بررسی آثار روشهای مختلف تامین مالی کسری بودجه دولت بر متغیرهای اقتصاد کالن
سعید بیات ،1وهاب قلیچ
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تاریخ تحویل مقاله1۳۹۷/۳/12 :

چکیده
بودجه دولت مهمترین ابزار جهت دستیابی به اهداف رشد اقتصادی باالتر و ثبات قیمتهاست .بنابراین اگر دولت بخواهد به
این اهداف دست پیدا کند باید توجه ویژهای به نحوه ی تخصیص بودجه ساالنه داشته باشد .حال سوالی که مطرح میشود این
است که آیا دولت میتواند برای دستیابی به اهداف مذکور از سیاست خلق کسری بودجه استفاده نماید؟ پاسخ به این پرسش
در گروی پاسخ دهی به دو سوال مقدماتی است :اول آنکه منابع تامین این کسری از کدام محل خواهد بود؟ دوم آنکه این کسری
بودجه در کدام بخشهای اقتصادی هزینه میشود؟
تجربه کشورهای در حال توسعه نفتی (نظیر ایران) نشان میدهد که در اغلب سالها ،بار تامین مالی کسری بودجه دولتها
عموما از کانال درآمدهای نفتی بوده؛ اما اتفاق خوشایند این است که در سالهای اخیر کشورهای در حال توسعه نفتی به تامین
مالی اوراق محور کسری بودجه بیشتر روی آورده و تالش کردهاند بخشی از بار تامین مالی کسری بودجه را بر دوش اوراق بدهی
دولتی بگذارند .۳.هدف مقاله حاضر این است که آثار روشهای مختلف تامین مالی کسری بودجه بر نرخ تورم و نرخ رشد
اقتصادی ایران را با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری ضمیمه شده به متغیرهای توضیحی ( )VARXو مبتنی بر روش
تخمین پنجره انبساطی 4مورد ارزیابی قرار دهد .نتایج به دست آمده نشان میدهد که تاثیر کسری بودجه بر نرخ رشد اقتصادی
به طور مستقیم از روش تامین مالی کسری بودجه تاثیر میپذیرد .به طوری که وقتی بار عمده تامین مالی کسری بودجه بر دوش
حساب ذخیره ارزی است ،کسری بودجه اثری مثبت بر رشد اقتصادی داشته و شدت آن نیز در طول زمان افزایش یافته است.
ا ما زمانی که بار عمده تامین مالی کسری بودجه بر عهده واگذاری شرکت های دولتی قرار گرفته ،هرچند تاثیر کسری بودجه بر
رشد اقتصادی مثبت است اما شدت آن در طول زمان کاهنده است .در حالی که وقتی عمده بار تامین مالی بر دوش اوراق بدهی
گذاشته شده ،تاثیر مثبت کسری بودجه بر رشد اقتصادی بار دیگر روند صعودی پیدا کرده است .بنابراین توصیه سیاستی مقاله
حاضر این است که اگر دولت تمایل دارد برای جبران کسری بودجه خود به راهی غیر از استفاده از درآمدهای نفتی و ذخایر
ارزی متوسل شود ،بهترین راه این است که بازار اوراق بدهی را توسعه دهد .نتیجه بعدی این است که در ادواری که حساب
ذخیره ارزی محل اصلی تامین مالی کسری بودجه بوده ،کسری بودجه تاثیری بر نرخ تورم نداشته ،اما وقتی واگذاری شرکتهای
دولتی و فروش اوراق بدهی سهم بزرگی در تامین مالی کسری بودجه پیدا کرده ،آثار تورمی این متغیر بروز نموده است.
 1پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکیs.bayat@mbri.ac.ir ،
 2عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی vahabghelich@gmail.com
 3برای نمونه ،دولت ایران از مهر  1۳۹۴به بعد برای جبران کسری بودجه ساالنه خود ،به انتشار اسناد خزانه اسالمی روی آورده و سهم عمده
تامین مالی کسری بودجه را بر عهده بازار اوراق بدهی دولتی گذاشته است .البته انتشار اوراق بدهی در ایران مسبوق به سابقه است و محدود به
انتشار اسناد خزانه اسالمی نیست  .آمارهای وضع مالی دولت نشان می دهد که دولت در فاصله سالهای  1۳۷۶تا  1۳۸۶نیز از روش فروش
اوراق مالی اسالمی برای جبران کسری بودجه استفاده کرده است.
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واژههای کلیدی :کسری بودجه ،درآمدهای نفتی ،اوراق بدهی ،واگذاری شرکتهای دولتی
طبقهبندی H61 :JEL

 .۱مقدمه

بودجه دولت مهمترین ابزار جهت دستیابی به اهداف رشد اقتصادی باالتر و ثبات قیمتهاست (فاخر .)2۰1۶ ،اگر

