرایﻦ ،برخالف انتﻈار شوکهای کاهنﺪه مخارج دولﺖ به ویژه در دورههای رونق در
مﻘایسه با شوکهای فزاینﺪه ﺗاثیر بیشتری بر رفاه اجتماعی در فصل عمومی دارنﺪ .اثر
شوکهای افزایشی مخارج دولﺖ در فصل قضایی بر رفاه اجتماعی در دوره رکود و رونق
منﻔی و معنادار بوده اسﺖ .با ایﻦ ﺣال اثر شوکهای کاهنﺪه مخارج دولﺖ بر رفاه
اجتماعی در هر دو دوره رکودی و رونق مثبﺖ و به ﺗرﺗیب معنادار و غیر معنادار بوده
اسﺖ .ایﻦ موﺿوع دو یافته مهﻢ در بردارد .اول ،اینکه (با درنﻈر گرفتﻦ هر دو دوره رکود
و رونق) برخالف انتﻈار شوکهای کاهنﺪه مخارج دولﺖ در فصل قضایی در مﻘایسه با
شوکهای فزاینﺪه ﺗاثیر بیشتری بر رفاه اجتماعی دارنﺪ .دوم ،اثر شوک کاهنﺪه مخارج
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دولﺖ در فصل قضایی در دورههای رکود در مﻘایسه با سایر شوکها ﺗاثیر بیشتری بر
رفاه اجتماعی در ایران دارد .اثر شوکهای افزایشی و کاهشی مخارج دولﺖ در فصل
خﺪمات مالی بر رفاه اجتماعی در دو دوره رکود و رونق مثبﺖ و به استثناء شوکهای
افزایشی از نﻈر آماری معنادار بودهانﺪ .با ایﻦ ﺣال اثر شوکهای کاهنﺪه مخارج دولﺖ به
ویژه در دورههای رونق دارای اثرگذاری بیشتری نسبﺖ به شوکهای فزاینﺪه بر رفاه
اجتماعی در فصل خﺪمات مالی هستنﺪ .اثر شوکهای افزایشی و کاهشی مخارج دولﺖ
در فصل ﺗوسعه علوم بر رفاه اجتماعی در دورههای رکود و رونق به استثناء شوک
کاهنﺪه مخارج دولﺖ در دوره رونق مثبﺖ و معنادار بوده اسﺖ .همچنیﻦ ،با درنﻈر
گرفتﻦ هر دو دوره رکود و رونق ،به ﺗرﺗیب شوکهای کاهشی و افزایشی مخارج دولﺖ
در فصل ﺗوسعه علوم در دورههای رکود در مﻘایسه با دورههای رونق ﺗاثیر بیشتری بر
رفاه اجتماعی دارنﺪ.

-5نتیجهگیری
رفاه اجتماعی در یک جامعه به نهادهای اقتصادی و اجتماعی وابسته بوده و نحوه
عملکرد ایﻦ نهادها به نوبه خود بستگی به نهادهای سیاسی داشته که قﺪرت را در
اختیار دارنﺪ .بنابرایﻦ ،نحوه ﺗخصیص مخارج دولﺖ در امور عمومی و زیر فصول مربوطه
نﻘش بسزایی در ﺣﻔﻆ اعتماد و اطمینان در یک جامعه برای گسترش فعالیﺖهای
اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی دارنﺪ .بنابرایﻦ ،با ﺗوجه به سیر نزولی رفاه اجتماعی و
نبود پژوهش الزم در زمینه بررسی اثرات مخارج دولﺖ در امور عمومی و زیر فصول
مربوط به آن بر رفاه اجتماعی در طی ادوار ﺗجاری ایران ،ایﻦ هﺪف ،موﺿوع پژوهش
ﺣاﺿر قرار گرفته اسﺖ.
