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  :چکیده

تواند منجر به افـزایش تولیـد و عرضـه کاالهـا و      افزایش مخارج دولت می

اما باید توجـه داشـت کـه    . ا افزایش دهدگردد و مطلوبیت ر خدمات عمومی

بخش خصوصی خواهـد   ش دولت در اقتصاد موجب بیرون راندنافزایش نق

  .گردد شد و این موجب کاهش مطلوبیت می

این تحقیق در پی یافتن نرخ رشد بهینه مخارج دولتی ایران اسـت کـه       

و براي دستیابی به ایـن هـدف از    شود میمنجر به حداکثر شدن مطلوبیت 

. رهیافت کنترل بهینه پویـا و روش اصـل مـاکزیمم اسـتفاده نمـوده اسـت      

هـاي   هاي استفاده شده در این تحقیق سري زمـانی مربـوط بـه سـال     داده

  .باشد می 1393-1357

دهد نرخ رشد بهینه مخـارج دولـت تـابع نسـبت      نتایج تحقیق نشان می    

و دولتی است و نرخ بهینه رشد مخارج دولت  ي بخش خصوصیگذار سرمایه

لذا نرخ رشد فعلی مخارج دولت بهینه نیسـت و  . درصد باید باشد 7در سال 

الزم است دولت نرخ رشد مخارج خود، به خصوص مخارج جاري را کنترل 

  .نماید
  

مخارج دولت، مطلوبیت خانوار، تئوري کنترل بهینه  :کلیديي ها واژه

  .پویا

  .JEL C61 ،E62 ،F38:بندي طبقه

  
Abstract: 
Increase in government spending can lead to increase in 
production, supply of public goods and services as well 
as utility. However, it should be noted that increasing 
the role of government in the economy will cause 
crowding out of the private sector and this will reduce 
the utility.  
The present study is looking for Iran's optimal growth 
rate of government's spending using time series data in 
the years 1978-2014. via a dynamic optimal control 
theory approach and the maximum principle. 
The results show that, the optimal growth rate of 
government’s expenditure is 7% and the main factors 
affecting this rate is the ratio of private and public sector 
investment. Therefore, the current growth rate of 
government’s spending is not optimal and the 
government needs to control the growth rate of spending 
especially current expenditure. 
 
Keywords: Government's Expenditure, Household 
Utility, Dynamic Optimal Control Theory. 
JEL: C61, E62, F38. 
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  مقدمه -1

تغییر در سطح مخارج دولت از جملـه ابزارهـاي سیاسـت مـالی     

هاي اقتصادي محـدود یـا    است که با ایجاد تغییر در آن فعالیت

  . یابند گسترش می

دسـت خانوارهـا    مخارج دولت در اقتصاد، به عنوان درآمد به

افزایش مخـارج دولـت، درآمـد    رسد و انتظار این است که با  می

خانوار افزایش یافته و امکان مصرف کاالها و خـدمات را بـراي   

کـاهش  . خانوار افزایش دهد و در پی آن مطلوبیت افزایش یابد

مخارج دولت در اقتصاد نیز اثر عکس آنچه گفته شد را خواهـد  

باید توجه داشت که . )32: 1394گل خندان و همکاران، ( داشت

لـت و بخـش خصوصــی رقیـب یکـدیگر محســوب     معمـوالً دو 

ـ   شوند و افزایش نقش دولت در اقتصاد موجـب  می  یبیـرون ران

بخش خصوصی خواهد شـد و ایـن موجـب کـاهش مطلوبیـت      

لذا سطح مخارج دولت و دخالت . گردیدبخش خصوصی خواهد 

  .دولت در اقتصاد نیز داراي یک سطح بهینه خواهد بود

رشد مخارج و درآمدهاي نرخ  شود میدر این تحقیق تالش 

در . دولت به شکلی تعیین شود که مطلوبیت خانوار حداکثر گردد

و فوتاگـامی و  ) 1970( 1همین راستا در ادامـه کـار ارو و کـورز   

زا و رهیافـت   با اسـتفاده از مـدل رشـد درون   ) 1993( 2همکاران

کنترل بهینه پویا و با استفاده از روش اصل ماکزیمم ابتدا تابعی 

گردد و سپس با توجه به قیدهاي موجود ایـن   هدف تصریح می

  .گردد تابع حداکثر می

تابعی هدف تحقیق مطلوبیت خانوار است که تـابع مصـرف   

بودجه دولت و تـابع تولیـد    کاالهاي عمومی و خصوصی است و

در ادامه ابتـدا ادبیـات    .دهند هاي مدل را تشکیل می محدودیت

سپس مطالعات قبلی و تفاوت این تحقیـق   شود میموضوع ارائه 

سپس به تصریح مدل و حـل  . گیرد با آنها مورد بررسی قرار می

ي ایران مـورد  ها دادهو مدل حل شده براي  شود میآن پرداخته 

و  شـود  مـی گیرد و مقدار بهینه متغیرها محاسبه  ار میارزیابی قر

  .گردد گیري ارائه می در پایان نتیجه

 

 ادبیات موضوع -2

هـاي مختلفـی    ها براي ایجاد ثبات در اقتصاد از سیاسـت  دولت

هاي پولی و مـالی از پرکـاربردترین    کنند که سیاست استفاده می

                                                   
1. Arrow & Kurz (1970) 
2. Futagami et al. (1993) 

جه خانوارها یکی از دالیل مهم بودن سیاست مالی، تو. آنهاست

به این سیاست است زیرا مهمتـرین ابزارهـاي سیاسـت مـالی،     

ها است که ترکیـب آنهـا سیاسـت کسـر      مخارج دولت و مالیات

. )62: 1394حیـدري و سـعید پـور،    ( کنـد  بودجه را ایجـاد مـی  

ها بـراي خانوارهـا    تغییرات ایجاد شده در مخارج دولت و مالیات

هـاي   در سـبک فعالیـت   حائز اهمیت است و منجر به تغییـرات 

بـر روي میـزان    3تغییرات مخارج دولت. گردد اقتصادي آنها می

گـذارد و از آن طریـق    مصرف کاالها و خدمات خـانوار اثـر مـی   

در ادامه به بررسی اثر تغییرات . دهد مطلوبیت خانوار را تغییر می

نـرخ رشـد بهینـه    . 4پردازیم مخارج دولت بر مطلوبیت خانوار می

در این مقالـه نـرخ رشـدي اسـت کـه مطلوبیـت       مخارج دولت 

هـاي مختلـف    نهایـت و بـین نسـل    خانوارها را در یک افق بـی 

به این معنی که نرخ رشد بهینه دولت باید بـه  . نماید حداکثر می

 .شکلی باشد که منجر به کاهش مطلوبیت خانوارها نگردد

  

  تغییرات مخارج دولت  -2-1

یک اقتصاد بـه صـورت    رابطه تقاضاي کل کاالها و خدمات در

  .زیر است

)1 (                                  y� = C + I + G + NX  

گونه که مشـخص اسـت یکـی از اجـزاي تقاضـاي کـل        همان

مخارج دولت است و تغییرات مخارج دولـت از ایـن طریـق بـر     

افزایش مخارج دولت سـبب افـزایش   . گذارد روي اقتصاد اثر می

در صورت وجود کاالها و خدمات تولیـد   و شود میتقاضاي کل 

یابـد و در غیـر    شده در اقتصاد عرضه این کاالهـا افـزایش مـی   

ها انگیزه براي تولید بیشـتر کاالهـا و    صورت افزایش قیمت این

تولید کاالها و خدمات بیشـتر منجـر   . نماید خدمات را فراهم می

 گردد و در نهایـت بـه معنـی افـزایش     به افزایش درآمد ملی می

با افزایش درآمـد خانوارهـا،   . درآمد سرانه و درآمد خانوارها است

و این امر منجر  شود میامکان مصرف کاالهاي بیشتري فراهم 

کـاهش مخـارج دولـت    . گردد به افزایش مطلوبیت خانوارها می

                                                   
از آنجا که تغییرات نرخ مالیات منجر به تغییرات درآمدهاي دولت  .3

گردد تغییر در نرخ مالیات با تغییر در درآمدهاي دولت یکسان در نظر  می

هاي مالیاتی و تغییر در درآمدهاي  لذا بحث تغییر در پایه. شود گرفته می

 .دولت در اینجا مد نظر نبوده است

لی منجر به تغییر در ابزارهاي سیاست پولی تغییرات ابزارهاي سیاست ما .4

لذا در این . گردد و ممکن است بخشی از اثرات سیاست مالی خنثی گردد می

 .هاي مالی پرداخته نشده است تحقیق به استثنائات اثرگذاري سیاست
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منجر به کاهش تقاضاي کل، کاهش عرضه کاالها و خـدمات،  

