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که مورد بحث و بررسی بسیاری از صاحبنظران اقتصادی

عملکرد سیاست های مالی توسط دولت همواره يکی از

قرارگرفته است .در میان اين مباحث ،مسئله اصلی اين است

موضوعات مورد بحث در اقتصاد کالن بوده است.

که آيا سیاستهای مالی انبساطی و انقباضی در شرايط

سیاستگزاران اقتصادی در هر جامعهای با سیاست های پولی

مختلف اقتصادی می توانند به نحو موثر و مداوم متغیرهای

(در اختیار بانک مرکزی) و مالی (در کنترل دولت) قادرند

کالن را تحت تاثیر قرار دهند؟ در مورد تاثیرگذاری سیاست

اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهند .پولیون ادعا می کنند ،از

های مالی بر متغیرهای کالن اقتصادی صرفنظر از اينکه از

آنجايی که شوک های مالی مثبت ممکن است با واکنش

مکانیزم آن بطور کامل آگاهی داشته باشیم يا خیر و يا اينکه

های غیر منتظره از طرف بخش خصوصی مواجه شوند ،لذا به

اين سیاست در چه کشوری از نظر درجه توسعه يافتگی و

میزان زيادی اثر خود را از دست می دهند 2و در حقیقت

نیافتگی اجرا می شود ،توافق وجود دارد .مثالً فیلیپ

واکنش های بخش خصوصی ،ممکن است باعث از بین بردن

اريستیس 5در مقاله خود به اين نکته اشاره می کند که با

آثار سیاست های مالی دولت شوند .در حالیکه مالیون معتقدند

توجه به شواهد موجود در کشورهای در حال توسعه ،نتايج

با سیاست های مالی می توان سطح اشتغال و قیمت ها را

حاصل از اعمال سیاست های مالی در اين کشورها با

کنترل کرد ((وان و گارتسن 9)2119 ،و (پوزيل.)9)2116 ،

کشورهای توسعه يافته مشابه می باشد و اعمال سیاستهای

بحث اينکه دخالت دولت در اقتصاد تا چه حد می تواند بر

مالی در کشورهای در حال توسعه نیز مفید واقع شدهاند .به

ارتقاء کمی و کیفی نظام اقتصادی تاثیر گذار باشد سالهاست

همـین منظـور بـا تـوجـه بـه اينـکه کشـور ايـران
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*پست الکترونیکی نویسنده اصلیMahdieh_rezagholizadeh@yahoo.com :

 .2اين وضعیت ،به بی تاثیری سیاستی ( )Policy Ineffectivenessمعروف است.
4. Pozzil, 2001
5. Philip Aristis, 2003

1. Impulse Response Function
3. Van Aarle .B and Garretsen .H, 2003

دکتر مهدیه رضاقلیزاده

00

يکی از کشورهای در حال توسعه محسوب می شود و با

 -8مبانی نظری

توجه به ساختار اقتصادی اين کشور که تصمیمات دولت

 -3-8سیاست های مالی و ابزارهای آن

نقش تعیین کننده در آن دارد ،بررسی تاثیر اين سیاست ها
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بر متغیرهای کالن اقتصادی ضرورت می يابد.

سیاست مالی به مجموعه ای از تصمیماتی می گويند که
توسط دولت و از طريق ابزارهايی نظیر تغییر درهزينه های

اشتغال يکی از مهم ترين متغیرهای کالن می باشد که

دولتی و مالیات اتخاذ می شود و سعی می کند به اهداف

سیاست های مالی دولت می تواند به طرق مختلف باعث

معین اقتصادی نايل گردد و يکی از نقاط تالقی سیاست و

تغییر آن شود .در طی سال های اخیر افزايش عرضه نیروی

اقتصاد است ،زيرا شرايط سیاسی نقش بسیار مهمی در تعیین

کار از يک طرف و پايین بودن نرخ رشد تقاضای بازار کار،

هدف يا هدفهای سیاست مالی دارد .زمانی که دولت گريبان

افزايش نرخ بیکاری را در پی داشته است .سیاست های مالی

گیر مسايل اجتماعی و پیامدهای ناشی از آن باشد ،راهی را

دولت با ايجاد عدم تعادل در بازار کار سبب تغییر در نرخ

انتخاب میکند که به حل يا کاهش معضالت منتهی گردد.

بیکاری و در نتیجه میزان تولید و رشد اقتصادی می گردد.

به عنوان مثال اغلب دولت ها در هنگام انتخابات ،سیاست

ويژگی های سیاست های مالی اعمال شده ،مانند موقتی يا

کاهش تورم 2و افزايش کمک های بالعوض برای رفاه

دائمی بودن و منشأ آنها (کاهش مخارج عمومی ،افزايش

عمومی را در پیش میگیرند .در صورتی که مهم ترين هدف

مالیاتها و يا کاهش پرداختهای انتقالی به مردم) ،میتوانند

دولت کاهش وابستگی اقتصادی و حفظ استقالل باشد،

اثرات متفاوتی بر اين متغیرها و به طور کلی اقتصاد برجای

تالش میکند در مخارج ارزی خود به نحوی صرفهجويی

بگذارند 6.طرفداران سیاست مالی بر اين باورند که میزان

کند که تا حد امکان گرفتار کسری تراز پرداخت ها 9و بدهی

تغییرات کوچک در مالیات ها می تواند اثر قابل توجهی بر

به دولت های خارجی نگردد .در صورتی که بیکاری مشکل

سطح تقاضای کل به وجود آورده و به تبع آن ،سطح اشتغال

عمده باشد ،هدف اصلی را ايجاد اشتغال و افزايش تولید قرار

را نیز تحت تاثیر قرار دهد .از سوی ديگر از آن جايی که بازار

داده و سیاست مالی مناسب اهداف مذکور انتخاب می کند.