با ﺗوجه به اهمیﺖ اولویﺖ بنﺪی بودجه دولﺖ در امور عمومی و همچنیﻦ نﻘش ادوار
ﺗجاری در ﺗخصیص ایﻦ منابﻊ ،پژوهش ﺣاﺿر به بررسی اثرگذاری مخارج دولﺖ در امور
عمومی و فصول مربوط به آن بر شاخص رفاه اجتماعی آمارﺗیاسﻦ در طی ادوار ﺗجاری
اقتصاد ایران برای دوره زمانی سالهای  1352-1398پرداخته اسﺖ .به ایﻦ منﻈور از
مﺪل خود رگرسیون با وقﻔههای ﺗوزیعی بهره گرفته شﺪه اسﺖ.
نتایﺞ ﺗحﻘیق نشان دهنﺪه آن اسﺖ که در اقتصاد ایران شوک مثبﺖ مخارج دولﺖ در
طی ادوار ﺗجاری در فصول ﺗوسعه علوم ،قانونگذاری و عمومی موجب افزایش رفاه
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اجتماعی و در فصل قضایی موجب کاهش رفاه اجتماعی به طور معنادار شﺪه اسﺖ.
شوک منﻔی مخارج دولﺖ در امور عمومی و فصول قانونگذاری ،عمومی و خﺪمات مالی
در طی ادوار ﺗجاری و فصل قضایی ﺗنها در دورههای رکود موجب افزایش رفاه اجتماعی
به طور معنادار شﺪه اسﺖ .شوک منﻔی مخارج دولﺖ در فصل ﺗوسعه علوم نیز به ﺗرﺗیب
در دوره رکود و رونق موجب افزایش و کاهش رفاه اجتماعی به طور معنادار شﺪه اسﺖ.
اثرگذاری منﻔی و مثبﺖ مخارج دولﺖ بر رفاه اجتماعی در طی ادوار ﺗجاری به ﺗرﺗیب به
اثرات برون رانی 1و اثرات ﺿریب فزاینﺪه درآمﺪی کینزی یا به عبارت دیگر اثر درون
رانی 2برمیگردد (منال و دمیتراکی .)2014،3در اثرات درونرانی ،اثرگذاری مخارج دولﺖ
بر نرخ بهره انﺪک بوده در نتیجه افزایش مخارج دولﺖ موجب افزایش فعالیﺖهای
اقتصادی ،ایجاد اشتغال ،افزایش درآمﺪ افراد و در نتیجه افزایش رفاه اقتصادی میشود
(هانسول .)2016 ،4در مﻘابل ،در اثرات برونرانی در دیﺪگاه نئوکالسیکها سازو کار نرخ
بهره در به ﺗعادل رسانﺪن بازار سرمایه در طی افزایش مخارج دولﺖ به دلیل ایجاد بﺪهی
داخلی جهﺖ ﺗامیﻦ کسری بودجه دولﺖ به افزایش نرخ بهره منجر میشود .در ایﻦ اثر
به دلیل ﺣساس بودن سرمایه گذاری نسبﺖ به نرخ بهره ،سرمایهگذاری و در نتیجه
فعالیﺖهای اقتصادی ،اشتغال و درآمﺪ کاهش یافته که ماﺣصل آن میﺗوانﺪ افزایش فﻘر
و کاهش رفاه اجتماعی باشﺪ (محمود زاده ،صادقی و صادقی.)1390 ،
هچنیﻦ ،با در نﻈر گرفتﻦ شوک مثبﺖ مخارج دولﺖ ،امور عمومی و فصل ﺗوسعه علوم
دارای اثرگذاری بیشتر در دورههای رکود و فصول قانونگذاری ،قضایی ،خﺪمات مالی و
عمومی دارای اثرگذاری بیشتر در دورههای رونق بر رفاه اجتماعی هستنﺪ .با در نﻈر
گرفتﻦ شوک منﻔی مخارج دولﺖ نیز فصل قضایی و ﺗوسعه علوم دارای اثرگذاری بیشتر
در دورههای رکود و امور عمومی و فصول قانونگذاری ،خﺪمات مالی و عمومی دارای
اثرگذاری بیشتر در دورههای رونق بر رفاه اجتماعی هستنﺪ .بنایرایﻦ ،مخارج دولﺖ در
امور عمومی دارای اثرات نامتﻘارن بر روی رفاه اجتماعی هستنﺪ .ایﻦ رفتار نامتﻘارن
میﺗوانﺪ از سایر عواملی همچون وجود مازاد بودجه دولﺖ در طی دوره رونق ،محﺪویﺖ
در نﻘﺪینگی در طی ادوار ﺗجاری به خصوص در دورههای رکود و در نتیجه آن عﺪم
1
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3
Menla & Dimitrakib
4
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سرمایهگذاری کافی در ﺣوزههای مربوط به ﺗوسعه علوم و سیستﻢ قضایی ،فساد ،پروسه
طوالنی مﺪت مراﺣل ﺗصویب بودجه ،اجرا و نﻈارت سیاسﺖهای مالی نشات بگیرد.