ل تصـرف خانوارهـا   کاهش درآمد ملی، درآمد سرانه و درآمد قاب

گردد و این به معنی کاهش قدرت خرید و کـاهش مصـرف    می

لذا کاهش مخـارج دولـت مـی توانـد     . شود میکاالها و خدمات 

  .مطلوبیت خانوار را کاهش دهد

از سوي دیگر افزایش مخارج دولت و افزایش تقاضاي کل 

. اضافه تقاضا در بازار پول و افزایش نرخ بهره را به همـراه دارد 

و  شـود  مـی ي در اقتصـاد کـم   گـذار  سرمایها افزایش نرخ بهره ب

ي موجـب کـاهش تقاضـا و بـه دنبـال آن      گذار سرمایهکاهش 

تغییر ناخواسـته در موجـودي    یاکاهش عرضه کاالها و خدمات 

به این اثر افزایش مخارج دولت بر اقتصاد کـالن  . گردد انبار می

تعیـین میـزان رشـد     لذا در. نامند می 1رانی اثر جایگزینی یا برون

  . مخارج دولت باید دقت نمود

با نگـاهی   نرخ رشد مناسب براي مخارج دولت چقدر است؟

مشـاهده   1357-1393هـاي   به روند رشد مخارج دولت در سال

که مخارج اسمی دولت همواره در حـال افـزایش بـوده     شود می

 نمـودار ( 1390هاي ثابت سـال   اما مخارج دولت به قیمت. است

هـاي   ن از کاهش مخـارج ثابـت دولـت در طـول سـال     نشا )1

، نوسان 1368-1385هاي  ، افزایش در طول سال1368-1357

به بعد  1391و افزایش از سال  1385-1391هاي  در طول سال

  .دارد

هاي گذشته نرخ رشد مخارج دولت مناسب بوده  آیا در سال

-1393است؟ با نگاهی بـه نـرخ رشـد مخـارج دولـت در دوره      

کـه رونـد تغییـرات مخـارج      شود میمشاهده  )2 نمودار( 1357

دولت از شرایط یکسانی پیروي نکرده است و چند سال متـوالی  

افـزایش را تجربـه نمـوده اسـت کـه ایـن        یاهاي کاهش  دوره

در برخـی  . ثباتی در اقتصاد هستند نوسانات خود ایجاد کننده بی

داشته  درصد رشد 60مخارج دولت تا حدود  1372ها مانند  سال

مخـارج دولـت    1391هـاي دیگـر ماننـد     است و در برخی سال

نرخ رشد  3 نمودار بر اساس. درصد کاهش یافته است 15حدود 

. ها مثبت بوده اسـت  سال در بقیه سال 5مخارج دولت به جز در 

دهد میانگین رشد مخارج دولـت در   محاسبات تحقیق نشان می

یعنی به طور میـانگین در طـول   . درصد در سال است 22حدود 

درصـد رشـد داشـته     22مخارج دولـت   1357-1393هاي  سال

ي ایـن مقالـه نـرخ    هـا  حال اگر بتوانیم با استفاده از روش. است

                                                   
1. Crowding Out Effect 

دسـت آوریـم قضـاوت در مـورد      رشد بهینه مخارج دولت را بـه 

 . مناسب بودن مخارج دولت ساده خواهد بود

 

  مطلوبیت خانوار -2-2

کنیم در یک اقتصاد تعداد بسیاري خانواده شبیه هـم   فرض می

وجود دارد که کاالهـاي تولیـد شـده توسـط بخـش عمـومی و       

یعنی مطلوبیـت آنهـا تـابع    . کنند بخش خصوصی را مصرف می

بـراي تعریـف   . مصرف دو نوع کاالي عمومی و خصوصی است

تابع هدف در جهت رسیدن به مسـیر بهینـه مالیـات و مخـارج     

بهره برده و تابع مطلوبیت ) 2004(دولت از روش آلتر و ساموئل 

  .شود میبه صورت زیر تعریف 

)2                                               ( U = u(C�, S�)  

مصـرف   Cبر اساس تابع فوق، مطلوبیت خانوارها تابع دو متغیر 

مصــرف کاالهــاي عمــومی در دوره  Sکاالهــاي خصوصــی و 

مصرف کننده از  یا تولیدکنندهیعنی جامعه اعم از . است tزمانی 

مصرف کاالها که یا در زمره کاالهاي عمومی هستند یا خـارج  

ش مصـرف کاالهــا و  افــزای. کننـد  از آن مطلوبیـت کسـب مــی  

خدمات اعم از کاالهاي عمومی و خصوصی منجر بـه افـزایش   

  :گردد یعنی مطلوبیت خانوار می

)3                                           (
��

���
> 0 ,

��

���
> 0  

 ،با توجه به اثر مخارج و درآمدهاي دولت بـر مطلوبیـت خـانوار   

مالیـاتی کـه    تعیین نرخ رشد بهینه مخارج دولـت و درآمـدهاي  

  . کند حائز اهمیت است مطلوبیت خانوار را حداکثر می

هدف حداکثر نمودن مطلوبیـت کـل خانوارهـا در افـق زمـانی      

خانوارهـا بـین مصـرف حـال و      شود مینامحدود است و فرض 

لذا تابعی هدف به صـورت زیـر   . زنند آینده دست به انتخاب می

 .خواهد بود

)4                                          (∑ δ�U(C�, S�)∞
���  

نرخ ترجیح زمانی است که ثابـت فـرض    δدر این تابعی هدف، 

و هرچه براي خانوار مصرف آتی در مقایسه بـا مصـرف    شود می

  .است تر بزرگجاري ارزش کمتري داشته باشد 

 ها بر اساس یک مدل پویا با متغیرهاي در این مقاله تحلیل

و خانوارهاي با افق زندگی  2بروك -گسسته از نوع سیدروسکی

مدل داراي نماینده بخـش خصوصـی،   . شود مینهایت انجام  بی

هاي مالی جهت هدایت اقتصـاد   نماینده بخش دولتی با سیاست

                                                   
2. Sidrauski-Brock 
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خانوارهاي بخش خصوصی در هر دوره درآمد خود را بین . است

ت شـرایط  در نهای. دهند مصرف و پرداخت مالیات تخصیص می

بهینگی بـا اسـتفاده از روش اصـل مـاکزیمم در یـک سیسـتم       

دست  شرایط بهینگی زمانی به. آید دست می دینامیکی گسسته به

آید که مطلوبیت حاصل از مصرف کاالهایی که توسط دولت  می

و کاالهایی کـه توسـط بخـش    ) کاالهاي عمومی( شود میارائه 

 .حداکثر گردد ،شود میدولتی تولید غیر 
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 دولت، درصدنرخ رشد مخارج ثابت . 3 نمودار

  هاي آماري بانک مرکزي داده: مأخذ
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  تغییرات درآمدهاي مالیاتی - 3- 2

بر اساس رابطه تقاضاي کل کاالها و خدمات، افزایش نرخ مالیات به 

 نهایتاًمعنی کاهش درآمد قابل تصرف و در نتیجه کاهش مصرف و 

. هش تولید یا درآمد ملی، استکاهش تقاضاي کل، و به دنبال آن کا

کاهش مصرف کاالها و خدمات توسط خانوارها منجـر بـه کـاهش    

کاهش نرخ مالیات به معنی افزایش درآمد . گردد مطلوبیت خانوار می

تقاضـاي   سپس افـزایش قابل تصرف و در نتیجه افزایش مصرف و 

  .گردد افزایش مصرف نیز منجر به افزایش مطلوبیت می. کل است

ها مطلوبیت خـانوار را   باال اشاره شد که افزایش مالیات در بحث

ها  دهد اما ذکر این نکته ضروري است که افزایش مالیات کاهش می

گردد و بـا تخصـیص مجـدد ایـن      افزایش درآمد دولت میبه منجر 

پرداخـت یارانـه،    یـا درآمدها توسط دولت در تولید کاالهاي عمومی 

همـین امـر باعـث    . گـردد  هم میامکان افزایش مطلوبیت خانوار فرا

ها تا سطح بهینه نامطلوب نباشـد، زیـرا    افزایش نرخ مالیات شود می

هاي دولت بیشتر از کاهش  چنانچه افزایش مطلوبیت ناشی از فعالیت

مطلوبیت ناشی از پرداخت مالیات باشد، مطلوبیت کل افزایش خواهد 

 .داشت

هاي مالیات از یک حـد   بر اساس منحنی الفر هنگامی که نرخ

دهد و اگر از  رود انگیزه کار و تالش را براي افراد کاهش می فراتر می

انگیزه کار و تالش کاسته شود، سطح تولیـد و درآمـد ملـی کاسـته     

شود که درآمد مالیـاتی دولـت نیـز     شود و همین عامل باعث می می

 .کاسته شود

  
  نی الفرمنح .1 شکل

  53: 1381رحمانی، : مأخذ

اگر نرخ مالیـات از   شود میمالحظه ) 1(شکل طور که در  همان

t�  بهt∗    کاسته شود، درآمد مالیـاتی دولـت ازT�
افـزوده   ∗Tبـه   ∗

لذا تعیین نرخ بهینه مالیات به نحوي کـه بتوانـد مطلوبیـت    . شود می

داراي حاصل از مصرف کاالهاي عمومی و خصوصی را حداکثر کند 

  .اهمیت بسزایی است

رسد این  با نگاهی بر روند تغییرات درآمدهاي مالیاتی به نظر می

   .اند درآمدها از ثبات الزم برخوردار نبوده

  
 ، میلیارد ریال1390درآمدهاي مالیاتی دولت به قیمت ثابت . 4 نمودار

 زيهاي آماري بانک مرک داده: مأخذ

  
 نرخ رشد درآمدهاي مالیاتی دولت، درصد. 5 نمودار

  هاي آماري بانک مرکزي داده: مأخذ
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هـاي   تغییرات درآمدهاي مالیاتی دولت را به قیمت 4نمودار 

. دهـد  نشان مـی  1357-1393هاي  براي سال 1390ثابت سال 

درآمدهاي مالیاتی دولت بعـد از هـر چنـد سـال افـزایش یـک       

نـرخ رشـد درآمـدهاي مالیـاتی در     . کاهش را تجربه کرده است

ان نشـ  5طـور کـه نمـودار     همان. ها مثبت بوده است اغلب سال

نـرخ رشـد    1357-1393سـال در طـول دوره    5دهد به جز  می

  .درآمدهاي مالیاتی مثبت بوده است

رغم مثبت بودن رشد درآمدهاي مالیاتی، کـم و نـاچیز    علی

بودن مقدار این درآمدها باعث شده تا دولت نتواند مخارج خـود  

  .را بر اساس این منبع درآمدي مطمئن تنظیم نماید

یا نرخ رشد درآمدهاي مالیاتی کشـور در  در این ارتباط که آ

هاي بهینه  هاي گذشته بهینه بوده است یا خیر، داشتن نرخ سال

هاي بهینـه و مقایسـه آن بـا رونـد      با داشتن نرخ. ضروري است

تـوانیم بـه ایـن سـؤال پاسـخ       رشد درآمدهاي مالیاتی دولت می

هاي  هاي رشد درآمدهاي مالیاتی در طول سال دهیم که آیا نرخ

 .اند یا خیر گذشته بهینه بوده

 