کار و عرضه و تقاضای نیروی کار يکی از حیطه های مهم

در صورتی که مشکل عمده تورم باشد ،سیاست مالی شکل

اقتصاد و از مباحث مهم در سیاست گذاری هاست و تغییرات

ضد تورمی به خود می گیرد.

آن می تواند تاثیرات بسیار زيادی بر جامعه داشته باشد،

سیاستهای مالی شامل سیاست مالی انبساطی و

سیاست گذاران همواره عالقهمند به تحلیل و بررسی بازار کار

سیاست مالی انقباضی است .سیاست مالی انبساطی در

و اشتغال می باشند .لذا با توجه به اهمیت اين مسئله که اتخاذ

شرايط عدم اشتغال کامل و به ويژه در شرايط کسادی بازار و

سیاست های دولت می تواند بر میزان اشتغال تاثیرگذار باشد،

اقتصاد انتخاب می شود و عبارت از افزايش مخارج دولت و

در اين تحقیق به بررسی چگونگی اثرات سیاستهای مالی از

کاهش مالیات ها به منظور بسط فعالیت اقتصادی و رفع

مسیر تغییر در درآمدهای مالیاتی بر اشتغال در اقتصاد ايران

شکاف انقباضی است .سیاست مالی انقباضی در شرايط

طی دوره زمانی  6951-88خواهیم پرداخت تا تاثیر اعمال

پراشتغالی و تورم ناشی از بهره برداری اضافی از منابع تولید

سیاست های مالی دولت بر متغیر اشتغال را مشخص نمائیم.

انتخاب می شود و سیاست مناسبی جهت کاهش فشار

بدين منظور ،در در ادامه پس از ارائه مبانی نظری و پیشینه

تقاضا و تورم و يا رفع شکاف تورمی از طريق افزايش مالیات

تحقیق ،الگوی تجربی مناسب مطرح می شود .در قسمت

ها و کاهش مخارج دولتی به شمار می رود.

بعدی تحقیق ،پس از معرفی دادهها و روش شناسی تحقیق،

انجام وظايف اجرايی در کشورها معموالً به دولت محول

الگوی رگرسیونی مدل مورد نظر برآورد شده و نتايج بدست

می شود .در نتیجه عملی ساختن طرح ها و برنامه هايی که

آمده تجزيه و تحلیل خواهند شد.

در اين چارچوب قرار می گیرد ،متضمن مخارجی است که

3. Deficit Balance of Payments

2. inflation
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برای تامین آن الزم است منابع درآمدی نیز موجود باشد و

کینز مسائل را در يک دوره کوتاه مدت مورد توجه قرار داده

مورد استفاده قرار گیرد .به عبارت ديگر ،دولت بايد به انجام

و از نظر وی تمام فعالیت های اقتصادی ،به ويژه سطح

يکی از مهم ترين وظايف مالی خود يعنی تنظیم بودجه

اشتغال به درآمد بستگی دارد .به اعتقاد کینزين ها فقط

دست بزند و با توجه به احتیاجات و امکانات موجود در آينده،

سیاست مالی و تغییرات مخارج کل سبب تغییر اشتغال و

پیش بینی کند که در يک سال آينده (که عموما سال مالی

درآمد می شوند .پول گرايان با تاکید بر نقش پول در اقتصاد،

خوانده می شود) چه هزينهای را بايد در بخش های مختلف

سیاست مالی را بر اشتغال موثر نمی دانند .کالسیک های

متحمل شود و منابع درآمد قابل استفاده برای تامین اين

جديد نیز با پذيرفتن فرضیه انتظارات عقاليی ،بر بی اثر

هزينه کدام است.

بودن سیاست مالی روی اشتغال تاکید دارند.

با توجه به اين دو عنصر بودجه دولتی ،يعنی دريافت ها

اعمال سیاست های مالی توسط دولت باعث تغییر در

و پرداخت ها ،می توان ابزار سیاست مالی دولت را به دو

مخارج دولت و يا برنامه مالیات دولت می شود و در نتیجه

گروه اولیه تقسیم کرد:

باعث انتقال منحنی تقاضا می شود .به طور کلی ،اتخاذ

الف :ابزاری که در جهت دريافت ها يا منافع درآمد دولت
به کار می رود  ،مانند مالیات ها و اوراق قرضه و نظاير آن
ب :ابزاری که درجهت پرداخت يا مخارج اعمال می
گردد ،مانند سیاست کسر بودجه.

هرگونه سیاست های مالی اعم از تعديل هزينه های دولت و
يا تغییر در نرخ ها و مشوق های مالیاتی بر مؤلفه های بازار
کار شامل تقاضا و عرضه نیروی کار تأثیر گذاشته و منجر به
تعیین سطوح جديدی از اشتغال و دستمزد واقعی می گردد.

با استفاده از ابزار سیاست های مالی دولت می تواند در

سیاست های مالی دولت با ايجاد عدم تعادل در بازار کار

مقاددير کالن مانند تولید  ،مصرف ،سرمايه گذاری ،سطح

سبب تغییر در نرخ بیکاری و در نتیجه میزان تولید و رشد

قیمتها ،نرخ اشتغال و  ...تاثیر بگذارد.