دولت بخواهد به این اهداف دست پیدا کند باید توجه ویژهای به نحوهی تخصیص بودجه ساالنه خود داشته باشد (موالیی
و گلخندان .) 2۰1۳ ،1اما اگر دولت مدعی باشد با خلق کسری بودجه به شکل بهتری میتواند به اهداف مزبور دست
پیدا کند باید بداند که تحقق این ادعا تابع چند عامل مهم است .عامل اول این است که کسری بودجه به چه منظور و
برای هزینه کرد در کدام بخش اقتصادی ایجاد میشود .عامل دوم این است که منابع تامین مالی کسری بودجه از کدام
محل خواهد بود ،و عامل سوم این است که شرایط اقتصاد کالن در چه وضعیتی قرار دارد (ساالمون .)2۰۰۴ ،2بنابراین
موفقیت یا عدم موفقیت انبساط مالی و ایجاد کسری بودجه در بهبود شرایط اقتصادی کشور ،یک امر مطلق نیست بلکه
تابعی از رویکرد دولت به نحوهی تامین مالی و نحوهی هزینهکرد آن است.
نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی دو متغیر بسیار مهمی هستند که تا حد زیادی می توانند شرایط اقتصادی کشور را نمایندگی
کنند .حال اگر قرار باشد تاثیر سیاست خلق کسری بودجه بر شرایط اقتصاد ایران در طول سالیان گذشته به درستی
موشکافی شود ،الزم است نحوهی هزینهکرد و روشهای تامین مالی کسری بودجه به دقت بررسی شده و آثار آن بر نرخ
تورم و نرخ رشد اقتصادی در گذر زمان مورد تحلیل آماری قرار گیرد تا بتوان فهم صحیحی از درجه موفقیت عملکرد
بودجهای دولت در سالهای مختلف به دست آورد .سوالی که مقاله حاضر به دنبال پاسخ آن است این است که روشهای
مختلف تامین مالی کسری بودجه دولت ایران در طول سالیان گذشته چه بوده ،و هریک از این روشها چگونه نرخ تورم
و نرخ رشد اقتصادی را تغییر داده است؟ و آیا شدت تاثیر این روشها بر نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی با هم متفاوت
است؟ و اگر پاسخ مثبت است ،چه دالیلی برای این تفاوتها قابل بیان است؟
تاثیر رشد کسری بودجه بر رشد اقتصادی و نرخ تورم از دو کانال متفاوت صورت میگیرد .تاثیر کسری بودجه بر رشد
اقتصادی از کانال نحوهی هزینهکرد کسری بودجه و تاثیر آن بر نرخ تورم از کانال نحوهی تامین مالی کسری بودجه به
وقوع میپیوندد .به بیان دیگر ،اگر هزینهکرد کسری بودجه در جهت تامین هزینههای عمرانی ،بهبود شرایط بهداشت و
درمان ،و بهبود و ارتقای سیستم آموزشی کشور باشد میتواند به توسعه زیرساختها و افزایش شاخص توسعه انسانی
کشور کمک کرده و زمینه افزایش رشد اقتصادی را فراهم نماید .اما اگر هزینه کرد کسری بودجه در جهت تامین هزینههای
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جاری و پرداخت حقوق و دستمزد به آن بخشهای دولتی باشد که بازدهی کافی ندارند آنگاه خلق کسری بودجه نمیتواند
به رشد اقتصادی کمک نماید و تنها میتواند زمینهساز افزایش تورم گردد.
نکتهای که باید بدان توجه داشت این است که به نظر میرسد کیفیت هزینهکرد کسری بودجه تابعی از نحوهی تامین مالی
آن باشد .به این معنا که اگر تامین مالی کسری بودجه به آسانی و بدون پاسخگویی کافی به مراجع نظارتی و متقاعد کردن
افکار عمومی انجام گیرد ممکن است به گونهای نامناسب هزینه شود .برای نمونه ،وقتی دولت کسری بودجه خود را از
محل واگذاری شرکتهای دولتی تامین مالی میکند حداقل پاسخگویی را در قبال نحوهی هزینهکرد منابع به دست آمده
از محل واگذاریها خواهد داشت .در حالیکه اگر تامین مالی کسری بودجه با زحمت و ایجاد تعهد برای دولت انجام
شود ،مثال دولت ناچار باشد بخشی از پساندازهای مردم را از طریق فروش اوراق بدهی در اختیار بگیرد و یا با متقاعد
کردن مراجع نظارتی از حساب ذخیره ارزی برداشت نماید ،آنگاه کیفیت هزینهکرد کسری بودجه بهبود خواهد یافت.
در خصوص اطالعات نحوهی هزینهکرد و تامین مالی کسری بودجه باید گفت ،اطالعات مناسبی در خصوص نحوهی
هزینه کرد و منشا ایجاد کسری بودجه (به خصوص بعد از سال  )1۳۸۸در دسترس نیست اما در خصوص تامین مالی
کسری بودجه ،آمارهای وضع مالی دولت نشان میدهد که بخش عمدهی تامین مالی کسری بودجه در برخی سالها از
محل حساب ذخیره ارزی صورت گرفته و در برخی دیگر از سالها بخش عمدهی آن از محل واگذاری شرکتهای دولتی
و فروش اوراق بدهی تامین مالی شده است .بنابراین فرضیه قابل طرح در مورد تاثیر کسری بودجه بر رشد اقتصادی این
است که در ادواری که کسری بودجه از محل حساب ذخیره ارزی و فروش اوراق بدهی تامین مالی شده است ،نسبت به
ادواری که تامین مالی کسری بودجه از محل واگذاری شرکت های دولتی صورت گرفته ،کیفیت هزینهکرد کسری بودجه
باالتر و آثار مثبت آن بر رشد اقتصادی شدیدتر بوده است.
همچنین در مورد تاثیر کسری بودجه بر نرخ تورم باید گفت نحوهی تامین مالی کسری بودجه دولت عامل مهمی در
شدت تورمزایی آن است .فرضیه ای که در مورد تاثیر کسری بودجه بر نرخ تورم قابل طرح است این است که در ادواری
که تامین مالی کسری بودجه از محل حساب ذخیره ارزی انجام شده است نسبت به زمانهایی که کسری بودجه از منابع
دیگر تامین مالی شده است ،تورمزایی کسری بودجه ضعیفتر است .چراکه دولت عالوه بر سهم خود از درآمدهای نفتی،
به ذخایر ارزی هم دسترسی داشته و با تثبیت نرخ ارز و واردات ارزانقیمت ،اثر تورمی رشد کسری بودجه و رشد نقدینگی
را پنهان 1میکند .اما در ادواری که کسری بودجه از منابعی غیر از حساب ذخیره ارزی تامین مالی میشود ،آثار تورمی
رشد کسری بودجه آشکار میگردد.
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نتایج به دست آمده از مقاله نشان میدهد که هیچ یک از فرضیات مقاله قابل رد کردن نیست .مشاهدات به دست آمده
گویای این است که وقتی بار عمده تامین مالی کسری بودجه بر دوش حساب ذخیره ارزی است ،کسری بودجه اثری مثبت
بر رشد اقتصادی داشته و شدت آن نیز در طول زمان افزایش یافته است .اما زمانی که بار عمده تامین مالی کسری بودجه
بر عهده واگذاری شرکتهای دولتی قرار گرفته ،هرچند تاثیر کسری بودجه بر رشد اقتصادی مثبت است اما شدت آن در
طول زمان کاهنده است .در حالی که وقتی عمده بار تامین مالی بر دوش اوراق بدهی گذاشته شده ،تاثیر مثبت کسری
بودجه بر رشد اقتصادی بار دیگر روند صعودی پیدا کرده است .در واقع ،به این دلیل که دولت ناچار است تعهد مالی
بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی را بپذیرد بنابراین سعی میکند کیفیت هزینهکرد درآمدهای حاصل از فروش اوراق
بدهی را افزایش دهد تا فروش اوراق بدهی برای دولت صرفه اقتصادی داشته باشد .بنابراین هرچند با فروش اوراق بدهی
جمع بدهیهای دولت در طول زمان افزایش مییابد اما به نظر میرسد دولت منابع به دست آمده را طوری هزینه کرده که
به رشد اقتصادی کمک کرده است .یافته دیگر مقاله این است که در دورانی که حساب ذخیره ارزی محل اصلی تامین
مالی کسری بودجه بوده ،کسری بودجه تاثیری بر نرخ تورم نداشته است اما وقتی واگذاری شرکتهای دولتی و اوراق
بدهی سهم بزرگی در تامین مالی کسری بودجه پیدا کرده ،آثار تورمی این متغیر بروز نموده است .بنابراین توصیه میشود
که اگر دولت تمایل دارد برای جبران کسری بودجه خود به راهی غیر از استفاده از درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی متوسل
شود ،بهترین راه این است که همانند بسیاری دیگر از کشورهای نفتی (نظیر عربستان سعودی و کویت) ،بازار اوراق
بدهی را توسعه دهد.
در ادامه مقاله ،ابتدا ادبیات تجربی و مبانی نظری ارائه میشود .در بخش سوم ،تجربه کشورهای نفتی در مواجهه با کسری
بودجه مورد بحث قرار میگیرد .در بخش چهارم ،روشهای تامین مالی کسری بودجه در ایران تحلیل میشود .بخش
پنجم به توصیف دادهها و روش مدلسازی میپردازد .در بخش ششم ،نتایج تحقیق ارائه میگردد و در بخش پایانی
جمعبندی و توصیههای سیاستی انجام میپذیرد.

 .۲ادبیات تجربی و مبانی نظری

با نگاهی آکادمیک به رابطه کسری بودجه با متغیرهای اقتصاد کالن میتوان مالحظه کرد که از نظر کینزیها افزایش
کسری بودجه به افزایش رشد اقتصادی منجر میشود در حالیکه نئوکالسیکها معتقدند کسری بودجه با کاهش
سرمایهگذاری جانشین شده و عمال اثر مثبتی بر رشد اقتصادی نخواهد داشت .بنابراین از نظر مکاتب اقتصادی نمیتوان
جواب روشنی در خصوص تاثیر کسری بودجه به رشد اقتصادی به دست آورد .از این حیث بررسی اثرگذاری کسری
بودجه بر متغیرهای اساسی اقتصاد کالن همچون تورم و رشد اقتصادی همواره مورد دغدغه سیاستگذاران بوده است.
در باب اثرگذاری کسری بودجه بر تورم ،مبانی نظری حاکی از تایید این اثرگذاری است .مرور رابطه همبستگی کسری
بودجه دولت فدرال امریکا و نرخ تورم این کشور در دوران دهه  ۶۰میالدی نشان میدهد که کسری بودجه نقش مهم و
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معناداری بر روی تورم در دهه  ۶۰و  ۷۰میالدی این کشور داشته است (دارات .)1۹۸۵ ،1همچنین در کشور یونان نیز
کسری بودجه مداوم دولت در بازه زمانی 1۹۵۴تا  ،1۹۹۳نقش مستقیم و معناداری بر روند تورمی این کشور برجای
گذاشته است (دارات .)2۰۰۰ ،این نتیجه در کشور ترکیه در بازه  1۹۵۰تا (1۹۸۸متین ،)1۹۹۵ ،2در کشورهای در
حال توسعه اروپایی در دوره  1۹۹۰تا ( 2۰۰۸ساهان ،)2۰1۰ ،۳در چهار کشور جزیرهای( 4جایارامان و چن،)2۰1۳ ،5
در برخی کشورهای آسیایی در بازه زمانی 1۹۹۳تا ( 2۰1۳فاخر )2۰1۶ ،6و نیز در مطالعه دادههای  ۹1کشور جهان
(لین و چاو )2۰1۳ ،۷هم به اثبات رسیده است.
در اقتصاد ایران نیز شواهد دال بر اثرگذاری مثبت و معنادار کسری بودجه بر نرخ تورم است .این نتیجهای است که برای
بازه زمانی  1۳۴2تا ( 1۳۷۸علوی راد و آتاوال ،)2۰۰۵ ،۸بازه  1۳۵۷تا ( 1۳۸۷اسالمی بیدگلی و همکاران،)1۳۹1 ،
بازه 1۳۵۵تا ( 1۳۹۰امامی میبدی و دایی کریمزاده )1۳۹2 ،و بازه 1۳۸۳تا ( 1۳۹۳دهقانی ،احیایی و صفوی)1۳۹۶ ،
برآورد شده است.
نکته قابل توجه آن است که شدت اثرگذاری کسری بودجه بر نرخ تورم بیارتباط به سطحی که نرخ تورم در آن قرار گرفته
نیست .مشاهدات حاکی از آن است که این تاثیر در سطوح تورمی باال ،شدیدتر از زمانی است که نرخ تورم در سطوح
تورمی پایینتری قرار دارد (لین و چاو.)2۰1۳ ،
در خصوص اثرگذاری کسری بودجه بر رشد اقتصادی نتایج برخی مطالعات نشان میدهد که رابطهای منفی میان این دو
متغیر وجود دارد ،بدین معنا که افزایش کسری بودجه اثرگذاری منفی بر رشد اقتصادی برجای میگذارد (ویت.)2۰۰۴ ،۹
این نتیجه در بررسی

