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چکیده
هدف این پژوهش بررسی اثرات غیرخطی تمرکززدایی مالی بر تورم در ایران در چارچوب
منحنی فیلیپس هیبریدی کینزینهای جدید است .بدین منظور ،با استفاده از آمار و اطالعات
مربوط به  30استان کشور برای دوره زمانی  1384الی  1391و الگوی رگرسیون انتقال هموار
تابلویی ،ارتباط بین تمرکززدایی مالی و تورم مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج پژوهش نشان
می دهد که اثر تمرکززدایی مالی بر تورم نامتقارن است و به سطوح تمرکززدایی مالی بستگی
دارد؛ به طوریکه ،با افزایش سطح تمرکززدایی مالی ،نرخ تورم ابتدا کاهش و سپس افزایش
مییابد .همچنین ،نتایج برآورد سایر پارامترهای الگو نشاندهنده تأثیر مثبت و نامتقارن
متغیرهای شکاف تولید ،انتظارات تورمی آیندهنگر و انتظارات تورمی گذشتهنگر بر نرخ تورم
دوره جاری است.
طبقه بندی .C23 ,E31 ,H72 :JEL

کلید واژهها :تمرکززدایی مالی ،تورم ،منحنی فیلیپس هیبریدی کینزینهای جدید ،الگوی
رگرسیون انتقال هموار تابلویی.
 .1این مقاله برگرفته از رساله دکتری با عنوان «اثر تمرکززدایی مالی بر تورم در ایران :یک رهیافت غیرخطی» در دانشگاه
مازندران است.
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 .1مقدمه
تورم ،یک پدیده نامطلوب اقتصادی و اجتماعی محسوب میشود و اثرات و تبعات منفی
بسیاری را بر اقتصاد تحمیل میکند .در سطوح خرد اقتصادی ،تورم از یکسو ،موجب
تحمیل هزینههای رفاهی بر مصرفکنندگان از طریق کاهش ارزش داراییهای مالی و
بنابراین کاهش قدرت خرید آنها میشود و از سوی دیگر با ایجاد نااطمینانی در
تصمیمگیری موسسات برای سرمایهگذاری و ایجاد هزینههای دیگر مانند هزینههای
فهرستبها 1،زیانهایی را بر تولیدکنندگان تحمیل میکند(عرفانی و همکاران.)139۵ ،
در سطوح کالن اقتصادی ،نیز تورم موجب تحمیل زیانهایی بر جامعه از طریق توزیع
ناعادالنهتر درآمد و ثروت ،افزایش کسری تراز پرداختهای خارجی ،کاهش ارزش پول
ملی ،کاهش سرمایهگذاری های مولد و افزایش کسری بودجه دولت میگردد .نگاهی به
آمار و ارقام تورم در ایران ،گویای این واقعیت است که در طول دهههای اخیر اقتصاد
ایران همواره دچار تورمهای باال و دو رقمی بوده است.
مقابله با تورم و پیامدهای ناشی از آن ،نیازمند اصالح و تحول در ساختار اقتصادی
جامعه است .یکی از اقدامات اساسی که امروزه جهت اصالح ساختار اقتصادی و افزایش
عملکرد بخش عمومی مورد توجه اقتصاددانان مختلف قرار گرفته است ،سیاست
تمرکززدایی مالی است که اهداف عمدهای نظیر کارایی ،کاهش نابرابری میان مناطق،
تثبیت اقتصادی و رقابت بین منطقهای را در بر میگیرد(مارتینز وازکوئز و مک ناب2،
 .)2003هر چند نگرانی هایی درباره اثر تمرکززدایی مالی بر ثبات اقتصاد کالن وجود
دارد ،اما این ایده نیز وجود دارد که اگر سیستمهای غیرمتمرکز به درستی طراحی و
اجرا شوند و محدودیتهای قانونی و نهادی بر رفتار دولتهای منتخب محلی اعمال
گردد ،سیاست تمرکززدایی مالی میتواند منجر به تثبیت اقتصاد کالن گردد(شاه،
.)2006
با آغاز برنامه سوم توسعه و به منظور ایجاد اصالحات ساختاری و نهادی در دولت
فرصتی برای تشکیل نظام غیرمتمرکز برنامهریزی و توسعه منطقهای فراهم شد و با
اصالحاتی در برنامه های چهارم و پنجم توسعه نیز مورد توجه و تاکید قرار گرفت.