  اجزاء درآمدهاي مالیاتی -2-4

هاي مستقیم و  درآمدهاي مالیاتی دولت در دو دسته مالیات

جزئیات درآمدهاي  )1(جدول . شود میبندي  مستقیم تقسیمغیر 

مالیـات   1393در سال . دهد مستقیم را نشان میغیر مستقیم و 

% 42لیات غیر مستقیم کل درآمدهاي مالیاتی و ما% 58مستقیم 

درآمـدهاي  . درآمدهاي مالیاتی را به خود اختصـاص داده اسـت  

مستقیم به درآمدهاي اشخاص حقوقی، درآمد مشاغل و مالیـات  

، مالیـات  %53مالیات اشخاص حقوقی . شود بر ثروت تقسیم می

مالیات مستقیم را شـامل  % 11، و مالیات بر ثروت %36بر درآمد 

  .شود می

یر مستقیم به مالیات بـر واردات و مالیـات بـر    هاي غ مالیات

مالیـات  % 31مالیات بر واردات . شود کاالها و خدمات تقسیم می

مالیـات غیـر   % 69غیر مستقیم و مالیات بـر کاالهـا و خـدمات    

مالیات بر ارزش افزوده که به عنوان . دهد مستقیم را تشکیل می

االهـا و  یک مالیات غیر مستقیم در زیر مجموعـه مالیـات بـر ک   

مالیات اخذ شده در این بخش % 90خدمات قرار دارد به تنهایی 

  .شود را شامل می

 
 

  

  جزئیات درآمدهاي مالیاتی کشور .1 جدول

  نوع مالیات  ردیف
سهم از کل 

  درآمدها

  %100  درآمدهاي مالیاتی  

  کل درآمدها% 58  مالیات مستقیم  1

  1ردیف % 53  مالیات اشخاص حقوقی  1- 1

    دولتی حقوقی اشخاص الحساب علی مالیات  1-1- 1

    دولتی حقوقی اشخاص معوقه مالیات  1-2- 1

    سالمی ا انقالب بنیادهاي و نهادها مالیات  1-3- 1

    غیردولتی حقوقی اشخاص مالیات  1-4- 1

    دولتی هاي شرکت عملکرد مالیات  1-5- 1

1 -1-6  
 در دولتی هاي شرکت الحساب علی مالیات

  واگذاري حال
  

  1ردیف % 36  مالیات بر درآمدها  2- 1

    عمومی بخش کارکنان حقوق مالیات  2-1- 1

    خصوصی بخش کارکنان حقوق مالیات  2-2- 1

    مشاغل مالیات  2-3- 1

    مستغالت مالیات  2-4- 1

    درآمد متفرقه مالیات  2-5- 1

  1ردیف % 11  مالیات بر ثروت  3- 1

    ارث بر مالیات  3-1- 1

    سرقفلی انتقال و نقل مالیات  3-2- 1

    سهام انتقال و نقل مالیات  3-3- 1

    امالك انتقاالت و نقل مالیات  3-4- 1

  3- 1ردیف % 32  بهادار اوراق و تمبر حق  3-5- 1

  رآمدهادکل % 42  مستقیمغیر مالیات   2

  2از ردیف % 31  مالیات بر واردات  1- 2

  1- 2ردیف % 89  کاالها سایر ورودي حقوق  1-1- 2

    خودرو واردات مالیات  1-2- 2

2 -1-3  
  اجرائی هاي دستگاه ورودي حقوق

  )خرجی – جمعی(
  

  2از ردیف  %69  مالیات بر کاالها و خدمات  2- 2

    نفتی هاي فرآورده بر فروش مالیات  2-1- 2

    کاالها سایر مالیات درصد دو  2-2- 2

  2- 2بند % 90  افزوده ارزش بر مالیات  2-3- 2

    سیگار بر فروش مالیات  2-4- 2

    اتومبیل انتقال و بر نقل مالیات  2-5- 2

    خودرو گذاري شماره مالیات  2-6- 2

  1393بانک مرکزي، گزارش وضعیت بودجه عمومی دولت، : مأخذ
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رغم اهمیت مالیات بر ارزش افزوده نـرخ آن در حـدود    علی

همچنین در گروه مالیات بر ثروت، حق تمبـر و اوراق  . است% 8

درصدي نقش بیشتري در تـأمین درآمـدهاي    32بهادار با سهم 

نــرخ حــق تمبــر بــر اســاس قــانون  . مالیــاتی را داشــته اســت

در . 1اوراق بهـادار اسـت   یـا سرمایه  002/0هاي مستقیم  مالیات

هاي مستقیم، مالیـات بـر اشـخاص حقـوقی سـهم       بین مالیات

  .2است% 25نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی . بیشتري دارد

  

  3کنترل بهینه پویا -2-5

ارائـه   و باشـد  مسئله کنترل، گسترش مدرن حساب تغییرات می

دهنده آن پونتري اگین ریاضیدان نابیناي روسی و همکـاران او  

ترین هدف نظریه کنتـرل بهینـه، تعیـین مسـیر     مهم. باشند می

البته وقتـی مسـیر متغیـر    . زمانی بهینه براي متغیر کنترل است

توان مسیر بهینه متغیر وضعیت را نیز پیـدا   بهینه شد می ،کنترل

دهی  لذا حضور متغیر کنترل به عنوان بازیگر اصلی، جهت. نمود

حال سـؤالی کـه   . دهد یابی پویا را تغییر می اساسی مسئله بهینه

این است که چـه چیـزي یـک متغیـر را متغیـر       شود میمطرح 

سـازد؟ متغیـر کنتـرل متغیـري اسـت کـه داراي دو        کنترل می

اوالً متغیــري اســت کــه در معــرض انتخــاب : خاصــیت اســت

صالحدیدي ماست و ثانیاً کنترل کـردن آن، متغیـر وضـعیت را    

بنابراین متغیر کنترل یک ابزار سیاستی . دهد تحت تأثیر قرار می

سازد متغیر وضعیت را تحـت تـأثیر قـرار     را قادر می است که ما

تـابعی   Vمتغیـر کنتـرل و    Xمتغیر وضـعیت،   Yچنانچه . دهیم

باشد بنابراین هر مسیر انتخاب شده بـراي متغیـر کنتـرل     هدف

X(t)  یک مسیر براي متغیر وضعیتY(t) در . به ما خواهد داد

بـه  را  X∗(t)روش اصل ماکزیمم مسیر بهینـه متغیـر کنتـرل    

کنـیم کـه بـه همـراه مسـیر بهینـه متغیـر         اي انتخاب می گونه

,0]تابعی هدف را در طـول زمـانی معـین     Y∗(t)وضعیت  T] 

  .بهینه نماید

)5(                     max V = max ∑ Y(t, x�, u�
�
����

)  

           ���� − � � = �(�, � �, � �) 

           x(t�) = x�       u� ∈ U, x �   آزاد 

,{�x}�هاي  براي هر جفت دنباله {u�}�     یـک مسـیر بهینـه از

                                                   
 .1312هاي مجلس،  پژوهشقانون مالیات بر عایدات و حق تمبر، مرکز  .1

  .هاي مستقیم قانون مالیات 105ماده  .2
3. Dynamic Optimal Control 

و یـک   مسیرهاي فرضی ممکن بـراي متغیـر کنتـرل    6نمودار 

مـا بـه دنبـال تعیـین     . دهـد  دست مـی  به(Ι) از رابطه  Vمقدار 

�{x∗
�}, {u∗

هــا  Vاز همــه  ∗Vکــه بــه ازاي آن مقــدار  �{�

  . باشیم بیشتر است می

∗x}�هاي  اگر دنباله
�}, {u∗

یک زوج دنبالـه بهینـه بـراي     �{�

تابعی هدف باشد شرایط الزم اصل ماکزیمم در حالت گسسـته  

  .به صورت زیر خواهد بود

)6 (  

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ ��

��
= ,  اگر ∗u درونی باشد                  0

∂�H

∂u�
< 0  

 
��

��
= x��� − x�  ⟹  x ��� − x� = f(t, x �, u �) 

∂H

∂x�
= λ��� − λ�                                     λ� = 0

� 

 

∗x}�کنیم سـه گانـه    فرض می: شرط کافی
�}, {u∗

�}, {λ�
∗}� 

 x{در تمامی شروط الزم صدق کند؛ اگر تابع هامیلتون به ازاي 

,u {      مقعر باشد، پـس سـه گانـه فـوق مسـئله(II)   را بیشـینه

  ).402: 1393پورکاظمی، (کند  می

 

  پیشینه تحقیق -3

  تحقیقات داخلی - 1- 3

مخارج دولت بر اقتصاد، بـه   اولین مطالعات تجربی در ارتباط با اثرات

رام . ارتبــاط بــین مخــارج دولــت و رشــد اقتصــادي مربــوط اســت

به ارتباط مثبـت   6)1989(و آچور  5)1990(، هولمز و هاتن 4)1986(

در مقابـل گریـر و تـالوك    . بین مخـارج دولـت و رشـد پـی بردنـد     

ــا اســتفاده از روش رگرســیون و داده 7)1989( کشــور  113هــاي  ب

. دسـت آوردنـد   ندازه دولت و رشد اقتصادي را منفـی بـه  ارتباط بین ا

این یافته به این معنی است که افزایش مخارج دولت مـانعی بـراي   

اي منفی بین رشد اقتصادي  نیز رابطه 8)1990(بارو . رشد خواهد بود

نشـان   9)1997(و راسـک   میلر. دست آورده است و مخارج دولت به

موجب کندي در رشد اقتصادي دادند که افزایش بدهی تأمین مالی 

با اسـتفاده از   10)1996(نتایج تحقیق دواراجان و همکاران . گردد می

                                                   
4. Ram (1986) 
5. Holmes & Hutton (1990) 
6. Aschauer (1989) 
7. Grier & Tullock (1989) 
8. Barro (1990) 
9. Miller & Russek (1997) 
10. Devarajan et al. (1996) 
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کشور در حال توسعه با نظر گروه اول یعنـی موافقـان    43هاي  داده