مقطعی1۰

آمارهای  ۸۹کشور در بازه  1۹۶۰تا  1۹۸۵نشان داده شده است (بارو.)1۹۹1 ،11

همچنین این اثر منفی در اقتصاد ایران (عیسیزاده 1۳۷۴ ،و دالوری و بصیر1۳۹1 ،و امامی میبدی و دایی کریمزاده،
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 )1۳۹2و در سایر کشورها همچون کشور ویتنام در بازه زمانی  1۹۹۰تا ( 2۰۰۶هیون ،)2۰۰۷ ،1کشور غنا در بازه
زمانی 1۹۹۴تا ( 2۰1۴کورانتین ،)2۰1۷ ،2کشور بنگالدش (رانا و وحید ،)2۰1۶ ،۳کشورهای جنوب آسیا در بازه
1۹۸۰تا ( 2۰1۴ناواراتنام و مایاندی ،)2۰1۶ ،4کشور هند در بازه زمانی  1۹۷۰تا  1۹۷1و  2۰11تا ( 2۰12رامو و
گایتری ،)2۰1۶ ،5کشور پاکستان در دوره زمانی 1۹۷۸تا ( 2۰۰۹فاطیما6و دیگران )2۰12 ،به اثبات رسیده است.۷
آنچه در مورد تاثیر کسری بودجه بر رشد اقتصادی مهم است ،کیفیت هزینهکرد کسری بودجه است .با توجه به اینکه
کیفیت هزینهکرد کسری بودجه در کشورهای مختلف با هم متفاوت است و حتی در یک کشور مشخص ،کیفیت هزینهکرد
کسری بودجه در طول زمان میتواند بهتر یا بدتر شود ،بنابراین نمی توان به صورت قطعی در مورد تاثیر مثبت یا منفی
کسری بودجه بر رشد اقتصادی اظهارنظر کرد و الزم است از روشهای تحلیل آماری استفاده گردد.
نکته دیگر آنکه بایستی در اثرات کوتاهمدت و بلندمدت کسری بودجه تفکیک قائل شد .گرچه کسری بودجه میتواند یک
متغیر اقتصادی را در کوتاهمدت به صورت مثبت متاثر کند اما همان کسری در بلندمدت قادر است اثر منفی بر آن متغیر
داشته باشد .مثال کسری بودجه میتواند در کوتاه مدت با تحریک تقاضای موثر در بازارها ،به افزایش رشد اقتصادی
کمک کند اما در بلندمدت ممکن است اثر منفی بر رشد برجای بگذارد (باریسیک و کسیکوگلو .)2۰۰۶ ،۸این نتیجهای
است که برای اقتصاد ایران نیز برآورد شده است .به عبارتی در اقتصاد ایران افزایش کسری بودجه در کوتاهمدت به افزایش
رشد اقتصادی منجر میگردد اما در بلندمدت نتیجهای به جز افزایش تورم در پی ندارد (موسوی آزاد کسمایی1۳۷۷ ،و
رضوی زاده 1۳۸۳ ،و آلعمران و دیگران.)1۳۹۰ ،

 ۲.۱اثرات محل «هزینهکرد» و «تامین مالی» کسری بودجه بر متغیرهای اقتصاد کالن

نتایج تحقیقات فوقالذکر اینگونه القا میکند که افزایش کسری بودجه دولت تاثیری مثبت بر نرخ تورم دارد ،اما در مورد
تاثیر مثبت یا منفی کسری بودجه بر نرخ رشد اقتصادی نمیتوان بدون تحلیل آماری اظهار نظر قطعی کرد .مطالعات نشان
میدهد محل هزینهکرد و منشا کسری بودجه نقش مهمی در نوع تاثیر این متغیر بر رشد اقتصادی دارد؛ چنانچه کسری
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بودجه ایجاد شده به منظور سرمایه گذاری برای تقویت زیرساختهای ضروری کشور ،افزایش کیفیت و کمیت خدمات
آموزشی و بهداشتی و هزینهکرد برای افزایش بهرهوری نیروی کار و سرمایه باشد ،میتواند به رشد اقتصادی کمک کند
(باریسیک و کسیکوگلو .)2۰۰۶ ،بنابراین دولت باید کسری بودجه را در مسیری قرار دهد که زیرساختهای مورد نیاز
برای تسهیل فعالیتهای تولیدی و توسعهای بخش خصوصی فراهم گردد .ازاینرو ،اگر کسری بودجه برای اهداف
توسعهای ایجاد شده باشد و به تامین کاالهای سرمایهای و افزایش بهرهوری در اقتصاد بیانجامد تاثیر کسری بر رشد
اقتصادی مثبت خواهد بود؛ در سوی دیگر ،اگر تامین مالی کسری بودجه به گونهای باشد که امکان استقراض و
سرمایهگذاری بخش خصوصی را کاهش دهد و برای تامین مخارج جاری 1استفاده شود اثر منفی بر رشد اقتصادی خواهد
داشت (الی 2۰1۰ ،2و ییلماز .)2۰1۰ ،۳بنابراین باید اذعان داشت که تاثیر کسری بودجه بر رشد اقتصادی تابعی از
محل هزینهکرد کسری بودجه است .این نتیجهای است که مطالعه کشور کنیا (وینی روز )2۰1۴ ،4و نیز برخی دیگر از
کشورهای آفریقای شرقی (تانزانیا ،اوگاندا ،رواندا و برونئی) (ماگهیما )2۰1۵ ،5آن را به اثبات رسانیدهاند.
عالوه بر نحوهی هزینهکرد و منشا کسری بودجه ،محل و نحوه تامین مالی کسری هم در نوع اثرگذاری آن بر نرخ رشد
اقتصادی و نرخ تورم اهمیت دارد .به بیان دیگر ،تاثیر کسری بودجه بر متغیرهای اقتصاد کالن تابع روشی است که این
کسری از آن طریق تامین مالی میشود (جرج 2۰۰۹ ،6و اوجانگ ۷و دیگران .)2۰1۳ ،در اثرگذاری کسری بودجه بر نرخ
تورم ،تحقیقات نشان داده است که اگر نحوه تامین مالی کسری بودجه به شکلی باشد که به انبساط طرف دارایی ترازنامه
بانک مرکزی بیانجامد و کسری بودجه دولت ،پولی شود ،آنگاه خطر ایجاد تورم بسیار جدی خواهد بود (کوزیمبی،۸
 .)2۰۰۹این بیانی است که برای اقتصاد بنگالدش در بازه  1۹۹۹تا 2۰۰۸به اثبات رسیده است (کریتر و پاول.)2۰1۰ ،۹
همچنین در سمت رشد اقتصادی نیز نحوه تامین مالی کسری بودجه حائز اهمیت است (کاپالناوغلو و راپانوس،1۰
 .)2۰1۳چنانچه تامین مالی کسری بودجه از طریق شبکه بانکی انجام شده باشد ،وجوه وامدادنی 11که میتواند به شکل
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تسهیالت در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد کاهش مییابد؛ عالوهبراین در صورت عدم بازپرداخت منابع به شبکه
بانکی از سوی دولت ،منابع بانکها در بدهی دولت قفل شده و امکان اعطای تسهیالت به سرمایهگذاران کمتر میشود؛
بدیهی است این دو امر میتواند بر رشد اقتصادی تاثیر منفی بگذارد .همچنین تامین مالی کسری بودجه از منابع بانک
مرکزی با خلق نقدینگی مازاد در اقتصاد به تورم دامن میزند و با ایجاد فضای نااطمینانی ،انگیزههای سوداگرانه را در
بازار مسکن و داراییها افزایش داده و انگیزههای تولید را کاهش میدهد .بنابراین در بلندمدت کسری بودجههای مداوم
و بزرگ که تامین مالی آن از کانال بانک مرکزی و شبکه بانکی انجام میشود ،موجبات ناپایداری اقتصاد کالن 1را فراهم
کرده و میتواند رشد اقتصادی را با کاهش مواجه سازد.
بنابراین اگر محل تامین مالی کسری بودجه دولت به صورت ی باشد که سبب کاهش دسترسی بخش خصوصی به منابع
مالی شود و سرمایهگذاری بخش خصوصی را کاهش دهد آنگاه تاثیر کسری بودجه بر رشد اقتصادی منفی خواهد بود.
اما اگر تامین مالی کسری بودجه از محلی باشد که آسیبی به تسهیالتگیری بخش خصوصی نرسد و همچنین مبالغ کسری
بودجه صرف پروژههای مفید و سازنده که بازدهی آنها بیشتر از هزینه آنهاست شود ،آنگاه کسری بودجه میتواند به رشد
اقتصادی کمک کند .در واقع ،هزینهکرد دولت در توسعه زیرساختها و شکلدهی سرمایه اجتماعی ،راه بخش خصوصی
برای پیشبرد سرمایهگذاری و توسعه را فراهم میکند .به این ترتیب ،سرمایهگذاری دولت در بخشهای کلیدی اقتصاد
میتواند تسهیلکننده رشد اقتصادی باشد (ارشاد حسین و الحق.)2۰1۷ ،2
دیگر نکته مهمی که باید به آن توجه داشت آن است که حتی اگر محل هزینهکرد کسری بودجه ،اهداف توسعهای باشد باز
هم محل و نحوه ی تامین مالی کسری بودجه اهمیت بسیار زیادی دارد .این بدین معناست که اگر تکمیل پروژههای
توسعه ای که دولت از محل ایجاد کسری بودجه آنها را تامین مالی میکند ،چند سال طول بکشد و دولت نیز برای تامین
مالی آن روی به انبساط ترازنامه بانک مرکزی آورده باشد آنگاه اقتصاد باید منتظر فشارهای تورمی باشد؛ چراکه سمت
عرضه اقتصاد نمی تواند خود را با سمت تقاضا هماهنگ کند و بنابراین مازاد تقاضا به وجود آمده و تورم تشدید میگردد.
البته هرچه دوران تکمیل این پروژهها کوتاهتر شود فشارهای تورمی کمتری به اقتصاد تحمیل خواهد شد (هادسون،۳
.)2۰11
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 .۳تجربه کشورهای نفتی در مواجهه با کسری بودجه