تمرکززدایی در زمینه وظایف عمرانی دولت ،وابسته کردن اعتبارات عمرانی هر استان به
درآمد آن استان و همچنین اعطای اختیارات جهت تعیین اولویتهای سرمایهگذاری در
Menu Cost
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بخشهای مختلف به نهادهای استانی سه رویکرد مهم در نظام برنامهریزی کشور به
شمار میروند که در قانون برنامههای سوم تا پنجم توسعه ،با عناوین نظام درآمد-هزینه
استان و آمایش و توازن منطقهای مورد توجه قرار گرفتهاند .در این راستا اختیارات
بیشتری به خزانه معین استانها واگذار و نحوه مصرف درآمدهای مازاد استانی مشخص
شد.
با توجه به اجرای سیاست تمرکززدایی مالی در ایران و اثرات بالقوهای که اجرای این
سیاست بر ثبات اقتصاد کالن و سطح عمومی قیمتها دارد ،در این پژوهش سعی بر این
است که اثر سیاست تمرکززدایی بر نرخ تورم در ایران با استفاده از الگوی رگرسیون
انتقال هموار تابلویی و در چارچوب منحنی فیلیپس هیبریدی کینزینهای جدید مورد
بررسی قرار گیرد.
مقاله حاضر در پنج بخش تنظیم شده است .پس از مقدمه ،در بخش دوم ،پیشینه
پژوهش از دیدگاه نظری و تجربی مورد بررسی قرار میگیرد .در بخش سوم ،روش
شناسی پژوهش که شامل تصریح الگو و شرحی بر دادهها است ،بیان میگردد .بخش
چهارم ،به برآورد الگو اختصاص دارد؛ و در بخش پنجم ،نتیجهگیری و پیشنهادات
سیاستی ارائه میگردد.

 .2پیشینه پژوهش
در این بخش ابتدا مبانی نظری مرتبط با پژوهش ارائه میگردد و سپس به مطالعات
تجربی صورت گرفته در این زمینه پرداخته میشود.

 .1-2مروری بر مبانی نظری پژوهش
در طی سه دهه اخیر موج گستردهای از سیاست تمرکززدایی مالی 1در کشورهای
نوظهور و د ر حال توسعه آغاز شده است و علیرغم برخی انتقادات علیه آن ،شاهد اجرای
روز افزون این سیاست در کشورهای مذکور هستیم .انگیزه مهم در زمینه تمرکززدایی
مالی ،ایجاد پتانسیلهای الزم برای بهبود عملکرد بخش عمومی در اقتصاد میباشد.