اقتصادی می گردد .ويژگی های سیاست های مالی اعمال
شده ،مانند موقتی يا دائمی بودن و منشأ آنها (کاهش مخارج

 -8-8سیاست های مالی (از مسیر درآمدهای

عمومی ،افزايش مالیات ها و يا کاهش پرداخت های انتقالی

مالیاتی) و اشتغال

به مردم) ،میتوانند اثرات متفاوتی بر اين متغیرها و به طور

اشتغال يکی از مهم ترين متغیرهای کالن می باشد که

کلی اقتصاد بر جای بگذارند.

ابزارهای مهم در دست دولت برای کاهش بیکاری (افزايش

عرضه کار منحنی عرضه جمعی را انتقال دهد ،اين امر،

اشتغال) به شمار می روند و می توانند به طرق مختلف باعث

دستمزد اسمی تقاضا شده توسط نیروی کار برای عرضه هر

تغییر آن گردند .مکانیسم اثرگذاری سیاست های مالی بر

مقدار مشخص کار را در قبال سطح قیمت تغییر می دهد.

اشتغال در طی زمان دستخوش تحوالتی شده است .نظريات

سیاست های درآمدی عموماً برای کند کردن نرخ افزايش

مکاتب مختلف اقتصادی پیرامون اشتغال و چگونگی

قیمت در موقعیتی که منحنی عرضه کار به دلیل انتظارهای

اثرگذاری سیاست های مالی بر اين متغیر متفاوت است ،به

کارگران نسبت به افزايش دستمزد واقعی به باال منتقل می

گونه ای که کالسیک ها با اعتقاد به مکانیسم بازار و قیمت

گردد ،مورد استفاده قرار می گیرد .برای درک بیشتر تاثیرات

ها ،مالیات را به عنوان يک اهرم مالی خنثی محسوب نموده

سیاست های مالی بر متغیرهای کالن اقتصادی نظیر اشتغال،

و بیان می دارند که سیاست های مالی بر اشتغال بی اثر

از الگوی ايستای کالن به شرح زير استفاده می کنیم:

است و لذا بايد به گونه ای مالیات ها را وضع نمود که
انحرافی در تصمیمات اقتصادی افراد و بنگاه ها ايجاد نشود.

در طرف تقاضای اقتصاد شرايط تعادل برای بازار
محصول عبارتست از:
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سیاستهای مالی و پولی و شايد سیاستهای درآمدی از

سیاست درآمدی تالش می کند تا با انتقال عمودی
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افزايش تولید و اشتغال می شود .در کوتاه مدت ،برآيند اين

و برای بازار پول داريم:
M
)  L( r )  K ( y
P

()2

LM :

از طرف ديگر تعادل در بازار کار برابر است با :
()9

0 p1

انبساطی است که موجب افزايش در تقاضای کل جامعه،

)P. f ( N )  Pe .g (n

تعادل در بازار کار ،اشتغال را به صورت تابعی از سطوح
قیمت بدست می دهد .تغییر اشتغال بر حسب تولید توسط
تابع تولید صورت می گیرد و به شرح زير است:

دو اثر که دولت همه ی مالیات های دريافتی را هزينه می
کند ،تابع موارد زير است:
الف) از يک سو تابع میزان کاهش مصرف خانوارهاسـت
که به نوبه ی خود به عواملی چون میل متوسط به مصرف و
ترکیب هزينه های مصرفی آنها وابسته است.
ب) از سوی ديگر به ترکیب انواع هزينـه هـای دولـت و
تاثیر آن ها بر اقتصاد بستگی خواهد داشت.

) y  y( N , K

بنابراين در صورتی که برآيند اثرات انقباضی و انبسـاطی

که در اين تابع تولید میزان تولید واقعی ( )yتابعی از

اعمال اين سیاست منجر به افزايش تقاضـا شـود ،نتیجـه ی

()9

نهاده نیروی کار( )Nو سطح انباشت سرمايه و ساير نهاده ها
( )Kمی باشد و با هر افزايش در نهاده میزان تولید افزايش
می يابد( .بیک زاده.)6989 ،

آن منحنی تقاضا را به سمت راست انتقال مـی دهـد .نتـايج
اين سیاست از طريق تغییرات در عرضه و تقاضای کل ،تولید
حقیقی و سطح اشتغال جامعه را متاثر می

کند6.

از سوی ديگر می توان گفت مالیات ها که از منابع

Journal of Economic Business Research, Vol. 5, No. 9, Winter 2015

درآمدی دولت هستند ،می توانند سبب کاهش کسری بودجه

 -9مطالعات انجام شده

و در نتیجه مانع استفاده از سیاست های انبساطی پولی

به منظور بررسی تاثیرات سیاست های مالی بر

شوند .طرفداران سیاست مالی بر اين باورند که میزان

متغیرهای کالن اقتصادی نظیر اشتغال ،مطالعات متعددی در

تغییرات کوچک در مالیات ها می تواند اثر قابل توجهی بر

داخل و خارج از کشور انجام شده است .بر اساس مطالعات

سطح تقاضای کل به وجود آورد و به تبع آن ،سطح اشتغال

انجام شده در ايران و ديگر کشورها ،اخذ مالیات گاهی

را نیز تحت تاثیر قرار دهد .معموالً درآمدهای حاصل از

موجب کاهش اشتغال در بخش های اقتصادی می شود.