کسری بودجه در کشورهای نفتی معموال به دلیل مالحظات سیاسی ،عوامل اجتماعی و شرایط اقتصادی ایجاد میگردد.1
اما مستقل از دلیل ایجاد کسری بودجه ،همواره منبع اصلی تامین مالی آن ،درآمدهای نفتی بوده است .بنابراین افزایش
یا کاهش قیمت نفت به سرعت بر تامین مالی کسری بودجه در کشورهای نفتی اثر میگذارد .تجربه این کشورها نشان

میدهد که افزایش درآمدهای نفتی معموال با افز ایش میل دولت به خرج کردن همراه است و کاهش درآمدهای نفتی و
کوچک شدن کیسه پول نفت دولت ،سبب تمایل دولت به امتحان کردن سایر ابزارهای تامین مالی ،نظیر اوراق بدهی
دولتی ،می شود .بنابراین در ادامه ،به بررسی تاثیر تحوالت قیمت جهانی نفت بر کسری بودجه کشورهای نفتی و روشهای
تامین مالی آن پرداخته میشود.

 ۳.۱تحوالت قیمت نفت و آثار آن بر روشهای تامین مالی کسری بودجه

قیمت جهانی نفت خام طی سالیان  2۰۰۸تا  2۰1۷دستخوش نوسانات زیادی شده است .قیمت نفت پس از رسیدن به
سطح  ۶1دالر در هر بشکه در سال  ،2۰۰۹روند صعودی به خود گرفت و تا حدود نرخ  11۰دالر در هر بشکه در سال
 2۰12افزایش یافت .پس از این تاریخ بود که سیر نزولی این نرخ آغاز شد و در سال  2۰1۶به حدود  ۴1دالر در هر

بشکه رسید .کشورهای با درآمدهای کالن نفتی که وابستگی زیادی از حیث درآمدی و مخارجی به این نوع درآمدها داشتند
و بیش از یک دهه از قیمتهای باالی این انرژی بهره بردهاند ،با افت قیمت جهانی این فرآورده ،با کسری بودجه مواجه
شدند .نمودار  1روند زمانی تغییرات میانگین نسبت مازاد/کسری بودجه به  GDPدر کشورهای منتخب نفتی( 2محور
سمت چپ) و قیمت نفت خام اوپک (محور سمت راست) را نشان میدهد.
نمودار  - ۱میانگین نسبت مازاد/کسری بودجه به  GDPدر کشورهای منتخب و قیمت نفت خام

 1مالحظات سیاسی اینگونه است که رهبران سیاسی و سیاستگذاران برای اینکه بتوانند حمایت شهروندان را به دست آورده و سبد رای خود را
پر کنند ،تمایل دارند مخارج دولت را افزایش دهند که این امر بر کسری بودجه دولت دامن میزند .عوامل اجتماعی هم بر این نکته تاکید دارد
که چون نقش دولت در کشورهای در ح ال توسعه نقش پررنگی است بنابراین به دلیل نیاز به مخارج جدید توسط دولت ،کسری بودجه تشدید
میشود  .مخارجی نظیر کمک به زلزله زدگان ،سیل زدگان و  ...از این دست است .در مورد شرایط اقتصادی نیز باید گفت ،در مواقع زیادی،
حتی زمانی که مخارج و درآمد دولت برای عدم روی ارویی با کسری بودجه تنظیم شده باشد این احتمال وجود دارد که به دلیل کاهش غیرمترقبه و
پیشبینی نشده درآمدها ،دولتها با کسری بودجه مواجه شوند .این اتفاق در اقتصادهای نفتی که نوعا اقتصاد تکمحصولی هستند بسیار محتمل
است چون کاهش پیشبینی نشده قیمت نفت ممکن است هر زمانی اتفاق افتاده و به کسری بودجه منتج شود.
 2روسیه ،الجزایر ،بحرین ،ایران ،عراق ،کویت ،نیجریه ،قطر ،عربستان سعودی و ونزوئال
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منبع :سازمان اوپک و سایت آماری Trading Economics

این نمودار نشان میدهد که رابطهای مستقیم (معکوس) میان مازاد (کسری) بودجه با قیمت نفت وجود دارد به طوریکه
نسبت مازاد بودجه به تولید ناخالص داخلی با کاهش قیمت نفت رو به کاهش نهاده و از سال  2۰1۴به بعد این کشورها
نه تنها دیگر مازاد بودجه ندارند بلکه با کسری بودجه هم مواجه شدهاند .مشاهدات آماری نشان میدهد که با افزایش
سطح کسری بودجه در سالیان اخیر ،کشو رهای وابسته به درآمدهای نفتی به فکر افزایش سطح بدهیهای خود جهت
جبران کسری بودجه افتادهاند .این در حالی است که اغلب این کشورها پیش از افت قیمت نفت ،شاهد سطح پایینتری
از بدهی در وضعیت مالی خود بودهاند.
نمودار  2میانگین نسبت بدهی دولتی به  GDPدر کشورهای منتخب نفتی (محور سمت چپ) و قیمت نفت خام اوپک
(محور سمت راست) را نشان میدهد.