نظریههای تمرکززدایی مالی برای بهبود ارائه کاالها و خدمات عمومی به ویژه کاالها و
خدمات عمومی محلی که بر اساس نیاز و ترجیحات محلی تهیه میشود ،ارائه شده
است .به نحوی که اعمال سیاست تمرکززدایی مالی افزایش بهرهوری 2،کارایی1،
Fiscal Decentralization Policy
Productivity
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پاسخگویی 2و حسابرسی 3مدیران در تخصیص منابع را به دنبال خواهد داشت(فرزین-
وش ،شاهدانی و غفاریفرد.)1388 ،
به دلیل ماهیت پیچیده و گسترده تمرکززدایی ،تعاریف متعددی از تمرکززدایی ارائه
شدهاست .به طور مثال روندینلی )1983( 4تمرکززدایی را به مفهوم انتقال یا تفویض
اختیارات در زمینههای برنامهریزی ،تصمیمگیری و یا مدیریت از سوی مقامات مرکزی
به مقامات محلی تعریف کرده است .در نظریههای اقتصادی ،تمرکززدایی فرایندی است
که در طی آن مسئولیت و وظایف برنامهریزی ،مدیریت ،گردآوری و تخصیص منابع از
سوی دولت و سازمانهای مرکزی به واحدهای منطقهای ،وزارتخانهها ،واحدهای رده
پایین در سطوح مختلف دولت ،شرکتهای دولتی نیمهمستقل ،مقامات مسئول محلی و
سازمانهای غیردولتی منتقل میشود(فورنیس .)1974 ،در یک تقسیمبندی،
تمرکززدایی به چهار نوع تراکم زدایی ۵،تفویض اختیار 6،واگذاری قدرت 7و سپردن امور
به بخش خصوصی 8تقسیم میشود .در تقسیمبندی دیگر ،هر سیاست تمرکززدایی
دارای سه بعد است .این سه بعد شامل تمرکززدایی سیاسی 9،تمرکززدایی اداری10و
تمرکززدایی مالی11میشود(فرزینوش ،اسدا...؛ صادقی شاهدانی ،مهدی و غفاریفرد،
محمد.(1388 ،
تمرکززدایی مالی ،فرایند انتقال قدرت تصمیمگیری نسبت به نحوه صرف مخارج و
جمعآوری درآمدهای مالیاتی از دولت مرکزی به دولتهای محلی است .تمرکززدایی
مالی ،سیاستی است که اهداف عمدهای نظیر کارایی ،کاهش نابرابری میان مناطق،
تثبیت اقتصادی و رقابت بین منطقهای را در بر میگیرد .اجرای سیاست تمرکززدایی ،از
طریق افزایش پاسخگویی ،تخصیص بهینه منابع و کاهش بوروکراسی منافعی را برای
اقتصاد به بار میآورد .زیرا ترجیحات مصرف کنندگان برای یک کاال یا خدمت معین ،در
سطح مناطق مختلف ،متفاوت است؛ و از آنجا که ،دولتهای محلی نسبت به دولت
1.

Efficiency
Responsibility
3. Accountability
4. Rondinelli
5. Deconcentration
6. Delegation
7. Devolution
8. Privatization
9. Political Decentralization
10. Administrative Decentralization
11. Financial Decentralization
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مرکزی شناخت بهتری از سالیق و ترجیحات مصرف کنندگان دارند؛ منابع عمومی را به
صورت کاراتر تخصیص میدهند(مارتینز وازکوئز و مک ناب.)2003 1،
منافع تمرکززدایی مالی را می توان به طور خالصه به صورت :افزایش پاسخگویی ،کاهش
فساد مالی ،افزایش سطح دستیابی به اطالعات ،افزایش کیفیت در ارائه خدمات محلی،
افزایش بهرهوری در سطح مناطق ،کاهش هزینهها ،کاهش عدم کارایی  ،Xافزایش
دموکراسی ،کاهش ناسازگاری گروههای اجتماعی و ایجاد هماهنگی در اجرای برنامهها و
تقویت سرمایه اجتماعی برشمرد(سامتی ،مرتضی و همکاران.)1393 ،
در کنار منافع ناشی از تمرکزدایی مالی ،اجرای این سیاست ،هزینههایی را نیز به دنبال
دارد ،که این هزینهها به دو گروه تقسیم میشوند :گروه اول تحت عنوان هزینههای
ساختاری ،از عدم انطباق ساختار تمرکززدایی با ساختارهای سیاسی ،اقتصادی و
فرهنگی یک جامعه شکل میگیرند و شامل فساد مالی ،کاهش درآمدهای عمومی،
افزایش نابرابری در میان دولتهای محلی و کاهش بهرهوری در اقتصاد ملی میباشند.