ارتباط مثبت بین مخارج دولت و رشـد همخـوانی بیشـتري داشـته     

ـ  هاي جدید و توسعه یافتـه  در تحقیقات اخیر نیز با روش. است ري ت

ارتباط مخارج دولت با متغیرهـاي مختلـف اقتصـادي مـورد توجـه      

برخـی اثـر مخـارج دولـت را در قالـب      . محققین قرار گرفتـه اسـت  

  .اند هاي مالی دیده سیاست

انگیـزان و خزیـر    اثر سیاست مالی بر رشد اقتصادي توسـط دل 

، )1389(، سـعدي و همکـاران   )1390(، رهبـر و سـرگلزایی   )1391(

، فالحتـی  )1388(، سلمانی و محمدي )1389(چاالك عرب مازار و 

، شـــفیعی و )1387(، حســـینی و همکـــاران )1388(و همکـــاران 

نتـایج حاصـل از ایـن    . مورد تحقیق قرار گرفـت ) 1385(همکاران 

تحقیقات اثر مثبت مخارج عمرانـی دولـت را بـر روي رشـد نشـان      

منجر به کـاهش رشـد    دهند اما افزایش مخارج مصرفی معموالً می

  .گردد می

اثر سیاست مالی بر روي توزیع درآمد توسط فوالدي و ستایش 

، )1390(، اکبـري و همکـاران   )1392(، فرازمند و همکاران )1393(

نتـایج ایـن    .مورد بررسی قـرار گرفـت  ) 1388(فالحتی و همکاران 

. داردهاي مالی بر توزیـع درآمـد    تحقیقات نشان از اثر قوي سیاست

 ،هاي مالی با بهبود رشـد  هاي این تحقیقات، سیاست ر اساس یافتهب

  .کنند توزیع درآمد را بهتر می

عباسـیان و همکـاران در راسـتاي رهـایی از اقتصـاد نفتـی در پــی       

انـد کـه ترکیـب مخـارج و درآمـدهاي       اي بـوده  سیاست مالی بهینه

دولتی به نحوي محاسبه شود که مخارج دولت از درآمـدهاي نفتـی   

آنهـا مسـیر بهینـه    . تقل و به درآمـدهاي مالیـاتی وابسـته باشـد    مس

انـد   محاسـبه نمـوده   1404مخارج و درآمدهاي مالیـاتی را در افـق   

  ).35: 1392عباسیان و همکاران، (

جعفري صمیمی و طهرانچیان در تحقیق خود از روش کنتـرل  

هـاي متغیرهـاي    بینـی  پـیش آنهـا  . انـد  بهینه تصادفی استفاده کرده

ــا ــرفی، و     اقتص ــارج مص ــدینگی، مخ ــم نق ــد حج ــالن مانن د ک

ي دولت را در برنامه سوم با مقـدار بهینـه آنهـا مقایسـه     گذار سرمایه

 نقـدینگی،  بهینـه  نتایج این مطالعـه نشـان داد کـه حجـم    . اند کرده

 مقـادیر  بـه  نسـبت  دولـت،  بهینـه  گذاري سرمایه و مصرفی مخارج

 بهینـه،  مالیـاتی  درآمدهاي و کمتر سوم برنامه در آنها شده پیشنهاد

 .باشـد  مـی  توسـعه  سـوم  برنامه در آن شده پیشنهاد مقادیر از بیشتر

تفاوت تحقیق حاضر با مطالعه آنها این است که در اینجا بـه دنبـال   

یک نرخ رشد بهینه براي مخـارج دولـت هسـتیم کـه هـم بتوانـد       

از  بینـی  آینده براي پیش دروضعیت قبل را ارزیابی کند و هم بتواند 

این دو محقق در تحقیـق دیگـري نیـز بـا اسـتفاده از      . آن بهره برد

ــأثیر   ــه بررســی ت ــن ب ــادالت بلم ــا و مع ــه پوی ــرل بهین  روش کنت

 هـاي  سیاسـت  شـرایط  در کالن هاي بر شاخص مالی هاي سیاست

 شرایط دهد که در نتایج آن تحقیق نشان می. زا پرداختند درون پولی

 پـولی  هاي سیاست آنها در که رز،ا خزنده میخکوب و ثابت نرخ نظام

 مصـوب  مقـادیر  از تـر  بهینه مالی، هاي سیاست غیرفعالند، و زا درون

 پـولی  هـاي  سیاسـت  غیـاب  در همچنـین . باشـند  مـی  سـوم  برنامه

 از تـورم  نـرخ  و دولـت  بودجه کسري بیکاري، نرخ کننده، همراهی

 جعفري صمیمی و طهرانچیان،(شوند  می برخوردار نامطلوبی شرایط

  .)11- 29: 1385و  220: 1383

فرازمند و همکاران نیز بـا اسـتفاده از روش کنتـرل بهینـه بـه      

نتـایج  . انـد  تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در ایران پرداخته

دهد چنانچه بتوان قواعد بهینه سیاسـت پـولی    تحقیق آنها نشان می

متغیرهـاي   و مالی را تعیین نمود، با اسـتفاده از آنهـا امکـان بهبـود    

این قواعـد بهینـه    آنها معتقدند با استفاده از. اقتصاد کالن وجود دارد

توان به مهار تورم به عنوان یکی از مهمترین معضـالت اقتصـاد    می

ضمن آنکه وضعیت متغیرهاي کالن دیگر همچـون   ،ایران پرداخت

فرازمنـد و  ( رشد اقتصـادي و توزیـع درآمـد را نیـز بهبـود بخشـید      

  .)121: 1388، همکاران

رغم ارزشمند بودن مطالعات فوق در هیچ یـک از آنهـا بـه     علی

در ایـن تحقیـق   . طور مستقیم تابع هدف، مطلوبیت خـانوار نیسـت  

دسـت   مسیر زمانی بهینه مخارج و درآمدهاي دولت بـه نحـوي بـه   

در زمینـه روش نیـز   . آید که تابع مطلوبیت خانوار را حداکثر نماید می

انـد و تنهـا    هاي اقتصادسنجی استفاده نموده اغلب مطالعات از روش

، فرازمنـد و  )1392(روش تحقیق در مطالعـه عباسـیان و همکـاران    

کنترل بهینه اسـت  ) 1388(و فالحتی و همکاران ) 1392(همکاران 

که در آنها از روش معادالت بلمن استفاده شـده اسـت امـا در ایـن     

یاسـت مـالی   دست آوردن س تحقیق از روش اصل ماکزیمم براي به

  . گردد بهینه استفاده می

ــاس ــاك   1فولســتر و مگن ــل و ی ــا اســتفاده از روش پان  2ب

، با اسـتفاده از روش علیـت گرنجـري بـه ایـن نتیجـه       )2005(

بر روي رشـد اثـر منفـی دارد    ) جاري(رسیدند که مخارج دولت 

  ). 1485: 2005و یاك،  1501: 2001فولستر و مگناس، (

                                                   
1. Folster & Magnus (2001) 
2. Yuk (2005) 
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ــین  ــک و همکــاران  )2001( 1یاس ــک فال ، )2006( 2، هپ

، کونـودو و  )2009( 4، گریگوریو و سـوگاتا  )2007( 3جیرانیاکول

ــویک ــاران )2009( 5اسـ ــانوفیوا و ) 2010( 6، وو و همکـ و کـ

، با استفاده از روش رگرسیون به این نتیجـه  )2013( 7نیکوالس

. رسیدند که مخارج دولت اثـر مثبتـی بـر رشـد اقتصـادي دارد     

، بـه بررسـی اثـر مخـارج دولـت بـر       )2002( 8ارد و پروتـی بلنچ

نتایج این تحقیق که با روش . مصرف بخش خصوصی پرداختند

مدل خودرگرسیون برداري انجام شده بود نشـان داد کـه یـک    

بینـی نشـده در مخـارج دولـت، داراي اثـر       افزایش موقتی پیش

  .مکملی بر تولید و مصرف بخش خصوصی می باشد

لی نتایج تحقیقـات خـارج از کشـور اهمیـت     بندي ک با جمع

عـالوه بـر ایـن    . شـود  مـی هاي مالی بر رشد مشـخص   سیاست

هاي مربوط به مالیات و تعیین میزان مخارج دولت بایـد   سیاست

این تحقیقـات بـا   . با حساسیت خاصی مورد استفاده قرار بگیرند

توجه به عدم وابستگی اغلب کشورهاي اروپایی به نفت از نظـر  

با کشور ایران داراي تفاوت است لذا تحقیق پیش رو بـا   ماهیت

عالوه بر این اسـتفاده از  . توجه به این موضوع انجام شده است

روش کنترل بهینه پویا امکان دستیابی بـه نتـایج مفیـدي را در    

الـذکر از   تحقیق پیش رو به ارمغان می آورد که تحقیقـات فـوق  

  .آن برخوردار نبودند

 

  تصریح مدل -4

  قیدهاي مدل-4-1

. در جریان تولید، بخش خصوصی و دولتی به سرمایه نیاز دارنـد 

���kنرخ رشد سرمایه  = (1 − μ)k� + I�  است که در آن

μ  ،نرخ استهالكI� گـذاري دوره فعلـی،    سرمایهk�   موجـودي

موجودي سرمایه دوره بعـد خواهـد    ���kسرمایه دوره فعلی و 

  .بود

  :توان نوشت صورت زیر میرابطه درآمد تعادلی را به : قید بودجه

)7(  Y = b + I + G → b = Y − C − I 

 bکل کاالها و خدمات تولید شده در دوره خاص،  Yکه در آن 

                                                   
1. Yasin (2001) 
2. Heppke-Falk et al. (2006) 
3. Jiranyakul (2007) 
4. Gregoriou & Sugata (2009) 
5. Kondo & Svec (2009) 
6. Wu et al. (2010) 
7. Kunofiwa & Nicholas (2013) 
8. Blanchard & Perotti (2002) 

مخـارج   Iمصرف بخـش خصوصـی و    Cمصرف بخش دولتی، 

  .گذاري در آن دوره است بخش سرمایه

شود تعداد بسیاري بنگاه شبیه به هـم   در بخش تولید فرض می

وجود دارد که تابع تولید مشابهی به شکل زیـر دارنـد و شـرایط    

  . سازند مورد نظر تابع تولید را برآورده می

)8     (                                           � = �(�, �, �)  

موجـودي   gموجودي سرمایه بخـش خصوصـی و    kکه در آن 

یعنـی مخـارج   . سرمایه حاصل شده به دلیل مخارج دولت است

نیروي کار است  l. گذارد بر روي تولید اثر می gدولت به وسیله 

. که با اسـتفاده از موجـودي سـرمایه در امـر تولیـد نقـش دارد      

باشند  ها حداکثر کننده سود هستند و متعلق به خانوارها می بنگاه

  .گردد ها میو سود آنها نصیب خانوار

توان به صـورت زیـر    محدودیت مخارج دولت در دوره بعد را می

  .نشان داد

)9(  

b��� = [1 + (1 − τ)r]b� + (1 − τ)f(k�, g �) − c� − I �  

ارزش آتی  ���bو  tنشان دهنده مالیات در دوره  �τکه در آن 

نـرخ بهـره اسـت و در آن     rمخارج دولت پس از کسر مالیات و 

Y شود به صورت زیر تعریف می:  

)10(  

Y = [1 + (1 − τ)r]b� + (1 − τ)f(k�, g �) 
Y       ــر مالیــات ــس از کس ــد پ ــزان تولی ــت از می ــارت اس عب

(1 − τ�)f(k�, g �)   ــه ــل ک و ارزش حــال مخــارج دوره قب

1]مالیات آن کسر شده است  + (1 − τ�)r]b�.  