نمودار  - ۲میانگین نسبت بدهی دولتی به  GDPدر کشورهای منتخب و قیمت نفت خام
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منبع :سازمان اوپک و سایت آماری Trading Economics

آنطور که از این نمودار برمی آید با افت قیمت جهانی نفت (و متعاقب آن افزایش کسری بودجه) نسبت بدهی به تولید
ناخالص داخلی در این کشورها رو به افزایش گذاشته است .همچنین بررسی آماری بدهیهای خارجی این کشورها نیز
این جهش را برای دوران پس از افت قیمت جهانی نفت نسبت به دوره پیش از آن نشان میدهد .1این موضوع حکایت
از آن دارد که در غیاب درآمدهای سرشار نفتی کشورهای وابسته به نفت به ناچار به سمت سایر روشهای تامین مالی،
نظیر توسعه بازار بدهی ،گرایش داشتهاند (کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد در منطقه غرب آسیا.)۵ :2۰1۶ ،2
در ادامه ،تجربه تامین مالی کسری بودجه کشورهای عربستان سعودی و کویت در مواقع رونق و کاهش درآمدهای نفتی
مورد بحث قرار میگیرد.

الف) کشور عربستان
با آغاز افت قیمت جهانی نفت از سال  ،2۰12کشور عربستان سعودی با چالش کسری بودجه مواجه گردید .بدهی این
کشور در سطح داخلی و بینالملل در سال  2۰1۴میالدی از 1٫۶درصد معادل تولید ناخالص داخلی این کشور به
1۷٫۳درصد از تولید ناخالص داخلی آن در سال  2۰1۷میالدی افزایش پیدا کرد و به رقم  11۸میلیارد دالر رسید (داون،۳
 .)2۰1۸به همین دلیل ،عربستان سعودی تصمیم گرفته تا سال  ،2۰۳۰وابستگی بودجهای خود به درآمدهای نفتی را
 1سایت آماری Index Mundi
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کاهش داده و استفاده از ابزارهای بازار بدهی همانند انتشار اوراق قرضه را برای ترمیم کسری بودجه خود مدنظر قرار

دهد (راکش.)2۰1۶ ،1
ب) کشور کویت
کاهش بهای نفت سبب شد کویت نیز مانند بسیاری از کشورهای نفتی زیان و کسری قابل توجهی را در بودجه عمومی
خود تجربه کند .با وقوع شوک نفتی اخیر ،کویت پس از  1۶سال تجربهی مازاد بودجه ،دچار کسری بودجه شد .کسری
بودجه این کشور در سال مالی منتهی به  ۳1مارس  2۰1۶به حدود  1۵٫۳میلیارد دالر رسیده که این اولین کسری بودجه
کویت از مارس سال مالی  1۹۹۹بوده است .از اینرو کویت اعالم کرد که مایل است از بازارهای بینالمللی بدهی برای
جبران این کسری استفاده نماید .براین اساس این کشور قصد دارد تا  1۰میلیارد دالر از بازارهای بینالمللی بدهی متعارف
و اسالمی کسب نماید .همچنین بنا بر آن است که حدود  ۶٫۶میلیارد دالر دیگر از طریق ابزارهای متعارف و اسالمی مالی

از بازارهای داخلی جمعآوری کند.
 .۴روشهای تامین مالی کسری بودجه در اقتصاد ایران

اقتصاد ایران نیز همانند اغلب کشورهای نفتی ،در برابر شوکهای نفتی عموما با تشدید کسری بودجه مواجه میشود .در

اقتصاد ایران ،سالیان طوالنی است درآمدهای مالیاتی کفاف هزینههای جاری دولت را نمیدهد و دولت با کسری تراز
عملیاتی 2روبروست .دولت برای اینکه بتواند کسری تراز عملیاتی خود را جبران کند سهم خود از درآمدهای نفتی را به
بانک مرکزی میفروشد و با این درآمد ،هم بخشی از کسری تراز عملیاتی خود را پوشش میدهد و هم به تملک داراییهای
سرمایهای میپردازد .چون دولت در همهی سالها با مازاد تراز سرمایهای ۳روبروست بنابراین مازاد تراز سرمایهای برای
جبران کسری تراز عملیاتی هزینه میشود .حاصل جمع تراز عملیاتی و تراز سرمایهای دولت ،تراز مالی نام دارد؛ در
اقتصاد ایران وقتی صحبت از کسری بودجه دولت میشود ،منظور کسری موجود در همین تراز مالی دولت است.
با توضیحات فوق میتوان اینگونه استنباط کرد که کسری تراز عملیاتی دولت رابطهای مثبت با قیمت و درآمد نفت داشته
باشد به طوریکه وقتی درآمدهای نفتی افزایش مییابد دولت هزینههای جاری خود را افزایش دهد .اما تجربه اقتصاد
ایران نشان میدهد که وقتی قیمت نفت کاهش و درآمدهای نفتی محدود میشود الزاما هزینههای جاری دولت کاهش
نمییابد بلکه دولت تالش میکند به روشهای تامین مالی کسری بودجه خود تنوع دهد .از اینرو در ادامه ،هم رابطه
Rakesh

1

 2تراز عملیاتی به معنای مابهالتفاوت درآمدهای جاری (که بخش عمدهی آن درآمدهای مالیاتی است) از هزینههای جاری دولت (که بخش عمده
آن مربوط به حقوق و دستمزد کارمندان دولت است) میباشد.
 ۳مابهالتفاوت درآمدهای نفتی دولت از تملک داراییهای سرمایهای با عنوان تراز سرمایهای دولت شناخته میشود.

12

کسری بودجه دولت با تحوالت درآمد نفت و هم روشهای مختلف تامین مالی کسری بودجه در شرایط افول درآمدهای
نفتی مورد بررسی قرار میگیرد.
محور سمت راست نمودار  ۳نمایانگر میزان تراز عملیاتی و تراز مالی دولت ایران در طول سالهای  1۳۸1تا 1۳۹۶
بوده و محور سمت چپ نیز نشاندهندهی درآمد نفتی ساالنه ایران بر حسب دالر آمریکا است.
نمودار  -۳درآمد نفتی ،تراز عملیاتی و تراز مالی ساالنه دولت ایران
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منبع :محاسبات نویسندگان و شمارههای مختلف نماگرهای اقتصادی

نمودار  ۳نشان میدهد که در فاصله سالهای  1۳۸1تا  1۳۸۸درآمدهای نفتی ایران به سرعت در حال افزایش است اما
تراز عملیاتی و تراز مالی دولت با یک شیب بسیار مالیم در حال افزایش بوده است .در واقع ،به جز سالهای  1۳۸۵و
 1۳۸۷که با سیاست های انبساطی دولت و افزایش کسری تراز عملیاتی و تراز مالی همراه بوده است در مابقی سالهای
دوره زمانی  1۳۸1تا  1۳۸۸تراز عملیاتی و تراز مالی رشد آرامی داشتهاند .همچنین به دلیل چاق شدن حساب ذخیره
ارزی در فاصله  1۳۸1تا ،1۳۸۸کسریهای مربوط به سالهای  1۳۸۵و  1۳۸۷نیز از حساب ذخیره ارزی تامین شده
است .بنابراین در این فاصله زمانی ،هرچند چشم دولتها برای تامین کسری تراز عملیاتی به درآمدهای نفتی بوده است
اما در غالب سالها رشد غافلگیرکنندهای در تراز عملیاتی دولت مشاهده نمیشود .اما از سال  1۳۸۹به بعد ،تراز عملیاتی
دولت با شیب بسیار تندی رو به افزایش میگذارد و با اینکه درآمدهای نفتی در غالب سالهای بعد از  1۳۸۹روند کاهشی
داشته است اما دولت اهمیتی به این موضوع نداده و با اشتهای زیادی مخارج جاری خود را افزایش میدهد .هرچند در
13