مالیات ها در جهت تامین مخارج دولت مورد استفاده قرار

البته به نظر می رسد اين کاهش نیز تا حد زيادی تابع

می گیرند ،اما برخالف اخذ مالیات ها که دارای اثر انقباضی

شرايط بازار کار و میزان تاثیر مالیات بر شاخص های قیمت

است ،مخارج دولت موجب افزايش تقاضای کل در جامعه

ها باشد .به عنوان مثال با وجود اين که نتايج تحقیقات

می شود که با فراهم بودن امکان گسترش تولیدات بخش

تقوی و رضايی ( )6989حاکی از عدم واکنش معنی دار

ها ،زمینه افزايش تولید و اشتغال برای نیروی انسانی را

اشتغال به سبب افزايش مالیات ها در کشور است ،بر اساس

فراهم می کند .به اين ترتیب در يک جمع بندی کلی در

مطالعات عباسیان ( ،)6985عدم اطمینان ناشی از نوسانات

صورتی که دولت اقدام به اخذ مالیات نمايد ،افزايش قیمت

مالیاتی تاثیر منفی بر اشتغال در بخش های صنعت ،خدمات

ناشی از دريافت مالیات ها (مثالً مالیات بر مصرف) سبب

و کشاورزی کشور بر جای گذاشته است.

کاهش قدرت خريد مصرف کنندگان (خانوارها) و در نتیجه

 -میازاکی ( ،2)2161در مطالعهای تحت عنوان "تاثیر

کاهش در مصرف آنها می شود ،يعنی موجب کاهش

سیاست های مالی بر کشور ژاپن در دهه  :31تجزيه و

تقاضای کل و اشتغال شده و به عبارت ديگر اثر انقباضی بر

تحلیل  VARبا مطالعات گذشته" به بررسی سیاست های

اقتصاد دارد .در مقابل ،زمانی که دولت مبالغ حاصل از درآمد

مالی اتخاذ شده در کشور ژاپن بر متغیرهای کالن اقصادی

مالیات ها را هزينه می کند ،اين سیاست دارای يک اثر

نظیر بیکاری ،مصرف بخش خصوصی ،سرمايه گذاری

2. Tomomi Miyazaki, 2010

شريفی1. 6931 ،

09

ارزیابی اثرات سیاست های مالی دولت از مسیر تغییر در درآمدهای مالیاتی بر اشتغال در ایران

بخش خصوصی و سطح قیمتها با استفاده از تکنیک

و صنعت) طی دوره زمانی  6958-89پرداختند .نا اطمینانی

خودرگرسیون برداری پرداخت .بر اساس نتايج حاصل از اين

حاصل از نوسانات مالیات ها ،بر اساس روش GARCH

مطالعه تاثیرات منفی اعمال سیاستهای مالی بر متغیرهای

اندازه گیری شده و اثر آن بر بخش های مختلف اقتصادی،

کالن در دهه  31در اين کشور وسیع تر و پايدارتر از تاثیرات

با روش  OLSتخمین زده شده است .بر طبق نتايج به دست

مثبت آن بود .بر اساس نتايج بدست آمده کاهش مالیاتها در

آمده ،تاثیر عدم اطمینان سیاست های مالی– بعد مالیاتی

اواسط دهه  31در اين کشور باعث افزايش بیکاری در اين

سیاست های مالی– بر بخش صنعت ،خدمات و بخش

کشور گرديد.

کشاورزی ،منفی است.

 -بروسنس ( ،6)2118در مقاله ای به بررسی تأثیر

 -صديف بیک زاده ( ،)6989در مطالعهای تحت عنوان

مخارج و بدهی های دولت بر اشتغال ،میزان مصرف بخش

بررسی تاثیر سیاست های پولی و مالی بر مصرف و اشتغال

خصوصی و پس انداز در کشورهای عضو گروه OECD

در بخش کشاورزی ،به بررسی تاثیرات اعمال سیاست های

پرداختند .بر اساس نتايج حاصل از اين مطالعه شوک های

پولی و مالی بر سطح اشتغال و میزان مصرف در بخش

مالی مثبت باعث افزايش اشتغال و شوک های مالی منفی

کشاورزی ايران طی دوره زمانی  6951تا  6981پرداخت.

باعث کاهش اشتغال در اين کشورها می شوند.

وی در اين تحقیق از يک الگوی خودرگرسیون برداری

 -کاسترو ( 2)2111در مطالعهای تحت عنوان" تأثیرات

ساختاری جهت تجزيه و تحلیل داده ها استفاده کرد .نتايج

کالن اقتصادی سیاست های مالی در اسپانیا" ،به بررسی اثرات

حاصل از اين تحقیق نشان می دهند که تاثیر سیاست های

سیاست های مالی بر متغیرهای کالن اقتصادی در کشور

پولی و مالی دولت بر اشتغال در بخش کشاورزی در کوتاه

اسپانیا با استفاده از الگوی( )VARپرداخت .وی در اين مطالعه

مدت و بلندمدت مثبت است ،بطوريکه با افزايش  61درصد

به اين نتیجه رسید که شوک های مالی تأثیری قوی و معنی

ابزارهای پولی و مالی در درازمدت به ترتیب  6/9و 6/2

دار بر میزان مصرف بخش خصوصی ،سرمايه گذاری بخش

درصد اشتغال در بخش کشاورزی افزايش می يابد .ايجاد

خصوصی ،نرخ بهره و میزان اشتغال در اين کشور دارند.

شوک در حجم نقدينگی باعث افزايش با نرخ کاهنده اشتغال

 شريفی ( )6931در مقاله ای تحت عنوان " اثراتمالیات غیرمستقیم و مخارج دولت بر اشتغال و تورم :يک

بخش کشاورزی تا سال هفتم شده و شوک مخارج دولت نیز
باعث افزايش اشتغال با نرخ کاهنده تا سال سوم می شود.