ها در کشور ما  بر اساس تئوري دولت تحصیلدار متأسفانه مالیات

نـژاد و همکـاران،    زراء(تابعی کاهنده از درآمدهاي نفتی هسـتند  

یعنی افزایش درآمـدهاي نفتـی موجـب کـاهش     ). 111: 1393

  :یعنی. ها بوده است توجه به مالیات

)11              (                         τ = f(OI�), f < 0 �  ,  

درآمـدهاي نفتـی    �OIهـا و   نشان دهنـده مالیـات   τکه در آن 

لذا از این طریق تغییرات درآمدهاي نفتـی بـر روي نـرخ    . است

گـذارد و بخشـی از    مالیات و درآمدهاي مالیاتی کشـور اثـر مـی   

  .دهد اثرات مثبت کسب درآمد از طریق مالیات را کاهش می
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 مسیرهاي فرضی ممکن براي متغیر کنترل. 6نمودار 

  400: 1393پورکاظمی، : مأخذ
 

  مطالعات داخلی. 2جدول 

  کشور  متغیر وابسته  متغیر مستقل  محققین  ردیف
  دوره

  زمانی
  نتیجه  روش

1  

جعفري 

صمیمی و 

طهرانچیان 

)1383(  

هاي  سیاست

  پولی و مالی

هاي  شاخص

عمده اقتصاد 

  کالن

  ایران
1383-

1379  

کنترل بهینه 

  تصادفی

 کـالن  هـاي  سیاسـت  با مقایسه در بهینه و مالی پولی هاي سیاست

 رشـد  نـرخ  تـوجهی  قابـل  طـور  بـه  سـوم،  برنامه در شده پیشنهاد

 و داخلـی  ناخالص تولید به را دولت بودجه کسري نسبت اقتصادي،

همچنین حجم مخارج بهینه  .بخشند می را بهبود جاري تراز حساب

  .بینی شده در برنامه سوم است کمتر از مخارج پیش

2  

جعفري 

صمیمی و 

طهرانچیان 

)1385(  

  سیاست مالی
هاي  شاخص

  کالن
  ایران

1383-

1379  

کنترل بهینه 

تصادفی و 

  معادالت بلمن

 آنهـا  در کـه  ارز، خزنـده  میخکـوب  و ثابـت  نـرخ  نظـام  شرایط در

 از تر بهینه مالی، هاي سیاست غیرفعالند، و زا درون پولی هاي سیاست

 هاي سیاست غیاب در همچنین. باشند می سوم برنامه مصوب مقادیر

 تورم نرخ و دولت بودجه کسري بیکاري، نرخ کننده، همراهی پولی

  .شوند می برخوردار نامطلوبی شرایط از

3  

عباسیان و 

همکاران 

)1392(  

سیاست مالی 

  بهینه

رفع وابستگی 

از درآمدهاي 

  نفتی

  ایران
افق 

1404  

ریزي پویا و  برنامه

 معادالت بلمن

 در ایران براي مالیاتی درآمدهاي بهینه تحقیق مسیربر اساس نتایج 

 مخارج رفته رفته بتوان که اي به گونه است شده حاصل 1404 افق

  .نمود مالی تأمین ها مالیات محل از را دولت عمومی

4  

فرازمند و 

همکاران 

)1392(  

قواعد سیاست 

پولی و مالی 

  بهینه

تولید، تورم و 

  توزیع درآمد
  ایران

1394-

1390  

ظریه کنترل ن

  بهینه

تـوان   دهد با استفاده از قواعد بهینه پولی و مالی می نتایج نشان می

وضعیت متغیرهاي کالن اقتصادي مورد هـدف را حتـی در زمـان    

با اتخاذ . هاي انرژي بهبود بخشید اجراي طرح اصالح قیمت حامل

توان به مهار تورم به عنوان یکی از مهمتـرین   این قواعد بهینه می

معضالت اقتصاد ایران پرداخت ضمن آنکه وضعیت متغیرهاي کالن 

  .دیگر همچون رشد اقتصادي و توزیع درآمد را نیز بهبود بخشید

5  
دل انگیزان و 

  )1391(خزیر 

هاي  شوك

  سیاست مالی
  ایران  رشد اقتصادي

1388-

1338  

 -فیلتر هودریک

پرسکات و با 

استفاده از مدل 

تصریح شده 

  2007شانگ چن 

هاي مثبت و منفـی سیاسـت    دهد که شوك نتایج تحقیق نشان می

هاي عمرانی به صورت کامل داراي  مالی دولت، تنها در حوزه بودجه

این عدم تقـارن بـه ایـن شـکل اسـت کـه       . اثرات نامتقارن هستند

هـاي   از شوك تر بزرگاثراتی کاهنده و ) انقباضی(هاي منفی  شوك

  .رشد اقتصادي دارندسیاست مالی بر ) انبساطی(مثبت 

6  

اکبري و 

همکاران 

)1390(  

  سیاست مالی
نابرابري 

  درآمد
  ایران

و  1380

1385  

رهیافت رگرسیون 

  وزنی جغرافیایی

به طور متوسط افزایش مخارج جاري سرانه با افـزایش نـابرابري و   

  .افزایش مخارج عمرانی سرانه با بهبود توزیع درآمد همراه بوده است

0

2

4

6

8

1مسیر 

2مسیر 
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7  

رهبر و 

سرگلزایی 

)1390(  

  سیاست مالی
رشد اقتصادي 

  و فقر
  ایران

1386-

1363  

روش 

خودرگرسیونی با 

هاي  وقفه

توزیعی

 (ARDL)  

خارج مصرفی دولت و درآمدهاي مالیاتی سبب بدتر شدن شاخص م

و مخـارج عمرانـی و همچنـین    ) افزایش میزان فقر در جامعه(فقر 

اهش میزان ک(مخارج اجتماعی دولت سبب بهتر شدن شاخص فقر 

  .شده است) فقر در جامعه

8  

فالحتی و 

همکاران 

)1388(  

  سیاست مالی
توزیع درآمد و 

  رشد
  ایران

1384-

1352  

روش معادالت 

  هم زمان

باعـث بهبـود   ) افزایش مالیات و یارانه(هاي مالی در کشور  سیاست

توزیع درآمد و کاهش رشد اقتصادي شده است که شاخص ارزیابی 

  .باشد درآمد، ضریب جینی میبهبود توزیع 

9  

سعدي و 

همکاران 

)1389(  

  ایران  رشد  مخارج دولت
1367-

1357  

معادالت 

  رگرسیونی

این فرضیه که اثر مخارج دولتی بر رشد اقتصادي تا دامنه خاصـی،  

  .گیرد یید قرار میأمثبت و پس از آن منفی است، مورد ت

 
 مطالعات خارجی. 3جدول 

  محققین  ردیف
متغیر 

  مستقل

متغیر 

  وابسته
  کشور

دوره 

  زمانی
  نتیجه  روش

1  

فولستر و 

مگناس 

)2001(  

مخارج و 

  مالیات

رشد 

  اقتصادي

کشور  30
1OECD  

1965-

1970  
  .تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادي منفی است  پانل

2  
یاسین 

)2001(  

مخارج 

  دولت

رشد 

  اقتصادي

کشورهاي 

  آفریقایی

1998-

1997  
  رگرسیون سري زمانی

هاي تلفیقی براي تعـدادي از کشـورهاي    استفاده از دادهبا 

به این نتیجه رسید  1998-1997آفریقایی در دوره زمانی 

  .که مخارج دولت، اثر مثبتی بر رشد اقتصادي دارد

  )2005(یاك   3
مخارج 

  دولت

رشد 

  اقتصادي
  بریتانیا

1993-

1830  
  .داردمخارج دولت اثر منفی بر رشد به همراه   علیت گرنجري

4  

فالک و هپک

همکاران 

)2006(  

مخارج 

  دولت

رشد 

  اقتصادي
  آلمان

2004:4- 

1974:1  
SVAR  

افزایش مخارج دولتی بـه طـور نسـبی داراي اثـر مثبـت      

  .کوچکی بر تولید و مصرف بخش خصوصی است

5  
جیرانیاکول 

)2007(  

مخارج 

  دولت

رشد 

  اقتصادي
  تایلند

2004-

1993  
  علیت گرنجري

مثبـت بـر رشـد     يعرضه پول تـأثیر قـو  مخارج دولت و 

  .استداشته  یدر طول دوره بررس ياقتصاد

6  

گریگوریو و 

سوگاتا 

)2009(  

مخارج 

  دولت

رشد 

  اقتصادي

کشور در  15

  حال توسعه

1992-

1972  

و مدل  GMMروش 

  2پانل نامتجانس

دار بر رشد داشته،  هاي جاري تأثیرات مثبت و معنی هزینه

  .اي داراي تأثیرات منفی بود سرمایههاي  حال آنکه هزینه

7  

کونودو و 

اسویک 

)2009(  

مخارج 

  دولت
  آمریکا  رشد سرانه

1997-

1977  
  رگرسیون

 هـاي  دهـد هزینـه   شواهد حاصل از این مطالعه نشان مـی 

 افـزایش  را سـرانه  رشـد  نرخ متوسط ادواري، ضد عمومی

  .دهد می

8  

وو و 

همکاران 

)2010(  

مخارج 

  دولت

رشد 

  اقتصادي

کشور  182

با درآمدهاي 

  متفاوت

2004-

1950  
  3علیت گرنجري پانل

 4نتایج حاصل از این مطالعه شدیداً تایید کننده قانون واگنر

و فرضیه تأثیرگذاري مؤثر مخارج دولت بر رشد اقتصادي 

  .بود

9  

کانوفیوا و 

نیکوالس 

)2013(  

مخارج 

  دولت

رشد 

  اقتصادي
  زیمبابوه

2011-

1981  
ARDL  

مدت بر روي رشد اقتصـادي تـأثیر    کوتاهمخارج دولت در 

دارد اما رشد اقتصادي تأثیري در مخارج دولـت زیمبـابوه   

  .نداشته است

                                                   
1. Organization for Economic Co-operation and Development 
2. Heterogeneous Panel 
3. Panel Granger Causality 
4. Wagner’s Law 
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  یابی مسئله بهینه -4-2