طول سال های این دوره دریافت مالیات روند صعودی به خود گرفته اما این صعود قادر نیست افزایش شدید هزینههای
جاری ،و در نتیجه تراز عملیاتی ،را پوشش دهد  .بنابراین تراز عملیاتی ،و به تبع آن تراز مالی دولت ،شیب صعودی پیدا
کردهاند .بنابراین این فهم به دست میآید که از سال  1۳۸۹به بعد ،دولت برای اینکه بتواند کسری تراز عملیاتی و کسری
تراز مالی خود را جبران کند همانند عربستان سعودی و کویت ،به تنوع در روشهای تامین مالی روی آورده است.
نمودار  ۴سهم روشهای مختلف تامین کسری تراز مالی دولت را نشان میدهد .مطابق نمودار ،از سال  1۳۸1تا 1۳۸۸
حساب ذخیره ارزی محل اصلی کسری تراز مالی دولت بوده است .در واقع ،به دلیل اینکه از سال  1۳۸1تا  1۳۸۷درآمد
نفتی ایران در حال افزایش بوده ،دولت نه تنها برای تامین کسری تراز عملیاتی خود از درآمدهای نفت استفاده کرده بلکه
کسری تراز مالی خود را نیز از محل ذخایر ارزی کشور برداشت نموده است .در حقیقت ،صعود قیمت نفت و انباشت
ذخایر ارزی سبب شده تا دولت نه تنها سهم ساالنه خود از درآمدهای نفتی را صرف هزینههای جاری نماید بلکه ذخایر
ارزی انباشت شده را نیز صرف این نوع از هزینههای خود نموده است .همچنین چون ذخایر ارزی به اندازه کافی وجود
داشته ،دولت نیازی به تنوع بخشی به روش های تامین مالی خود ندیده است .اما با شروع روند کاهشی درآمدهای نفتی
از سال  1۳۸۸به بعد ،دولت ناچار شده به سراغ روشهای دیگری برای تامین کسری تراز مالی خود برود .طبق نمودار
 ،۴از سال  1۳۸۹تا  1۳۹۴بخش بزرگی از کسری تراز مالی از محل واگذاری شرکتهای دولتی بوده و در سالهای
 1۳۹۵و  1۳۹۶انتشار اوراق بدهی ابزار دولت برای تامین کسری تراز مالی بوده است.
نمودار  -۴سهم روشهای مختلف تامین کسری تراز مالی دولت
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سهم حساب ذخیره ارزی از تراز مالی

سهم فروش اوراق مالی اسالمی از تراز مالی

سهم واگذاری شرکت های دولتی از تراز مالی

.۵توصیف دادهها و روش مدلسازی

دادههای مورد استفاده با تناوب فصلی شامل تولید ناخالص داخلی ،کسری بودجه ،1حجم نقدینگی ( ،)M2شاخص
قیمت مصرفکننده ( )CPIو نرخ دالر بازار آزاد از  1۳۶۹:1تا  1۳۹۶:۳است .از دادههای مربوطه (به جز کسری
بودجه) لگاریتم طبیعی گرفته شده و در ادامه با فیلتر  Census X12اثرات فصلی هریک از متغیرهای مورد اشاره حذف
شده است .سپس مدلسازی بر مبنای تفاضل لگاریتم متغیرها یا همان نرخ رشد پیوسته متغیرها انجام صورت گرفته
است .در مورد کسری بودجه ،از رشد ناپیوسته این متغیر در مدلسازی استفاده شده است .همچنین با استفاده از یک
متغیر مجازی ،2شکست انتظارات تورمی از سال  1۳۹2با روی کار آمدن دولت یازدهم ،کنترل شده است.
برای بررسی تاثیر کسری بودجه بر نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران از مدل خودرگرسیون برداری ضمیمه شده به
متغیرهای توضیحی ( )VARXاستفاده کرده و با تخمین مدل مبتنی بر روش پنجره انبساطی ،۳تاثیر متغیر با زمان کسری
بودجه بر متغیرهای اقتصادی فوقالذکر به دست میآید تا اثر روشهای مختلف تامین مالی کسری بودجه بر شدت تاثیر
این متغیر بر تورم و نرخ رشد اقتصادی به دست آید.
تصریح مدل  VARXبه شکل معادله ( )1است:
𝑝

𝑡𝑢 ∆𝑦𝑡 = 𝐴0 + ∑ 𝐴𝑖 ∆𝑦𝑡−𝑖 + 𝐵𝑥𝑡 +
𝑖=1

که در آن ∆𝑦𝑡 = (∆𝑦1,𝑡 ، … ،∆𝑦𝑀,𝑡 )،بردار متغیرهای موجود در مدل میباشد و ∆ نماد نرخ رشد متغیرهاست 𝑝 .نیز
مرتبه وقفه است که با معیار اطالعاتی آکائیک تعیین میشود .همچنین 𝑡𝑥 حاوی متغیرهای توضیحی موجود در مدل
است.
روش تخمین مورد استفاده ،روش پنجره انبساطی است .به این ترتیب که ابتدا مدل  VARXدر پنجره تخمین مثال
 1۳۶۹:1تا  1۳۸۵:1به روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده میشود و پارامترهای مورد نظر ذخیره میگردد .سپس
بدون تغییر در نقطه ابتدایی پنجره ،نقطه انتهایی پنجره یک فصل منبسط شده و تخمین در بازه  1۳۶۹:1تا 1۳۸۵:2
انجام میگیرد .به همین شکل ،رویه انبساط پنجره ادامه پیدا میکند تا کل دوره تخمین پوشش داده شود و پارامترهای
مورد نظر ذخیره گردد.

 1منظور از کسری بودجه ،کسری تراز مالی است که از حاصل جمع تراز عملیاتی و تراز سرمایهای به دست میآید.
Dummy Variable
Expanding window
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 .۶نتایج

تالش شده تا مدل  VARXبه گونهای تصریح شود که با واقعیات اقتصاد ایران انطباق خوبی داشته باشد .به همین
منظور ،متغیرهای نرخ تورم ،نرخ رشد اقتصادی ،رشد کسری بودجه ،رشد نقدینگی و رشد نرخ دالر در بازار آزاد (به
نمایندگی از نرخ ارز) به عنوان متغیرهای درونزا و متغیر مجازی شکست انتظارات تورمی به عنوان متغیر توضیحی وارد
مدل شده است .تعداد وقفههای مدل مبتنی بر معیار آ کائیک 1برابر با  ۳انتخاب شده است .باید دقت داشت که چون
مدل مبتنی بر نرخ رشد متغیرها ساخته میشود بنابراین تفسیر نتایج مربوط به افق کوتاهمدت خواهد بود.

جدول 1نتایج حاصل از تخمین مدل در بازه زمانی  1۳۶۹:1تا  1۳۹۶:۳را نشان میدهد .نکتهای که در مورد طراحی
جدول وجود دارد این است که در هر معادله رگرسیون ،به جای اینکه پارامترهای وقفههای اول تا سوم هر متغیر توضیحی
به طور مستقل نمایش داده شود ،فقط حاصل جمع پارامترهای وقفههای اول تا سوم آن متغیر نمایش داده شده است.
همچنین در جمع زدن پارامتر وقفههای هر متغیر ،فقط وقفههایی که به لحاظ آماری معنادار هستند ،در نظر گرفته میشود.
بنابراین عدد صفر ( )۰داخل هر خانه جدول به این معناست که مجموع وقفههای متغیر توضیحی مورد نظر تاثیر معناداری
بر متغی ر وابسته نداشته است .بنابراین اعداد غیر صفر جدول نماینده اثرات معنادار متغیرهای توضیحی بر متغیر وابسته
است.
مطابق جدول  ،1حاصل جمع پارامترهای معنادار وقفه اول تا وقفه سوم رشد کسری بودجه ،تاثیری مثبت بر نرخ تورم
و نرخ رشد اقتصادی دارد .بنابراین در افق کوتاهمدت ( ۳فصل یا  ۹ماه) ،رشد کسری بودجه هم بر نرخ رشد اقتصادی
میافزاید و هم بر نرخ تورم .بنابراین میتوان گفت در طول دوره  2۷ساله مورد بررسی ،کسری بودجه به گونهای تامین
مالی و هزینه شده است که آثار آن محدود به افزایش نرخ تورم نیست بلکه نرخ رشد اقتصادی را نیز در افقهای کوتاهمدت
افزایش داده است .از دیگر نتایج مهم جدول  1این است که در طول سه فصل ،افزایش نرخ تورم با ضریب  ۰٫2۵به
افزایش نقدینگی منجر شده است .علت این است که افزایش نرخ تورم به افزایش دستمزدها و نهایتا افزایش نرخ رشد
نقدینگی انجامیده است .همچنین در طول این سه فصل ،نرخ رشد نقدینگی با ضریب ۰٫21به نرخ تورم دامن زده و
تاثیری بر نرخ رشد اقتصادی نداشته است .همچنین مشاهده میشود که رشد کسری بودجه با ضریب  ۰٫۰۰۰۶بر رشد
نرخ دالر در بازار آزاد تاثیر داشته است .معنای این یافته این است که در طول دوره  2۷ساله مورد بررسی ،افزایش رشد
کسری بودجه به بازار آزاد ارز سیگنال داده که وضع مالی دولت در حال وخیم شدن است و ممکن است دولت تصمیم
بگیرد با استقراض از بانک مرکزی یا فروش گران تر ارز به بازار آزاد کسری بودجه خود را تامین مالی کند ،بنابراین نرخ
ارز در واکنش به این سیگنالها جهت صعودی به خود گرفته است .همچنین مشاهده میشود که نرخ رشد تولید ناخالص
داخلی با ضریب  -1۶۸٫۵بر رشد کسری بودجه تاثیری منفی داشته است .علت این است که افزایش رشد اقتصادی
Akaike Criteria
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احتمال تحقق کامل درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش داده و از کانال کاهش کسری تراز عملیاتی ،کسری بودجه را
کاهش می دهد .نکته مهم دیگر این است که رشد نرخ دالر در بازار آزاد با ضریب  -۰٫۰۹بر نرخ رشد اقتصادی تاثیری
منفی داشته است .علت این است که بسیاری از تولیدات کشور وابسته به واردات مواد اولیه و کاالهای واسطهای و
سرمایهای است .به همین دلیل رشد نرخ ارز میتواند هزینه تمام شده تولید را افزایش داده و اثری منفی بر رشد اقتصادی
بگذارد.