های غیرمستقیم از تولیدات بخش های مختلف برای تامین

استفاده از مدل های اقتصاد سنجی اثر گذاری سیاست های

انواع هزينه های دولت پرداخته و با استفاده از مدل های

مالی ( مخارج و مالیات ها ) را که دولت در قالب برنامه های

داده -ستانده ،تاثیر اين سیاست ها را بر اشتغال و تورم ناشی

توسعه و قوانین بودجه ساالنه اتخاذ می کند  ،بر سطح

از فشار هزينه ای مورد بررسی قرار داده است .يافته های

اشتغال مورد ارزيابی قرار داده اند .نتايج اين مطالعه نشان

اين تحقیق نشان می دهد که اجرای اين سیاست سبب

می دهد که يک درصد کاهش در میزان بیکاری به 1/3

افزايش شاخص های قیمت تولید کننده و ارتقای سطح

درصد رشد تولید نا خالص داخلی منتهی می شود و همچنین

اشتغال در جامعه می شود ،هرچند که میزان اين اثرات در

در افق زمانی بلند مدت  ،افزايش دائمی مخارج دولت و در

بخش های مختلف يکسان نیست.

کوتاه مدت کاهش مالیات ها می تواند موجب کاهش

 -عباسیان و همکاران ( )6985در مطالعه ای به بررسی اثر

بیکاری شود.

عدم اطمینان حاصل از نوسانات مالیات بر اشتغال بخشهای

 -تقوی و رضايی ( ،)6986در مطالعهای به بررسی

عمده اقتصادی ايران (شامل بخش کشاورزی ،خدمات

تاثیرات مخارج دولت و مالیات ها بر مصرف و اشتغال با

2. De Castro . F, 2006

1. Berben . RP , Brosens . T, 2007

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ،سال پنجم ،شماره نهم ،زمستان 6939

تحلیل داده -ستانده" به مطالعه برآيند اثرات اخذ مالیات

 -حاتمی زاده و میرشمسی ( )6989در مقاله ای با

دکتر مهدیه رضاقلیزاده

00

که در مدل باال متغیر وابسته  Yو بردار متغیرهای

استفاده از تکنیک های سری زمانی (مدل خود رگرسیون
برداری) پرداختند .ايشان در اين مطالعه از آمار سری زمانی

توضیحی  Pبه ترتیب عبارتند از:

متغیرها طی سال های  86– 51استفاده نموده اند .بر اساس



نتايج حاصل از اين تحقیق ،بین اشتغال و متغیرهای سیاست
مالی و همچنین بین مصرف و متغیرهای سیاست مالی
وجود داردA .اين رابطهTاز طريقnآزمون L
روابط بلندمدت X
هم

P

انباشتگی يوهانسن تخمین زده شده و نتايج نشان می دهد

که :

که در اثر شوک مثبت مخارج دولت ،مصرف و اشتغال هر دو
افزايش می يابند در حالی که شوک منفی مالیات مصرف را
کاهش و اشتغال واکنش معنی داری در برابر اين شوک از

M

E

D

G





Y   LnEM

P   LnGDP , LnTAX

n

L

Y 

n

L,

P 

 ، LnEMنشان دهنده لگاريتم طبیعی کل اشتغال در
بخش های مختلف اقتصادی کشور می باشد.
 ، LnGDPنشان دهنده لگاريتم طبیعی تولید ناخالص
داخلی بدون نفت

خود نشان نمی دهد.

 ، LnTAXنشان دهنده لگاريتم طبیعی کل مالیات
 -0برآورد مدل تحقیق

هايی است که توسط دولت اخذ می شود.

در اين قسمت از تحقیق با استفاده از دادههای سری زمـانی

جهت بررسی پويايی های کوتاه مدت و بلندمدت اين

جمع آوری شده برای اقتصاد ايران به صورت ساالنه و با تکیه

مدل از روش الگوی تصحیح خطای برداری و آزمون

بر ابزارهای اقتصاد سنجی ،تاثیرات اعمال سیاسـت هـای مـالی

يوهانسون -جوسیلیوس و استخراج توابع واکنش و تجزيه

دولت از مسیر تغییر در مالیات ها بر اشتغال در ايـران طـی دوره

واريانس 2استفاده می شود.

زمــانی  6951تــا  6936مــورد ارزيــابی و آزمــون تجربــی قــرار
می گیرد .بدين منظور بر اساس مبانی نظری تحقیق و با استفاده
از مطالعات انجام شـده قبلـی الگـوی مناسـب جهـت تجزيـه و
تحلیل و بررسی تاثیرات اعمال سیاست های مالی بر اشـتغال در
ايران ارائه می شود .سپس مدل موردنظر با اسـتفاده از تکنیـک
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اقتصادســنجی تصــحیح خطــای بــرداری )VECM( 6بــه بوتــه
آزمون و بررسی گذاشته می شود.
مدل مورد بررسی در اين تحقیق به صورت زير ارائه
میشود:
()5

k

k

i 0

i 0

Yt  C (1)   1,iYt i    2, I Pt i  U t

 -3-0آزمون ایستایی 9متغیرها
مدل سازی اقتصاد سنجی با استفاده از داده های سری
زمانی و

روش های مرسوم ،مبتنی بر فرض مانايی

متغیرهای سری زمانی است و اولین گام برای تحلیل های
اقتصاد سنجی ،مانا نمودن متغیرها است .برای بررسی مانايی
متغیرها در مطالعه حاضر از آزمون ريشه واحد تعمیم يافته
ديکی فولر 9استفاده شده است .نتايج حاصل از انجام اين
آزمون برای متغیرهای استفاده شده در مدل باال ،در جدول
زير نشان داده شده است:

جدول ( :)6آزمون ديکی فولر تعمیم يافته برای بررسی پايايی
مقدار بحرانی در سطح  61درصد
-2/166596
-9/218139
-2/128921