هدف مسئله حداکثر نمودن مطلوبیت جامعه در یک افق زمـانی  

  .هاي مربوط به مدل است نامحدود با محدودیت

)12(  � δU(C�, S�)

∞

���

 

)13(     k��� = (1 − μ)k� + I� 

)14(  

   b��� = [1 + (1 − τ)r]b�

+ (1
− τ) f(k�, g�, l)

− c�     − I� 

)15(      τ = f(OI�)  
     b ≥ 0 

مسیر زمانی بهینه مخارج دولت به عنوان متغیر کنترل در مـدل  

که تـابعیِ مفروضـی را    شود میریزي پویا طوري انتخاب  برنامه

که وابسته به مسـیرهاي زمـانی و متغیرهـاي وضـعیت اسـت،      

  .ماکزیمم نماید

بـا مفروضـات    )12(براي دستیابی به راه حل بهینه مدل پویاي 

از روش اصل ماکزیمم با متغیرهاي گسسـته   )15(و ) 14(، )13(

  .کنیم استفاده می

  .سیستم معادالت همیلتون به شکل زیر خواهد بود

)16(  

� = � �� (��, ��) + � �
�[(1 − � )�� + ��]

+ � �
�{[1 + (1 − ��)�]��

+ (1 − �)�(��, � �) − � �

− ��} 
 �τو �Sاســت و متغیرهــاي  Uمتغیــر وضــعیت در ایــن مــدل 

ψمتغیرهاي کنترل هستند و  �
ψو  � �

متغیرهاي جدید موسـوم   �

این متغیرها پویا هستند . اند به متغیرهاي الحاقی یا هم وضعیت

و هم ارز ضریب الگرانژ در بهینه سازي ایستا، نسبت بـه قیـود   

هر متغیر الحاقی متناظر با یک معادله دیفرانسـیل  . اند داده شده

متغیرهـاي  . انـد  تعریف شده �tو  �tحرکت است که در فاصله 

کننـد و فـرض    در حالت کلی بر حسب زمان تغییـر مـی  الحاقی 

 .اند که این متغیرها توابعی پیوسته و غیر صفر از زمان شود می

  :بر اساس شرایط بهینه در روش اصل ماکزیمم داریم

)17                              (                      
��

���
= 0  

)18                                   (
��

���
= ψ

���

�
− ψ

�

�
   

)19                                   (
��

���
= ψ

���

�
− ψ

�

�
  

هاي شرایط بهینه و در نظـر گـرفتن تـابع     گیري با انجام مشتق

مطلوبیت از نوع برنولی با دو متغیر به شکل زیر رابطه نرخ رشد 

  . آید دست می مخارج دولت به

)20             (U(C, S ) = ∑ δ
�

���
∞
��� �c�

���
s�

��
�

���  

)21      (
��

����
= �δ�1 − μ + (1 − τ)f��(k�, g �)��

�

�  

بـر اسـاس   . دهد نرخ رشد مخارج دولتی را نشان می )21(رابطه 

این رابطه نرخ رشد مخارج دولتی تابعی از نـرخ تـرجیح زمـانی،    

  .نرخ استهالك و نرخ مالیات است

  

  حل مدل -4-3

هاي مربـوط بـه مقـادیر تشـکیل سـرمایه در       با استفاده از داده

و دولتی در نماگرهاي اقتصادي بانک مرکـزي   بخش خصوصی

) �g(که نسبت نرخ رشد سرمایه بخش دولتـی   شود میمشاهده 

ایـن مقـدار تـا     .1اسـت  θثابت و برابر ) �k(و بخش خصوصی 

 6/0بـه بعـد حـدود     1383و از سـال   4/0در حدود  1383سال 

  :باشد یعنی می

)22                                     (                  
��

��
= θ  

تـوان   با استفاده از فرض فوق تابع تولید را به صـورت زیـر مـی   

  :نوشت

)23              (f(k�, g �) = f(k�, θk �) = φ (k �, θ)  

هاي مدل و پیدا نمودن مسیر رشد متعادل و  با استفاده از پویایی

  . دست خواهد آمد به ∗kدر نظر گرفتن تابع تولید به شکل زیر 

)24       (                             �(�, � ) = ��� ��  

دسـت آوردن نـرخ رشـد     اطالعات الزم بـراي بـه   ∗kبا داشتن 

  :لذا خواهیم داشت. شود میبهینه درآمد مالیاتی فراهم 

)25      (                    �∗ = �
�

�
�(���)

(���)�(��� )��
�

�

�����

  

  

)26                               (τ∗ =
�

���
+

����

���

�∗

�(� ∗,�)
  

به هر نحو کاربرد رهیافت کنترل بهینه پویا و اسـتفاده از روش  

اصل ماکزیمم پونتري اگـین اطالعـات مناسـبی در ارتبـاط بـا      

در رابطه . دهد متغیرهاي مؤثر بر ابزارهاي سیاست مالی ارائه می

  .دست آمده است نرخ مالیات بهینه به شرح زیر به 27

φو  ∗kگذاري  با جاي (k∗, θ) خواهیم داشت) 26( در معادله:  

  

                                                   
 .هاي مختلف ا، سال.ا.نشریه نماگرهاي اقتصادي، بانک مرکزي ج. 1
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)27(                   
( )

1 ( )

1 (1 )

k

A k  

 


   


 

 
  

مشخص است که نرخ مالیات بهینـه تـابع    )27(بر اساس رابطه 

  عوامل زیر است

)28  (                     ( , , , , , , )T f k A                                  

مقدار هر یـک از پارامترهـا و متغیرهـاي فـوق     با کالیبره کردن 

  .توان تغییرات درآمد مالیاتی را محاسبه کرد می

مشخص است که نسبت مصرف بخش خصوصی  )28(از رابطه 

ي بخـش دولتــی بــه  گــذار سـرمایه بـه بخــش دولتـی، نســبت   

خصوصی، استهالك، موجودي سرمایه، ضریب پیشـرفت فنـی،   

خش دولتی و خصوصـی  ي بگذار سرمایهکشش تولید نسبت به 

  . بر روي نرخ مالیات بهینه اثر دارند

مــورد اسـتفاده قــرار  ) 21(در ارتبـاط بــا مخـارج دولــت رابطـه    

,�f��(kگذاري  با جاي. گیرد می g �)  رابطه داریمآن در:  

)29(  

S�

= �δ�1 − μ + (1 − τ)A(α

+ β)θ�k�����]�
�
�S��� 

  :بر مخارج دولت عبارتند از مؤثرلذا عوامل 

)30(  s� = s(δ, μ, τ, A, α, β, θ, k, v, s���) 

یعنی مخـارج دولـت در دوره فعلـی تـابع نـرخ تـرجیح زمـانی،        

ها، پیشرفت فنی، کشش تولید نسبت بـه   استهالك، نرخ مالیات

ي گـذار  سـرمایه ي بخش خصوصی و دولت، نسبت گذار سرمایه

 عبخــش خصوصــی و دولتــی، موجــودي ســرمایه، ضــریب تــاب

  .مطلوبیت و مخارج دوره قبل خواهد بود

  

  کاربرد مدل و یافته هاي تجربی -5

  محاسبه نرخ رشد بهینه درآمدهاي مالیاتی -5-1

یـابی آن، بـا اسـتفاده از روش شـبیه      پس از بیان مدل و بهینـه 

هـا بررسـی    سازي عددي، رفتار دینـامیکی نـرخ بهینـه مالیـات    

مقــداردهی  ر ابتــدا الزم اســت پارامترهــاي مــدلد. شــود مــی

در مطالعات مختلـف خـارجی و داخلـی در    . شوند) کالیبراسیون(

ایـن زمینـه عمـدتاً از مقـادیر عـددي محاسـبه شـده در ســایر        

استفاده از این مقادیر که ممکن است . شود میمطالعات استفاده 

برآورد تقریبی از پارامترهاي اصلی باشد، خللی در رونـد اصـلی   

کـه جـایگزینی مقـادیر حاصـل از     کند، چـرا   مطالعه ایجاد نمی

مطالعات موجود، در مسیرهاي حاصله و انجام تحلیل حساسیت 

در اینجا مقدار پایه پارامترهاي مدل . به راحتی قابل انجام است

  .بر اساس جدول زیر مقدار دهی شده است

  کالیبراسیون پارامترها .4 جدول

 μ δ  نام پارامتر

  055/0  045/0  مقدار

  165: 1390 ،مزرعه شاهی پورکاظمی و لطفی :مأخذ

نظر به متفاوت بودن دوره مورد بررسی و مدل انتخاب شـده در  

برخی از مطالعات داخلی و خارجی، برخی از پارامترها با استفاده 

هـاي   بـا اسـتفاده از داده  . از روش رگرسیون محاسبه شده است

-1391(ساالنه تشکیل سرمایه ثابت بخش خصوصی و دولتـی  

رابطـه زیـر    گـردد  که توسط بانک مرکزي منتشـر مـی  ) 1376

  .ارائه گردیده است 5جدول تخمین زده شد و نتایج در 

)31          (  

�(� �, � �) = ��� ��  

��� � = ��� + ���� � + ���� � 
  کالیبراسیون پارامترها .5 جدول

 � � � � �  نام پارامتر

  006/0  - 15/1  58/2 6/0 64/4  مقدار

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

گـذاري   و از طریق جاي )26(مسیر مالیات بهینه از طریق رابطه 

φ (k ∗, θ)  وk∗ بـراي  . آیـد  دست می در آن به )25( از رابطه

کنـیم و   استفاده می 1ي میپلافزار نرمحل این دو معادله از بسته 

  :داریم

)32(  

k = �
1595.613703

0.8226950355 −
44.98167422

k�.��

 �

�.���������

 