جدول  :۱پارامترهای تخمین زده شده مدل VARX
متغیر برونزا

مجموع  ۳وقفه اول متغیرهای درونزا
نرخ

نرخ رشد

رشد کسری

نرخ رشد تولید

رشد نرخ دالر

عرض از

متغیر مجازی شکست

تورم

نقدینگی

بودجه

ناخالص داخلی

بازار آزاد

مبدا

تورم انتظاری

نرخ تورم

۰٫۳۳

۰٫۲۱

۰٫۰۰۰۲

۰٫۰۷

۰٫۰۵

۰٫۰۰۱

-۰٫۰۰۶

نرخ رشد نقدینگی

۰٫۲۵

۰٫۲۷

۰٫۰

۰٫۰

۰٫۰

۰٫۰۳

۰٫۰

رشد کسری بودجه

۰٫۰

۰٫۰

۰٫۰

-۱۶۸٫۵

۰٫۰

۲۶٫۴

-۷٫۷

۰٫۰

۰٫۰

۰٫۰۰۰۲

-۰٫۳۸

-۰٫۰۹

۰٫۰۰۰۰۹

۰٫۰

نرخ

رشد

تولید

ناخالص داخلی
رشد نرخ دالر بازار

۰٫۰

۰٫۰

۰٫۰

۰٫۰۰۰۶

۰٫۰

۰٫۰۵

۰٫۰

آزاد
توضیحات :این جدول تخمین مدل  VARXدر بازه زمانی  1۳۶۹:1تا 1۳۹۶:۳را نشان میدهد .در هر معادله رگرسیون ،حاصل جمع
پارامترهای وقفه های اول تا سوم هر متغیر توضیحی نمایش داده شده است .عدد صفر ( )۰داخل هر خانه جدول به این معناست که مجموع
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وقفههای متغیر توضیحی مورد نظر تاثیر معناداری بر متغیر وابسته نداشته است .اعداد غیر صفر جدول نماینده اثرات معنادار متغیرهای توضیحی
بر متغیر وابسته است.

حال برای اینکه بتوان تاثیر متغیر با زمان رشد کسری بودجه بر نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی را به دست آورد ،روش
پنجره انبساطی به کار گرفته میشود .روش کار این است که ابتدا مدل  VARXدر بازه زمانی  1۳۶۹:1تا  1۳۸۵:1به
روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده می شود .سپس حاصل جمع پارامترهای وقفه اول تا وقفه سوم کسری بودجه
در معادله نرخ تورم به عنوان تاثیر کسری بودجه بر نرخ تورم در  ۹ماه گذشته در نظر گرفته میشود .البته فقط وقفههایی
در نظر گرفته می شوند که به لحاظ آماری معنادار هستند .مثال اگر وقفه اول و سوم معنادار و وقفه دوم به لحاظ آماری
بیمعناست ،حاصل جمع وقفه اول و سوم ،به عنوان تاثیر کسری بودجه بر نرخ تورم در  ۹ماه گذشته در نظر گرفته
میشود .به طور مشابه ،حاصل جمع پارامترهای معنادار وقفه اول تا وقفه سوم کسری بودجه در معادله نرخ رشد اقتصادی
به عنوان تاثیر کسری بودجه بر نرخ رشد اقتصادی در  ۹ماه گذشته خواهد بود .سپس با یک فصل انبساط در پنجره
تخمین ،مدل در بازه زمانی  1۳۶۹:1تا  1۳۸۵:2تخمین زده شده و حاصل جمع پارامترهای معنادار وقفه اول تا وقفه
سوم کسری بودجه در معادله نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی ذخیره میگردد .انبساط پنجره تخمین به همین روال ادامه
یافته و پارامترهای مربوط به تاثیر کسری بودجه بر دو متغیر اقتصادی مورد نظر ذخیره میگردند .به این ترتیب دو مسیر
زمانی برای پارامتر تاثیر کسری بودجه بر نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی به دست میآید .نمودار  ۵و  ۶به ترتیب نمایانگر
پارامتر اثرگذاری رشد کسری بودجه بر نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم است.

نمودار  -۵پارامتر اثرگذاری رشد کسری بودجه بر نرخ رشد اقتصادی
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0.00045

0.00035
0.0003
0.00025
0.0002
0.00015

واگذاری شرکتهای دولتی

فروش اوراق بدهی

0.0001

استفاده از حساب ذخیره
ارزی

0.00005
0

پارامتر اثرگذاری کسری بودجه بر نرخ رشد اقتصادی

0.0004

1396.3

1396.1

1395.3

1395.1

1394.3

1394.1

1393.3

1393.1

1392.3

1392.1

1391.3

1391.1

1390.3

1390.1

1389.3

1389.1

1388.3

1388.1

1387.3

1387.1

1386.3

1386.1

1385.3

1385.1

منبع :یافتههای تحقیق
مطابق نمودار  ،۵از ابتدای  1۳۸۵تا ابتدای  1۳۸۸که حساب ذخیره ارزی منبع اصلی تامین مالی کسری بودجه دولت
بوده است ،تاثیر کسری بودجه بر نرخ رشد اقتصادی ،مثبت و در طول دوره با شیب صعودی افزایش یافته است.
همانطور که در بخشهای قبلی مقاله بحث شد ،علت این است که وقتی تامین مالی کسری بودجه از محل حساب ذخیره
ارزی انجام شود دولت ناچار بوده در مورد هزینه کرد این پول ال اقل هیات امنای حساب ذخیره ارزی را توجیه نماید و
در مراحل باالتر نسبت به مراجع نظارتی و سایر آحاد اقتصادی در خصوص هزینه کرد منابع حساب ذخیره ارزی پاسخگو
باشد چراکه منابع حساب ذخیره ارزی نوعی ثروت بین نسلی بوده و دولت تنها زمانی اجازه داشته از منابع حساب ذخیره
ارزی استفاده کند که درآمدهای نفتی ساالنه محقق نمیشده است .از اینرو اگر درآمدهای نفتی ساالنه محقق میشده
(مثل اغلب سالهای دهه  ) ۸۰و دولت باز هم اصرار به استفاده از حساب ذخیره ارزی برای جبران کسری بودجه خود
داشته است آنگاه افکار عمومی و نهادهای نظارتی فشار مضاعفی را بر دولت وارد میکردهاند .بنابراین دولت تالش
میکرده تا کیفیت هزینهکرد خود را افزایش دهد تا فشار اجتماعی ناشی از برداشت از حساب ذخیره ارزی کنترل شود.
از نمودار  ۵مشاهده میشود که از ابتدای  1۳۸۸تا ابتدای  1۳۹۴که منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی برای
جبران کسری بودجه مورد استفاده قرار میگرفته است ،هرچند تاثیر کسری بودجه بر رشد اقتصادی کماکان مثبت است
اما شدت آن در طول این دوره پیوسته در حال کاهش بوده است .علت این امر را میتوان در این نکته خالصه کرد که
چون دست دولت در واگذاری شرکت های دولتی باز است و نیازی نیست در مورد واگذاری آنها به نهادی پاسخگو باشد
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بنابراین طبیعی است که کیفیت هزینهکرد منابع مالی به دست آمده از محل واگذاریها به طور محسوسی کاهش یابد .در
حقیقت ،کاهش فشار افکار عمومی و عدم نظارت کافی از سوی نهادهای نظارتی سبب شده تا دولت دقت الزم را در
نحوهی هزینهکرد این منابع نداشته باشد.
همچنین از نمودار  ۵مالحظه میگردد که در دوره  1۳۹۴تا  1۳۹۶که فروش اوراق بدهی 1سهم بزرگی در تامین مالی
کسری بودجه دولت داشته ،تاثیر کسری بودجه بر رشد اقتصادی مثبت بوده و با شیب مالیمی در حال صعود است
هرچند پارامتر اثرگذاری کسری بودجه بر رشد اقتصادی در این دوره تفاوت چندانی با دوره  1۳۸۸تا  1۳۹۴ندارد .در
واقع ،به این دل یل که دولت ناچار است تعهد مالی بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی را بپذیرد بنابراین سعی میکند
کیفیت هزینهکرد درآمدهای حاصل از فروش اوراق بدهی را افزایش دهد تا فروش اوراق بدهی برای دولت صرفه اقتصادی
داشته باشد .بنابراین هرچند با فروش اوراق بدهی جمع بدهیهای دولت در طول زمان افزایش مییابد اما به نظر میرسد
دولت منابع به دست آمده را طوری هزینه کرده که به رشد اقتصادی کمک کرده است.
نمودار -۶پارامتر اثرگذاری رشد کسری بودجه بر نرخ تورم
0.00025