مقدار بحرانی در سطح  5درصد
-2/395892
-9/598931
-2/381219

متغیرها**

مقدار بحرانی در سطح  6درصد
-9/121889
-9/252883
-9/133886

آماره ديکی-فولر
-2/389829
-9/983588
-9/998128

متغیر
اشتغال**
تولید ناخالص داخلی**
مالیات**

منبع :محاسبات تحقیق
* در سطح ایستا هستند
** با یک تفاضل ایستا می شوند

3. Stationary test
4. Augmented Dickey- Fuller Unit Root Test

1. Vector Error Correction Model
2. Variance Decomposition

ارزیابی اثرات سیاست های مالی دولت از مسیر تغییر در درآمدهای مالیاتی بر اشتغال در ایران

همان طور که در جدول  6مشاهده می شود تمام
متغیرهای استفاده شده در اين تحقیق با يک تفاضل ايستا

00

و ماکزيمم مقادير ويژه 2استفاده می شود .نتايج اين آماره ها بر
اساس پنج الگوی بررسی شده در جدول ( )2آمده است.

می شوند و در سطح ايستا نیستند .اگر همه متغیرها ايستا

برای تعیین تعداد بردارهای هم انباشتگی و انجام آزمون

باشند در آن صورت استفاده از يک مدل  VARساده مناسب

جوهانسون ،الزم است در خصوص قائل شدن عرض از مبدا

خواهد بود ولی اگر متغیرها ناايستا باشند بايد از يک مدل

و روند زمانی در بردار همجمعی ،الگوی مناسب انتخاب

 VARنامقید با متغیرهای تفاضل گیری شده استفاده کرد

گردد ،که در اين رابطه پنج الگو مورد آزمون قرار می گیرد.

که در اين صورت اطالعات بلندمدت بین متغیرهای مدل از

اين  5الگو را از مقید ترين شکل آن که الگوی اول است تا

بین می رود و باعث کاهش کارآيی تخمین با نمونه های

نامقید ترين شکل آن که الگوی پنجم است برآورد می کنیم.

محدود می شود .به همین منظور در اين تحقیق از روش

تمامی کمیت های آماری آزمون مندرج در سطر اول اين

تصحیح خطای برداری به منظور رسیدن به تخمین های

جدول از مقادير بحرانی ارائه شده توسط جوهانسون و

کارا استفاده می شود.

جوسلیوس بزرگ تر هستند .در نتیجه فرضیه  r=0بر اساس
هر پنج الگوی ياد شده رد می شود .در مرحله بعدی فرضیه

 -8-0الگوی تصحیح خطای برداری و تعیین

صفر ( وجود يک بردار هم انباشتگی ) در برابر فرضیه مقابل

تعداد بردارهای هم انباشتگی

( وجود دو بردار هم انباشتگی) در دو الگوی اول و دوم بر

قبل از تخمین مدل تحقیق با استفاده از مدل تصحیح

اساس آماره های  Traceو  Maxرد می شوند لیکن در

خطای برداری ( ،)VECMابتدا الزم است تا تعداد بردارهای هم

الگوی سوم پذيرفته می شوند .در نتیجه الگوی سوم مناسب

تريس6

ترين الگوی برای تحلیل هم انباشتگی مدل ارائه شده در

انباشتگی مشخص شود .برای اين منظور از آماره های

اين مطالعه می باشد.
جدول ( :)2آزمون يوهانسون-يوسیلیوس برای تعیین تعداد بردارهای هم انباشتگی

19/81
98/11
91/91
29/18

18/89
98/18
92/29
29/18

58/53
99/61
28/21
68/58

58/19
99/61
23/19
68/19

r≥1
r≥2
r≥3
r≥4

r=0
r≤1
r≤2
r≤3

Trace

56/61
99/35
63/13
3/66

r=1
r=2
r=3
r=4

r=0
r≤1
r≤2
r≤3

Max

H1

منبع :محاسبات تحقیق

همان طوری که مالحظه می شود مطابق آزمون حداکثر
مقدار ويژه و آزمون اثر برای مدل در سطح اطمینان 5
درصد ،فرض عدم وجود هم انباشتگی در مقابل يک بردار
هم انباشتگی رد می شود .بر اساس انجام آزمون های اثر و
ماکزيمم مقادير ويژه وجود يک بردار هم انباشتگی برای
مدل تأئید شد.
نتايج حاصل از تخمین مدل به روش  VECMو برآورد
2. Maximal Eigen value

بردار هم انباشتگی و تعیین رابطه بلندمدت بـین متغیرهـا در
جدول ( )9گزارش شده است:
جدول ( :)9رابطه بلندمدت بین متغیرهای تحقیق
اشتغال
تولید ناخالص داخلی
مالیات
6/111111
1/218891
-1/121183
()1/16393
()1/11319
69/8889
-2/3599

متغیرها
ضرايب نرمال شده
خطای استاندارد
آماره t

منبع  :محاسبات تحقیق
1. Trace

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ،سال پنجم ،شماره نهم ،زمستان 6939

الگوی V
618/93
619/13
11/12
91/61

الگویIV
681/88
618/32
81/89
98/89

الگوی III
695/26
88/52
55/52
28/96

الگوی II
699/19
39/21
11/21
96/61

الگوی I
668/662
18/66
99/11
69/93

H0

دکتر مهدیه رضاقلیزاده
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جدول باال رابطه بلندمدت بین سیاست های مالی و

مالیات تاثیر منفی بر میزان اشتغال در بلندمدت دارد .بر

اشتغال را طی دوره مورد بررسی نشان می دهد .بر اساس

اساس میزان آماره  tبه دست آمده برای هر متغیر ،رابطه

نتايج به دست آمده بین تولید ناخالص داخلی و اشتغال طی

بلندمدت بین متغیرها از لحاظ آماری در سطح اطمینان

دوره مورد بررسی رابطه مثبت وجود دارد ،در حالی که

باالی  33درصد معنی دار است.