گـذاري آن در رابطـه مالیـات، نـرخ بهینـه       و جاي kبا محاسبه 

∗τمالیات در مقدار  = به . دست خواهد آمد به 0/1999058

این معنی که نـرخ بهینـه مالیـات جهـت حـداکثر شـدن رشـد        

  .درصد باید باشد 20اقتصادي و رفاه در حدود 

  

  محاسبه نرخ رشد بهینه مخارج دولت -5-2

بر اساس مدل حل شده نرخ رشد مخارج دولت بر اساس رابطـه  

                                                   
1. Maple 
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  :دست آمد به صورت زیر به )21(

)33(  

S�

S���
= �δ�1 − μ + (1 − τ)A(α + β) θ�k�������

�
� 

کافی است پارامترهاي مدل عدددهی ) 33(براي محاسبه رابطه 

محاسـبه   مـدل بر اساس محاسبات تحقیـق پارامترهـاي   . شوند

ست آوردن نرخ رشـد مخـارج   د ، امکان بهvاند و با محاسبه  شده

  .دولتی وجود خواهد داشت

  کالیبراسیون پارامترها .6 جدول

 k θ α β  نام پارامتر

  - 15/1  58/2 6/0 47191798  مقدار

 A τ μ δ  نام پارامتر

  0.055  0.045  0.19  006/0  مقدار

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

رابطـه  ، توجه خود را به تابع مطلوبیت برنولی از vبراي محاسبه 

 :بر اساس این رابطه داریم. کنیم معطوف می 19

)34(  

U(C, S ) =
1

1 − v
(C���S�)���   0 < 1 − v

< 1    ,   γ > 0  

گریـزي نسـبی و    عکس کشش جانشینی یـا ریسـک   vپارامتر 

هـاي   بر مطلوبیت فرد هستند و محـدودیت  Sو  Cاثر  γپارامتر 

اعمال شده بر پارامترها جهت مقعر بودن تابع مطلوبیت نسـبت  

همچنـین   vپـارامتر  ). 6: 2009مندوکا، (الزامی است  Sو  C به

هـا را نیـز مشـخص     تمایل خانوار به انتقـال مصـرف بـین دوره   

مطلوبیـت   ،کوچکتر باشد، با افزایش مصـرف  vهر چه . کند می

یابد و بنابراین مصرف کننده  نهایی با سرعت کمتري کاهش می

  .ییر کند، داردتمایل بیشتري براي اینکه مصرف در طی زمان تغ

گـذاري زیـر خـواهیم     و جـدول ارزش  1بر اساس مطالعه مندوکا

  :داشت

  

  کالیبراسیون پارامترها .7جدول 

 γ v  نام پارامتر

  3/0  5/0  مقدار

  2009 ،مندوکا :مأخذ

��

����
= 0.074 �S یا     = (0.074)S ��� 

                                                   
1. Mendonça (2009) 

به این معنی که مخارج سال بعد باید نسـبت بـه مخـارج سـال     

الزم به ذکر است کـه ایـن   . رشد داشته باشد 074/0قبل حدود 

  .ها محاسبه گردیده است نرخ با توجه به نرخ بهینه مالیات

  

  استخراج مسیر بهینه مخارج دولت -5-2-1

هـاي   سیاسـت  1357در سـال   شـود  مـی در این قسمت فـرض  

هاي ایـن تحقیـق    مربوط به تعیین مخارج دولت بر اساس یافته

مخارج دولت را در چنین شرایطی اتخاذ شده است و مسیر رشد 

در ادامه مسیر رشد مخـارج  . نامیم مسیر بهینه مخارج دولت می

را با مسیر بهینه مقایسه  1357-1393هاي  دولت در طول سال

براي سادگی، تجزیه و تحلیل مخارج دولت را به سـه  . کنیم می

  .کنیم دوره تقسیم می

 اســت کــه 1357-1371هــاي  دوره اول مربــوط بــه ســال

. قابــل مشــاهده اســت 7نمــودار هــاي آن بــر اســاس  ویژگــی

دهد مخارج واقعی دولت از سـال   گونه که نمودار نشان می همان

در حال کاهش بوده است و پس از آن تا سـال   1368تا  1357

اي  اما تغییرات مخارج دولت به گونـه . افزایش یافته است 1372

  .بوده است که از نرخ بهینه فاصله بسیار دارد

مخـارج دولـت    1371-1385هـاي   در دوره دوم یعنی سال

اي داشته است اما نتوانسته فاصله خود را بـا سـطح    سیر فزاینده

به عنوان مثال سطح مخارج بهینه بـر  . مخارج بهینه کمتر نماید

میلیـون و   5در حـدود   1385هاي تحقیق در سـال   اساس یافته

ه سـطح  دو میلیـارد ریـال اسـت در حـالی کـ     و چهارصد و سی 

مخارج دولـت در آن سـال یـک میلیـون و دویسـت و شصـت       

که نشان از ناکافی بودن سطح مخـارج  . میلیارد ریال بوده است

  .دولت جهت دستیابی به رشد بهینه دارد

کـاهش   1391تا  1387در دوره سوم مخارج دولت از سال 

و پس از آن شروع به افزایش نموده اسـت و در ایـن دوره نیـز    

بهینه با مخارج محقـق شـده بسـیار زیـاد اسـت       فاصله مخارج

  ).9نمودار (
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  )1390=100میلیارد ریال، (1357- 1371مقایسه مخارج دولت با مخارج بهینه، . 7 نمودار

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  

  
  )1390=100ریال، میلیارد (1371- 1387مقایسه مخارج دولت با مخارج بهینه، . 8نمودار 

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  

  
  )1390=100میلیارد ریال، (1387- 1393مقایسه مخارج دولت با مخارج بهینه، . 9 نمودار

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  

  گیري بحث و نتیجه -6

در این تحقیق با استفاده از روش کنترل بهینه پویا در پی یافتن 

ایـم بـه طـوري کـه بتوانـد       مسیر بهینه براي مخارج دولت بوده

نرخ رشد مخارج بهینه دولـت،  . مطلوبیت خانوار را حداکثر نماید

تواند مخارج روزافزون دولـت   نرخی است که عالوه بر اینکه می

ت خانوارهـا در یـک افـق    را پوشش دهد موجب کاهش مطلوبی

لذا تالش شد با اسـتفاده  . گردد زمانی نامحدود و بین نسلی نمی

از یک تابع حداکثر سازي مطلوبیت با روش کنترل بهینه پویا و 

بـا  . تابع همیلتونین نرخ بهینه مخارج دولـت را محاسـبه کنـیم   

تصریح مدل ریاضی و حل آن نرخ بهینه مالیات، و نـرخ بهینـه   

  . دست آمد بهمخارج دولت 
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بر اساس نتایج تحقیق رابطه مربوط به مسیر رشد مخارج بهینه 

  :دست آمده است دولت به شکل زیر به

1( , , , , , , , , , )t ts s A k v s        
  

و سایر متغیرها به ترتیـب   tمخارج دولت در زمان  �sکه در آن 

ها، پیشرفت  نرخ ترجیح زمانی، استهالك، نرخ مالیات: عبارتند از

ي بخـش خصوصـی،   گـذار  سـرمایه فنی، کشش تولید نسبت به 

ي بخـش دولتـی، نسـبت    گـذار  سـرمایه کشش تولید نسبت به 

ي بخـش خصوصـی و دولتـی، موجـودي سـرمایه،      گذار سرمایه

  .ج دوره قبلضریب تابع مطلوبیت و مقدار مخار

هاي مدل، نرخ رشد بهینه مخـارج دولـت    با توجه به پویایی

ي گـذار  سـرمایه با توجه به نرخ مالیـات، تـابع تولیـد و مباحـث     

دست آمده با فـرض ثابـت بـودن     دست آمده است لذا نرخ به به

سایر شرایط محاسبه نگردیده است و این یکـی از نقـاط قـوت    

اطمینان بیشتر به نـرخ   روش کنترل بهینه پویا است که موجب

  .گردد محاسبه شده می

با کالیبره کردن متغیرهاي مؤثر در تابعی مخارج دولت، نرخ 

بـه ایـن معنـی    . درصد در سال است 7رشد بهینه مخارج دولت 

که با توجه به نرخ رشد درآمدهاي مالیـاتی و سـایر متغیرهـاي    

رصـد  د 7مؤثر در تعیین مخارج دولت، باید مخارج دولت ساالنه 

  .نسبت به سال قبل رشد کند

هاي تحقیق نرخ رشد مخارج دولت در طول  بر اساس یافته

ــدود   1357-1393دوره  ــانگین آن در ح ــوده و می ــت نب  22ثاب

درصـد،   7درصد است که بـا مقایسـه آن بـا نـرخ رشـد بهینـه       

توان گفت نرخ رشد مخـارج دولـت در شـرایط فعلـی، نـرخ       می

سـري بودجـه متـوالی دولـت و     باالیی است و این امر موجب ک

لذا ضروري است . وابستگی شدید به درآمدهاي نفتی شده است

دولت جهت کاهش کسر بودجه و رفع وابستگی بـه درآمـدهاي   

  .نفتی میزان رشد مخارج خود را کنترل نماید

این امر مؤید اهمیت کوچک سازي دولـت و اجـراي اصـل    

خصوصـی  قانون اساسی مبنی بر تقویـت بخـش تعـاونی و     44

  .است

  