0.00015
0.0001

عدم استفاده از حساب ذخیره
ارزی

استفاده از حساب
ذخیره ارزی

0.00005
0

1385.1
1385.3
1386.1
1386.3
1387.1
1387.3
1388.1
1388.3
1389.1
1389.3
1390.1
1390.3
1391.1
1391.3
1392.1
1392.3
1393.1
1393.3
1394.1
1394.3
1395.1
1395.3
1396.1
1396.3

پارامتر اثرگذاری کسری بودجه بر نرخ تورم

0.0002

منبع :یافتههای تحقیق
نمودار  ۶پارامتر اثرگذاری کسری بودجه بر نرخ تورم را به تصویر میکشد .مطابق نمودار ،تا قبل از آغاز  1۳۸۸که دولت
درآمدهای نفتی فراوانی در اختیار داشته و حتی برای تامین کسری بودجه خود از حساب ذخیره ارزی استفاده میکرده،
 1سهم عمده فروش اوراق بدهی در این دوره مربوط به واگذاری اسناد خزانه اسالمی بوده است.
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کسری بودجه تاثیری بر نرخ تورم نداشته است .در حقیقت ،به دلیل اینکه ارز کافی در اختیار دولت قرار داشته و میتوانسته
برای تثبیت نرخ ارز ،واردات ارزان قیمت و تامین بودجه ساالنه از آن استفاده نماید ،اثر تورمی کسری بودجه پنهان گردیده
و تخمینهای آماری رابطهی بین کسری بودجه و نرخ تورم را صفر نشان میدهد .نتایج به دست آمده از پارامتر اثرگذاری
رشد نقدینگی بر نرخ تورم در دوره  1۳۸۵تا  1۳۸۸نیز نشان میدهد که رشد نقدینگی هیچ تاثیری بر نرخ تورم نداشته
است .در واقع ،مشابه اتفاقی که در مورد تاثیر کسری بودجه بر نرخ تورم به وقوع پیوسته ،در مورد تاثیر رشد نقدینگی بر
نرخ تورم نیز حادث شده است .در حقیقت ،وفور درآمدهای نفتی و حداکثر استفادهی دولت از این درآمدها در ادارهکرد
اقتصاد سبب شده تا آثار تورمی رشد نقدینگی و رشد کسری بودجه پنهان گردد.
اما از نمودار  ۶آشکار است که از آغاز  1۳۸۸به بعد که دولت ناچار شده برای تامین مالی کسری بودجه خود به واگذاری
شرکتهای دولتی و فروش اوراق بدهی روی آورد ،ناگهان اثر تورمی کسری بودجه بر نرخ تورم آشکار میگردد .نکته
دیگر نمودار  ۶این است که با وقوع تحریمهای غرب علیه ایران در سال  1۳۹1و محدودیت شدید درآمدهای نفتی ،آثار
تورمی کسری بودجه به طور دائمی به سطحی باالتر منتقل شده است .بنابراین هرچه دولت محدودیت بیشتری در استفاده
از درآمدهای نفتی را تجربه کرده ،آثار تورمی کسری بودجه با شدت بیشتری آشکار شده است .به این ترتیب ،هرچه روش
تامین مالی کسری بودجه از درآمدهای نفتی فاصله میگیرد و به روشهایی نظیر واگذاری شرکتهای دولتی و فروش
اوراق بدهی نزدیک میشود ،آثار تورمی کسری بودجه با شدت بیشتری آشکار میگردد.

 .۷جمعبندی و توصیه سیاستی

مقاله حاضر به این سوال پاسخ داد که آیا محل هزینهکرد و نحوهی تامین مالی کسری بودجه دولت به روشهای مختلف،

میتواند شدت و جهت تاثیر کسری بودجه بر مهمترین متغیرهای اقتصاد کالن (نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی) را
دستخوش تغییر نماید؟
نتایج به دست آمده از مقاله نشان داد که تاثیر کسری بودجه بر نرخ رشد اقتصادی به طور مستقیم از روش تامین مالی
کسری بودجه تاثیر می پذیرد .به طوری که وقتی بار عمده تامین مالی کسری بودجه بر دوش حساب ذخیره ارزی است،
کسری بودجه اثری مثبت بر رشد اقتصادی داشته و شدت آن نیز در طول زمان افزایش یافته است .اما زمانی که بار عمده
تامین مالی کسری بودجه بر عهده واگذاری شرکتهای دولتی قرار گرفته ،هرچند تاثیر کسری بودجه بر رشد اقتصادی
مثبت است اما نرخ آن کاهنده است .در حالی که وقتی عمده بار تامین مالی بر دوش اوراق بدهی گذاشته شده ،تاثیر مثبت
کسری بودجه بر رشد اقتصادی بار دیگر روند صعودی پیدا کرده است .در واقع ،به این دلیل که دولت ناچار است تعهد
مالی بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی را بپذیرد بنابراین سعی میکند کیفیت هزینهکرد درآمدهای حاصل از فروش
اوراق بدهی را افزایش دهد تا فروش اوراق بدهی برای دولت صرفه اقتصادی داشته باشد .بنابراین هرچند با فروش اوراق
21

بدهی جمع بدهیهای دولت در طول زمان افزایش مییابد اما به نظر میرسد دولت منابع به دست آمده را طوری هزینه
کرده که به رشد اقتصادی کمک کرده است .یافته دیگر مقاله این است که در دورانی که حساب ذخیره ارزی محل اصلی
تامین مالی کسری بودجه بوده ،کسری بودجه تاثیری بر نرخ تورم نداشته است اما وقتی واگذاری شرکتهای دولتی و
اوراق بدهی سهم بزرگی در تامین مالی کسری بودجه پیدا کرده ،آثار تورمی این متغیر بروز نموده است.
نکته دیگر اینکه هرچند اطالعات مناسبی در مورد کیفیت هزینهکرد کسری بودجه در دسترس نیست تا بتوان تاثیر مستقیم
کیفیت هزینهکرد کسری بر متغیرهای اقتصاد کالن را سنجید اما یافتههای مقاله نشان داد که روش تامین مالی کسری
رابطهای مستقیم با کیفیت هزینهکرد آن دارد به طوریکه برخی روشهای تامین کسری (نظیر فروش اوراق بدهی) کیفیت
هزینهکرد کسری را افزایش داده و به افزایش رشد اقتصادی کمک میکنند.
توصیه سیاستی مقاله حاضر این است که اگر دولت تمایل دارد برای جبران کسری بودجه خود به راهی غیر از استفاده از
درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی متوسل شود ،بهترین راه این است که بازار اوراق بدهی را توسعه دهد چراکه مبتنی بر
یافتههای مقاله ،تامین مالی اوراق محور کسری بودجه می تواند اثرات مثبت کسری بودجه بر رشد اقتصادی را تقویت
نماید.
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