گروه دوم ،هزینههای ناشی از سطح تمرکززدایی هستند که به سبب تشخیص نادرست
سطح تمرکزدایی به وجود آمده و شامل افزایش شکاف درآمدی ،هزینههای عدم
هماهنگی در تصمیمگیریهای کالن اقتصادی ،هزینه شکست بازار و به خطر افتادن
تثبیت اقتصادکالن می باشد(سامتی ،مرتضی و همکاران.)1393 ،
ثبات اقتصاد کالن یکی از سه وظیفه مهم مالیه عمومی است 2.دو ابزار مهم تثبیت
اقتصاد کالن ،سیاست های پولی و مالی هستند .سیاست مالی ،که شامل کنترل سطح و
ساختار مالیاتها ،کنترل سطح و ساختار هزینهها و کنترل سطح کسری و مازاد بودجه
است ،ابزاری قدرتمند جهت تثبیت متغیرهای کالن اقتصادی محسوب میگردد .برخی
از اقتصاددانان بر این عقیدهاند که تمرکززدایی و انتقال قدرت مالی به سطوح پایینتر
دولت ،موجب به خطر افتادن ثبات اقتصاد کالن میشود .به نظر پرادهوم،)199۵( 3
جهت اثربخشی دولتهای مرکزی بر تقاضای کل بوسیله مالیاتها و هزینهها ،وزن
مالیاتها و هزینههای ملی باید نسبت به کل مالیاتها و هزینهها باال باشد .کشوری را
در نظر بگیرید که نسبت هزینههای کل دولت به  GDPحدود  30درصد است .فرض
کنید که دولت مرکزی برای هدف تثبیت اقتصادی میتواند هزینههایش را  10درصد
1.
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 .2دو وظیفه دیگر مالیه عمومی عبارتند از :تخصیص بهینه منابع و توزیع عادالنه درآمد و ثروت.
3. Prud’homme
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کاهش یا افزایش دهد .در یک کشور غیرمتمرکز که  60درصد از کل هزینههای دولت
توسط دولتهای محلی صورت میگیرد ،دولت مرکزی قادر خواهد بود که تقاضای کل
را حدود  1.2درصد افزایش یا کاهش دهد .در مقابل در یک کشور متمرکز ،که
دولت های محلی فقط  10درصد از کل هزینههای دولت را در اختیار دارند ،تغییر در
تقاضای کل حدود  2.7درصد خواهد بود .اختالف بین  1.2درصد و  2.7درصد اختالف
بین یک سیاست کالن اقتصادی کارا و یک سیاست کالن اقتصادی ناکارا را مشخص می
سازد(پرادهوم .)199۵ ،همچنین ،اثری که یک دولت محلی خاص میتواند بر تقاضای
ملی داشته باشد ،به دلیل سهم ناچیز آن دولت محلی در بودجه کل کشور ،قابل
چشم پوشی است .حتی اگر الگوی مالیاتها و مخارج یک دولت محلی خاص اثر قابل
توجهی بر تقاضای ملی داشته باشد ،به دلیل بازتر بودن دولتهای محلی نسبت به دولت
مرکزی اثرات سرریز 1ناشی از اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط یک دولت محلی
بسیار قابل توجه است و به بیرون از قلمرو این دولت محلی سرایت میکند .به عنوان
یک نتیجه ،مساله سواری مجانی2به وقوع میپیوندد .یک دولت محلی خاص فقط زمانی
هزینه سیاسی کامل یک سیاست را پرداخت خواهد کرد که این سیاست فقط مزایای
محلی ایجاد کند .در ارتباط با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط دولتهای محلی و
به دلیل وجود پدیده سواری مجانی ،هر یک از دولتهای محلی به تنهایی انگیزه کافی
جهت اجرای سیاست تثبیت اقتصادی را ندارد .تحت این شرایط ،هماهنگسازی
سیاستها ی مالی و پولی به عنوان ابزارهای تثبیت اقتصادی ،بسیار پیچیده و دشوار
است ،و به یک چالش مهم برای ثبات اقتصادی تبدیل میشود(پرادهوم.)199۵ ،
به عالوه ،در یک سیستم غیرمتمرکز که تثبیت اقتصادی نتیجه یک اقدام مشترک و
هماهنگ بین سطوح مختلف دولت است ،مساله هماهنگ سازی سیاستهای اقتصادی
بین دولتهای محلی که معموال برنامههای مالی مختص به خود را دنبال میکنند ،یک
مشکل اساسی است .در اینگونه سیستمها ،مهمترین نگرانی نحوه تامین مالی مخارج
دولت های محلی است که ممکن است با اهداف سیاستی دولت مرکزی در تضاد باشد و
سبب واگرایی سیاستهای اقتصادی در سرتاسر سطوح دولت گردد(رایکر .)1987 3،به

1.