در ارﺗباط با سایر متغیرهای کنترلی مﺪل میﺗوان گﻔﺖ در کلیه مﺪلهای برآوردی
اجزای مخارج دولﺖ در امور عمومی بر رفاه اجتماعی در طی ادوار ﺗجاری اثرگذاری
متغیر کنترلی نرخ ﺗورم و نرخ باسوادی به جزء در فصل ﺗحﻘیق و ﺗوسعه بر رفاه
اجتماعی منﻔی و اثرگذاری متغیرهای کنترلی شاخص درجه باز بودن اقتصاد ،نرخ
شهرنشینی و هﺪفمنﺪی یارانهها مثبﺖ بوده اسﺖ .در ایران وجود ﺗورم باال با ایجاد
ﺗغییرات شﺪیﺪ در قیمﺖ های نسبی موجب ایجاد نااطمینانی در اقتصاد شﺪه و ایﻦ امر
مانﻊ از ﺗشکیل پسانﺪاز و سرمایهگذاری به خصوص به وسیله افراد فﻘیر شﺪه اسﺖ.
بنابرایﻦ ،ثروت در جامعه به نﻔﻊ ثروﺗمنﺪان و به زیان گروههای فﻘیر ﺗغییر یافته اسﺖ.
همچنیﻦ ،ﺗورم مانﻊ عمﺪه در جهﺖ اﺗخاذ ﺗصمیمات صحیح اقتصادی برای کارفرمایان و
کارآفرینانِ اقتصادی شﺪه و ﺗمامی ایﻦ عوامل دارای نﻘشی اثرگذار در کاهش رفاه
اجتماعی هستنﺪ .در ارﺗباط با ﺗوجیه مربوط به اثرگذاری منﻔی نرخ باسوادی بر رفاه
اجتماعی می ﺗوان گﻔﺖ در ایران همچون سایر کشورهای در ﺣال ﺗوسعه ﺗخصیص
مخارج دولﺖ برای ﺗوسعه سرمایه انسانی از جمله ارﺗﻘاء نرخ سواد غالباً ناکارآمﺪ و
ناعادالنه بوده و بیشتر قشر ثروﺗمنﺪ از آن بهره میبرنﺪ .ایﻦ در ﺣالی اسﺖ که در الگو
مربوط به فصل ﺗوسعه علوم افزایش نرخ باسوادی به شکلی کارا در افزایش خالقیﺖ،
نوآوری و افزایش سرمایههای انسانی نﻘش داشته و دارای اثرگذاری مثبﺖ بر رفاه
اجتماعی بوده اسﺖ.