جدول ( :)9رابطه کوتاه مدت بین متغیرهای تحقیق «نتايج مدل تصحیح خطا و ضرايب کوتاه مدت مدل(متغیر وابسته میزان اشتغال)»
تفاضل متغیر مالیات با یک وقفه
-1/12
-6/3116

تفاضل متغیر تولید ناخالص داخلی تفاضل متغیر اشتغال با
با یک وقفه
1/61
2/1589

یک وقفه
1/15
6/183

جزء تصحیح خطا
-1/69
2/995

ضرايب
آماره t

منبع  :محاسبات تحقیق

ضرايب کوتاه مدت حاصل از تخمین مدل  VECMدر جدول

می کنند اما سرعت تعديل تقريبا اندک می باشد به نحوی که در

چهار نشان داده شده است ..تخمین مدل تصحیح خطا بدين

هر دوره  69درصد از انحرافات از تعادل بلندمدت از بین میرود.

صورت است که تصريح اولیه اين مدل بر اساس چهار وقفه
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زمانی هر يک از متغیرهای درونزا شروع شده است .در ادامه

 -9-0توابع عکس العمل آنی( 8ضربه و پاسخ)

تحلیل به صورت سیستمی در مدل تصحیح خطا و بر اساس

يکی از کاربردهای الگوی  VARکه بوسیله سیمز

آزمون متغیر حذف شده والد ،6وقفه های بی معنی(از لحاظ

( )6381و ديگران استفاده شد ،بررسی واکنش متغیرهای

آماری) متغیرهای توضیحی با اطمینان از عدم خودهمبستگی

الگو نسبت به شوک های به وجود آمده در هر يک از

سريالی بین اجزاء اخالل ،حذف گرديده و در نهايت تمام معادالت

متغیرها است .که در اين حالت  X tو  Ytرا تابعی از روش

با يک وقفه زمانی برآورد می گردند .همانطور که در جدول 9

های جاری و با وقفه  1tو   2tنوشته و به آنها تابع عکس

نشان داده شده است ،متغیر تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت

العمل گويند 9.به عبارت ديگر اين توابع مسیر پويايی سیستم

تاثیر مثبت و معنی دار بر حجم اشتغال دارد در حالی که تاثیر

در پاسخ به شوک های وارده را نشان می دهند.

مالیات بر اشتغال در کوتاه مدت منفی و معنی دار می باشد.

پس از شناسايی و تخمین مدل مربوطه در قسمت های قبلی

ضريب جزء تصحیح خطا که نشاندهنده انحراف از تعادل

تحقیق ،مرحله بعدی ،بررسی روابط متقابل و پويا بین متغیرهای

بلندمدت مدل می باشد ،برابر با  -1/69و معنی دار می باشد و

مدل میباشد .در اين قسمت اثرات شوکهای وارده از طرف

متغیرهای توضیحی مدل در جهت رسیدن به تعادل بلندمدت

متغیرهای توضیحی مدل نظیر تولید ناخالص داخلی و مالیات را

حرکت می کنند و عدم تعادل بوجود آمده در مدل را برطرف

بر اشتغال در ايران مورد تجزيه و تحلیل و بررسی قرار می گیرد.

نمودار ( :)6واکنش پويای اشتغال نسبت به شوک ناشی از افزايش تولید ناخالص داخلی
2. Impulse Response Function
 .9برای مطالعه بیشتر رجوع شود به :حمید ابريشمی ،اقتصادسنجی کاربردی (رويکردهای نوين) ،انتشلرات دانشگاه تهران6986 ،

1. lag exclusion Wald test

04

ارزیابی اثرات سیاست های مالی دولت از مسیر تغییر در درآمدهای مالیاتی بر اشتغال در ایران

همان طور که در نمودار باال مشاهده می شود در اثر

افزايش می يابد و با افزايش تولیدات ،بنگاه ها اقدام به

شوک ناشی از افزايش تولید ناخالص داخلی طی دوره

جذب نیروی کار بیشتری خواهند کرد .در نتیجه میزان

مورد بررسی میزان اشتغال از روندی فزاينده برخوردار

اشتغال از روندی صعودی برخوردار می باشد .در

خواهد بود .می توان گفت با افزايش تولید ناخالص

بلندمدت تاثیر افزايش تولید ناخالص داخلی بر اشتغال

داخلی ،تقاضای کل در جامعه افزايش می يابد و با

مثبت بوده و تابع واکنش نیز در بلندمدت میرا و پايدار

افزايش تقاضای کل عرض ه محصوالت و تولیدات

است.

نمودار ( :)2واکنش پويای اشتغال نسبت به شوکهای ناشی از افزايش مالیات ها

نمودار باال نشان دهنده واکنش پويای اشتغال در اثر

میآيند.

شوک وارده بر مالیات ها می باشد .همان طور که در اين

جدول زير نشان دهنده میزان تاثیر متغیرهای تولید

نمودار مشاهده می شود با افزايش مالیات ها میزان اشتغال

ناخالص داخلی ،مالیاتها و میزان اشتغال در دوره های

روندی کاهشی خواهد داشت.