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نظر وایبلس )2000( 1واگرایی در سیاستهای اقتصادی به احتمال زیاد ،هنگامی رخ
میدهد که رای دهندگان ،دولت مرکزی را مسئول عملکرد اقتصاد کالن میدانند.
در مقابل برخی از اقتصاددانان بر این عقیدهاند که تمرکززدایی مالی و انتقال قدرت مالی
به سطوح پایین دولت به دلیل اثرات بالقوهای که بر استقالل بانک مرکزی و سیاست
پولی دارد ،میتواند منجر به تثبیت سطح عمومی قیمتها گردد(ترایزمن .)2000 2،این
ادبیات بوسیله مقاله بنیادی کیدلند و پرسکات )1977( 3که مسئله کلی «ناسازگاری
زمانی »4سیاست پولی را مطرح کردند ،شروع شد و توسط بارو و گوردون 1983a(۵و
 )1983bبا معرفی الگوهای «حسن شهرت ، »6توسعه و تعمیم یافت .در الگوی کیدلند و
پرسکات یک تورش تورم نتیجه میشود؛ زیرا مقامات پولی به وسیله قواعد محدود
نمیشوند .مطابق نظر کیدلند و پرسکات ،دولتهایی که متعهد به قواعد از قبل تعیین
شده نباشند و بتوانند از سیاستهای صالحدیدی 7استفاده کنند ،قادر نخواهند بود که
کارگزاران اقتصادی عقالیی را متقاعد کنند که آنها بر سیاستهای تورم پایین پایبند
هستند .کارگزاران اقتصادی میدانند که اگر انتظارات تورمی خود را پایین بیاورند ،دولت
این انگیزه را خواهد داشت تا از طریق ایجاد تورم غافلگیر کننده ،اشتغال را به صورت
موقت افزایش دهد .بنابراین ،از آنجا که کارگزاران عقالیی از انگیزههای سیاستگذاران
آگاهاند ،سیاست سازگار زمانی بیانگر تمایل به سمت تورم خواهد بود .اگر دولتی
سیاست صالحدیدی را دنبال کند ،در این صورت انتظارات تورمی پایین ،از نظر زمانی
ناسازگار و همچنین بی اعتبارند .مطابق نظر بارو و گوردون اگر دولت با واکنش کارگزاران
خصوصی مواجه باشد ،حتی دولتی که بر مبنای صالحدید عمل میکند تحت تاثیر
مالحظات مربوط به شهرت قرار خواهد گرفت و انگیزههای دولت جهت غافلگیر کردن
کارگزاران بخش خصوصی را کاهش میدهد .راهحلهای مسئله ناسازگاری زمانی شامل
ترتیبات قراردادی ،نمایندگی کردن تصمیمات و محدودیتهای نهادی و قانونی
میباشد(خلیلی عراقی ،منصور و همکاران .)1394 ،بسیاری از اقتصاددانان در حمایت از
اصالحات نهادی و قانونی از جمله استقرار یک بانک مرکزی مستقل استدالل کردهاند.
1.