ﺗاثیر مثبﺖ متغیر شاخص باز بودن اقتصاد بر رفاه در ایران ناشی از آن بوده که بر
اساس الگوی هکچر -اوهلیﻦ 1ایران به علﺖ فرآوانی نیرویکار به صادرات کاالهایی
میپردازد که در آنها از عامل نیرویکار بیشتری استﻔاده میشود .بنابرایﻦ ،آزادسازی
ﺗجاری در کشورهای در ﺣال ﺗوسعه از جمله ایران باعث انتﻘال منابﻊ به سمﺖ ﺗولیﺪ
کاالهای صادراﺗی کاربر خواهﺪ شﺪ که در نتیجه افزایش ﺗﻘاﺿا برای نیرویکار باعث
کاهش فﻘر و افزایش رفاه اجتماعی میشود .همچنیﻦ ،ارﺗﻘای سرمایهگذاری در نیروی
انسانی و سرمایه فیزیکی ،رشﺪ ﺗولیﺪ در بخشهایی که از مزیﺖ نسبی برخوردارنﺪ،
. Hecksher-Ohlin
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رقابتی شﺪن بازار کار از سایر پیامﺪهای مطلوب ایﻦ شاخص بر اقتصاد و رفاه اجتماعی
در ایران اسﺖ .اثرگذاری مثبﺖ نرخ شهرنشینی بر رفاه اجتماعی به امتیازهای طبیعی
موجود در مناطق شهری همچون دسترسی به سیستﻢ ﺣمل و نﻘل ،و بازار ،بیشتر بودن
دستمزد در نﻘاط شهری ،ایجاد فرصﺖهای بیشتر برای دسترسی به مشاغل متنوعﺗر به
خصوص مشاغل خﺪماﺗی در جهﺖ افزایش درآمﺪ برمیگردد .در مﺪلهای برآوردی
مربوط به رفاه اجتماعی در امور عمومی متغیر هﺪفمنﺪی یارانهها در ﺗمامی فصول دارای
اثرگذاری مثبﺖ بوده اما نکته ﺣائز اهمیﺖ آن اسﺖ که در فصل قضایی ایﻦ اثرگذاری
منﻔی بوده اسﺖ .که از آن جهﺖ که ایﻦ فصل به طور غیر معناداری بر رفاه اجتماعی
اثرگذار بوده اسﺖ ،ﺗاثیر هﺪفمنﺪی یارانهها در ایﻦ مﺪل از اهمیﺖ ناچیز برخودار بوده
اسﺖ .اما در سایر مﺪلها اجرای طرح هﺪفمنﺪی یارانهها با افزایش مصرف و کاهش
انباشﺖ سرمایه در مجموع منجر به افزایش رفاه اجتماعی شﺪه اسﺖ.
بﺪیﻦ منﻈور بر اساس نتایﺞ ﺣاصل از پژوهش برای دستیابی به ﺣﺪاکثر رفاه اجتماعی
پیشنهاد میشود ،در صورﺗی که دولﺖ به اعمال شوکهای مثبﺖ در مخارج در طی
دورههای رکود بپردازد ،مخارج خود را بایﺪ به ﺗرﺗیب اولویﺖ صرف فصول ﺗوسعه علوم،
قانونگذاری و عمومی نمایﺪ .همچنیﻦ ،با اعمال شوکهای مثبﺖ در طی دورههای رونق
بایﺪ مخارج خود را به ﺗرﺗیب صرف فصول قانونگذاری ،عمومی و ﺗوسعه علوم نمایﺪ .در
صورت اعمال شوکهای منﻔی در طی دورههای رکود نیز دولﺖ بایﺪ مخارج خود را به
ﺗرﺗیب صرف فصول قضایی ،ﺗوسعه علوم ،قانونگذاری و خﺪمات مالی نمایﺪ .در ﺣالی که
با اعمال شوکهای منﻔی در طی دورههای رونق بایﺪ مخارج خود را به ﺗرﺗیب اولویﺖ به
فصول عمومی ،قضایی ،خﺪمات مالی و قانونگذاری ﺗخصیص نمایﺪ.
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