  سیاستی هايپیشنهاد -6-1

هـاي مختلـف نشـان از افـزایش      تغییرات مخارج دولت در دوره

هاي این تحقیـق الزم اسـت    بر اساس یافته. حجم مخارج دارد

 درصـد  7مخارج بخش دولتی بهینـه گـردد و سـاالنه بـیش از     

عمده بخـش قابـل مـدیریت در مخـارج دولـت،      . افزایش نیابد

که سهم مهمی از کـل مخـارج را بـه خـود     مخارج جاري است 

دهـد و کـاهش آن اثـر زیـادي بـر روي کـاهش        اختصاص می

لذا الزم است که مخارج جاري دولت کاهش . مخارج دولت دارد

  .یابد

هاي تحقیق، اسناد باالدستی و قوانین بـراي   بر اساس یافته

 انـداز  چشم سند. کاهش مخارج دولت باید مورد توجه قرار گیرند

 پنج برنامه و اساسی قانون 44 اصل کلی هاي سیاست ساله، 20

 کـردن  کوچـک  و سازي خصوصی بر همگی توسعه، پنجم ساله

 وري بهـره  افزایش و دولت کوچک سازي .ورزند می تأکید دولت

 همین به .است دولت هاي هزینه کاهش هاي راه بهترین از یکی

بـراي   راهکـار  یـک  عنـوان  بـه  ها وزارتخانه ادغام بحث منظور

 بـر اسـاس   .شـد  مطـرح  توسعه پنجم قانون در ها کاهش هزینه

 پایـان  تـا  اسـت  بـوده  مکلف دولت توسعه پنجم قانون 53 ماده

ــه را وزارتخانــه چنــد یــا برنامــه، یــک دوم ســال  در نحــوي ب

 بیست از ها وزارتخانه تعداد که، نماید ادغام دیگر هاي وزارتخانه

 وجـود  بـا  امـا  .یابـد  کاهش وزارتخانه هفده به وزارتخانه یک و

 حتـی  و کنـد  مـی  سـپري  را خود پایانی سال پنجم قانون اینکه

این مهم  هنوز اما است، توسعه ششم قانون تدوین درحال دولت

  .صورت نپذیرفته است

عالوه بر کوچـک سـازي، یکـی از اقـدامات مهـم جهـت       

خصوصی سازي است و باید اموري که از کاهش مخارج دولت، 

ساخته است بـه آنهـا واگـذار     ها و تعاونی صیعهده بخش خصو

ـ   . گردد طـور  ه اما اوالً آثار و پیامدهاي هر واگذاري بایـد قـبالً ب

ـ  یدقیق مالحظه شود و ثانیاً حفظ تدریج عنـوان   هدر واگذاري ب

 به عنوان مثـال ارتباطـات  . یک اصل مهم مورد توجه قرار گیرد

جـب  است و همین امر مو شده سپرده خصوصی بخش دست به

  .استگردیده رقابت و رشد مطلوب این حوزه 

تقویت بخش خصوصی نیـز از الزامـات کوچـک سـازي و     

به دالیل مختلف بخش خصوصـی  . افزایش کارایی دولت است

ایران در مفهوم عام، از توان باالیی برخـوردار نیسـت و گـاهی    

. گـردد  ناکارآمد مـی  يها اوقات همین ضعف، منجر به واگذاري

لـذا الزم اسـت در مسـیر تقویـت بخـش خصوصـی توانمنـد و        

متخصص نیز حرکت نمود تا زمینه خصوصـی سـازي و چابـک    

  .گرددسازي دولت فراهم 
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  منابع

). 1390(اکبري، نعمت اهللا؛ فرهمند، شـکوفه و جمـالی، سـمیه    

هاي مالی دولت بـر نـابرابري    سیاستتحلیل فضایی تأثیر "

ــا    ــی جغرافی ــیون وزن ــت رگرس ــا رهیاف ــران ب ــد در ای درآم

)GWR(" . 1-25، 3، شماره 8اقتصاد مقداري، دوره. 

بهینه سازي پویـا، کنتـرل   "). 1393(پورکاظمی، محمد حسین 

انتشارات دانشگاه شـهید بهشـتی،   . "بهینه و کاربردهاي آن

 .تهران

ــد حســین و ــد   پورکــاظمی، محم ــه شــاهی، احم ــی مزرع لطف

شبیه سازي رشد اقتصادي ایـران بـا اسـتفاده از    "). 1390(

لوکـاس بـا بـه کـارگیري کنتـرل بهینـه        -مدل رشد اوزاوا

 .147-172، شماره اول، 8، دوره اقتصاد مقداري. "پویا

). 1383(جعفري صـمیمی، احمـد و طهرانچیـان، امیـر منصـور      

بهینــه بــر  هــاي پــولی و مــالی بررســی اثــرات سیاســت"

کـاربردي از  : هاي عمده اقتصادي کـالن در ایـران   شاخص

، شـماره  مجلـه تحقیقـات اقتصـادي   . "نظریه کنترل بهینه

65 ،242-213. 

). 1385(جعفري صـمیمی، احمـد و طهرانچیـان، امیـر منصـور      

هاي کـالن در شـرایط    هاي مالی بر شاخص تأثیر سیاست"

، 18شـماره  ، دانـش و توسـعه  . "زا هاي پـولی درون  سیاست

29-11. 

 و فـدایی، علیرضـا   ؛ غیبی،علیرضا ؛ عبدي،مهدي سیدحسینی، 

ـ   "، )1387( ایمان ثیر آن أترکیب اجزاي مخـارج دولـت و ت

کید بر امور و فصول بودجـه عمـومی   أبر رشد اقتصادي با ت

، هـاي اقتصـادي   هـا و سیاسـت   فصلنامه پـژوهش ، "دولت

  .37-65، 48شماره 

 ریتأث لیتحل و هیتجز). 1394( انیلس، دپوریسعو  حسن ،يدریح

 رانیا اقتصاد یمال ندهیفزا بیضرا و یمال استیس يها شوك

فصـلنامه علمـی   . دیـ جد يهـا  نینـز یک مـدل  چارچوب در

، سال پنجم، هاي رشد و توسعه اقتصادي پژوهشی پژوهش

  .61-78، 20شماره 

هــاي مختلــف، قابــل  هــاي آمــاري بانــک مرکــزي، ســال داده

 .www.cbi.irدسترس از طریق 

ــماعیل   ــر، اس ــهراب و خزی ــزان، س ــه "). 1391(دل انگی مطالع

 در هاي سیاست مالی بر رشد اقتصـادي ایـران   اثرات شوك

، 3راهبـرد اقتصـادي، شـماره    . "1338 -1388دوره زمانی 

67-37. 

، دانشـگاه پیـام نـور،    "2اقتصـاد کـالن   "، )1381(رحمانی، تیمـور  

  .تهران

بررسـی آثــار  "). 1390(رهبـر، فرهـاد و ســرگلزایی، مصـطفی     

ــر   ــادي و فق ــد اقتص ــر رش ــالی ب ــت م ــات "سیاس ، تحقیق

  .89-110، 3، شماره 46دوره . اقتصادي

زراء نژاد، منصـور؛ تبعـه ایـزدي، امـین و حسـین پـور، فاطمـه        

گیري تأثیر درآمـدهاي نفتـی بـر     بررسی و اندازه"، )1393(

ــران  ــاتی ای ــدهاي مالی ــانی، "درآم ــنامه بازرگ ، 72، پژوهش

137-111  

نعمـت   و میرحسـین  ،موسوي ؛بهاره ،عریانی ؛محمدرضا ،سعدي

تحلیـل ارتبـاط مخـارج دولـت و     "). 1389( معصـومه  ،پور

پژوهشـنامه  . "د بـارو رشد اقتصادي در چارچوب مـدل رشـ  

 .145-173، 38، شماره اقتصادي

ــدي، علیرضــا   ــزاد و محم ــلمانی، به ــر"، )1388(س  بررســی اث

ــارج ــتی مخ ــت بهداش ــران   دول ــادي ای ــد اقتص ــر رش ، "ب

  .73-93، 39، شماره پژوهشهاي اقتصادي ایران

یـابی   اصول بهینـه "). 1387(شاکري، عباس و اهرابی، فریدون 

 .عالمه طباطبائی، تهران انتشارات دانشگاه. "پویا

). 1385(شفیعی، افسانه و برومنـد، شـهرزاد و تشـکینی، احمـد     

، "اقتصـادي  رشـد  بـر  مـالی  سیاسـت  تأثیرگذاري آزمون"

  .81-112، 23، شماره ياقتصاد پژوهشنامه

). 1392(عباسیان، عزت اهللا؛ خاتمی، طیبـه و آزادواري، مهـدي   

ــار   " ــران در چ ــه در ای ــالی بهین ــت م ــال سیاس چوب اعم

، پژوهشـنامه مالیـات  . "1404ریـزي پویـا و در افـق     برنامه

 .33-56، 67شماره 

تحلیـل  "). 1389(عرب مـازار، علـی اکبـر و چـاالك، فرشـته      

. "بـر رشـد اقتصـادي در ایـران     دولـت  مخـارج  پویاي اثـر 

 .121-140، 91، تحقیقات اقتصادي

). 1389(فرازمند، حسن؛ افقه، سـید مرتضـی و آقـاجري، جـواد     

هاي مـالی و پـولی بـر رشـد      ثیر بلندمدت تکانهأسی تبرر"

، 26، شـماره  فصلنامه اقتصاد مقـداري . "اقتصادي در ایران

115-95. 

ــداهللا    ــوان، عب ــی و پورج ــژاد، مجتب ــان ن ــد، حســن؛ قرب فرازمن

تعیـین قواعـد سیاسـت پـولی و مـالی بهینـه در       "). 1392(
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