قبل بر اشتغال در دوره های مختلف می باشد .بر اساس
اين اطالعات در شروع دوره مورد بررسی  611درصد

 -0-0تجزیه و تحلیل واریانس

تغییرات متغیر اشتغال توسط خود آن متغیر توضیح داده

رود و يکی از ابزارهای مهم برای بررسی عملکرد پويای

 1/38درصد کاهش يافته ولی باز هم بیشترين درصد

میان متغیرهاست که نشان دهنده درصد توضیح دهندگی

تغییر در دوره دوم مربوط به اين متغیر است و در فاصله

هر يک از متغیرها از تغییرات متغیر وابسته طی زمان می

دوره دوم تا بیستم اين مقدار به  93/91درصد کاهش می

باشد .به عبارت ديگر بیانگر اين نکته است که در طی

يابد .بر اساس جدول تجزيه واريانس ،در طی زمان

زمان چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط هر يک از

تغییرات اشتغال از  611درصد در دوره اول به حدود

متغیرهای موجود در مدل توضیح داده می شوند .در

 93/91درصد در دوره بیستم رسیده است .و به طور کلی

مجموع بايد گفت ،تجزيه واريانس در کنار تحلیل واکنش

در طی زمان تغییرات اشتغال 63/3 ،درصد مربوط به

آنی ،که گاه حسابداری شوکها 6نیز نامیده میشوند،

تولید ناخالص داخلی و  3/85درصد از تغییرات مربوط به

روش مهمی برای بررسی روابط بین متغیرها به شمار

مالیات ها می شود.
1. Innovation Accounting

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ،سال پنجم ،شماره نهم ،زمستان 6939

اين روش برای توصیف پويايی يک مدل به کار می

می شود .در دوره دوم توضیح دهندگی اين متغیر حدود

دکتر مهدیه رضاقلیزاده
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جدول ( :)5تجزيه واريانس اشتغال
مالیاتها
1/111111
1/188688
1/989699
6/216563
2/113381
2/351368
9/839911
9/551388
5/298838
5/889585
1/995388
1/313291
8/993918
8/831966
8/239583
8/119893
3/119621
3/962168
3/539816
3/851159

تولید ناخالص داخلی
1/111111
1/986888
6/196128
6/858818
2/866861
9/888599
5/188881
1/918126
8/821632
3/668866
61/51813
66/81211
69/65386
69/98681
65/56895
61/51515
68/52993
68/93563
63/68536
63/31635

اشتغال
611/1111
38/51939
31/92699
39/51283
31/99868
81/89896
82/83283
88/35196
85/18592
86/98826
18/31663
19/89939
12/16885
53/51188
58/21911
55/28638
59/52895
56/38925
51/53991
93/91816

خطای پیش بینی
1/166988
1/165519
1/168929
1/121536
1/122518
1/129983
1/121691
1/128896
1/123513
1/196689
1/192829
1/199958
1/191185
1/198185
1/193258
1/191863
1/192919
1/199836
1/195912
1/191833

دوره
6
2
9
9
5
1
8
8
3
61
66
62
69
69
65
61
68
68
63
21

منبع  :محاسبات تحقیق
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همان گونه که بیان شد ،با توجه به اهمیت اين مسئله که اتخاذ

برانسون ،ويلیام اچ .6988 .تئوری و سیاستهای اقتصـاد کـالن .ترجمـ
عباس شاکری .تهران :نشر نی.

سیاست های دولت می تواند بر میزان اشتغال تاثیرگذار باشد ،در

بیک زاده ،صديف« .6983 .بررسی تأثیر سیاستهـای پـولی و مـالی بـر

اين تحقیق به بررسی چگونگی اثرات سیاست های مالی از مسیر

مصرف و اشتغال در بخـش کشـاورزی» .پايـان نامـه کارشناسـی

تغییر در درآمدهای مالیاتی بر اشتغال در اقتصاد ايران طی دوره

ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس

زمانی  6951-36پرداختیم تا تاثیر اعمال سیاست های مالی

تقوی ،مهدی و رضايی ،ابراهیم« .6989 .بررسی اثرات سیاستهای مالی

دولت بر متغیر اشتغال را مشخص نمائیم .با توجه به برآورد

بر مصرف و اشتغال در اقتصاد ايران» ،پژوهشـنام اقتصـادی ،65

معادالت بلندمدت و معنی داربودن ضرايب به دست آمده می

.613-692

توان گفت رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای برآوردی در مدل

حاتمیزاده ،زيور و میرشمسـی ،آرش« .6989 .تعیـین اثـر سیاسـتهـای

وجود دارد .در بلندمدت ،افزايش تولید ناخالص داخلی طی دوره

مالی(مالیاتها و مخارج) بر سطح اشتغال در ايران» ،پژوهشهـا و

مورد بررسی بر اشتغال تاثیر مثبت و معنی دار دارد ،در حالی که

سیاستهای اقتصادی .9-28 ،96

مالیات در اين دوره تاثیر منفی بر میزان اشتغال داشته و با افزايش
مالیات ها میزان اشتغال روندی کاهشی خواهد داشت.

حسین ،اختـر و چـودری ،انـیس .6982 .سیاسـتهـای پـولی و مـالی در
کشورهای درحال توسعه .ترجم محمد آسیايی و مسعود باباخـانی.
تهران :پژوهشکدۀ امور اقتصادی.

مرجعها
بانک مرکزی جمهـوری اسـالمی ايـران ،گـزارش اقتصـادی و ترازنامـه،
سالهای .6951 – 6988

زاير ،آيت و غالمی ،الهام« .6981 .بررسـی آثـار سیاسـتهـای مـالی بـر
متغیرهای کالن اقتصادی در ايران با استفاده از الگـوی ،»VAR
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