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فرضی که در پشت این استدالل قرار دارد این است که چنین نهادی(حداقل در اصول)
سیاست پولی را قادر خواهد ساخت که تحت تاثیر رفتار فرصت طلبانه و حزبی دولت
قرار نگیرد .به عالوه سیاستهای مالی نیز مشروط به محدودیت بودجه سختتری
میشوند؛ زیرا بانک مرکزی مستقل مجبور به تامین پولی کسریها نیست .استقالل
بانک مرکزی ممکن است تحت سیستمهای متمرکز به خطر بیافتد زیرا در کشورهایی با
ساختار اقتصادی متمرکز ،رئیس بانک مرکزی معموال توسط وزیر اقتصاد منصوب
می شود و سیاست پولی تحت نفوذ و سیطره سیاست مالی قرار دارد .در مقابل ،در
سیستمهای غیرمتمرکز قوانین سختگیرانهتر ،مدونتر و شفافتری بین مقامات مالی و
مقامات پولی وجود دارد و همین امر سبب کاهش فشارهای سیاسی بر بانک مرکزی
جهت تامین مالی کسری بودجه میشود(شاه.)200۵ ،
هاتر و شاه )1998(1بر اساس شاخص استقالل کوکرمن برای  80کشور مختلف به این
نتیجه رسیده اند که بین شاخص استقالل بانک مرکزی و شاخص تمرکززدایی یک
همبستگی آماری مثبت و معناداری وجود دارد .ضریب همبستگی پیرسون بین استقالل
بانک مرکزی و تمرکززدایی برابر  0.327و از لحاظ آماری در سطح  ۵درصد معنادار
است .همچنین ،چهار بانک مرکزی جهان(بانک مرکزی سوییس ،بانک فدرال آلمان،
بانک مرکزی اتریش و فدرال رزرو ایاالت متحده آمریکا) که در باالترین درجه استقالل
قرار دارند ،در کشورهایی با باالترین درجه تمرکززدایی واقع شدهاند .حقایق آشکار شده
آماری نشان میدهد که این کشورها پایینترین نرخهای تورم را تجربه کردهاند که خود
گواهی است بر این نکته که تمرکززدایی میتواند منجر به تثبیت هر چه بیشتر اقتصاد
گردد.
همچنین ،تمرکززدایی از طریق نمایندگی کردن تصمیمات موجب افزایش سطح
پاسخگویی مقامات دولتی میگردد و انگیزههای دولت جهت غافلگیر کردن کارگزاران
بخش خصوصی را کاهش میدهد .در تمرکززدایی سطوح پایینتر دولت ،مستقلاند،
بنابراین سطوح در بودجـة عمومی دولت قرار نمیگیرند و فقط به نمایندگی از جامعـه
بـر عملکـرد دولـت نظـارت میکنند .در سیستمهای غیرمتمرکز ،مقامات نهادهای
دولتی را مردم منطقه ،استان یا محل انتخـاب میکنند و از این طریق ،مقامات دولتی
عالوه بر دولـت ملـی ،پاسـخگـوی مـردم حـوزة انتخابیة خود نیز میباشند.

Huther & Shah
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هرچند تثبیت اقتصاد کالن باید یکی از اولویتهای دولت مرکزی باشد ،مباحث مطرح
شده ،این ایده را تقویت می کند که تمرکززدایی لزوما تثبیت اقتصاد کالن را به خطر
نمیاندازد .در حقیقت اگر سیستمهای غیر متمرکز به خوبی طراحی و اجرا شوند،
می تواند منجر به تثبیت هر چه بیشتر محیط اقتصاد کالن گردد .بر طبق نظر
ویلداسین ) 2004(1اجرای موفقیت آمیز یک سیستم غیر متمرکز مالی نیازمند وجود
یک ساختار نهادی کارآمد ،برقراری سیستم محدودیت بودجه سخت 2و نظارتهای
نهادینه شده محلی(انتخابات) است تا بتواند شفافیت ،پاسخگویی و قابلیت پیش بینی در
سیستم روابط مالی بین سطوح مختلف دولت را ارتقاء بخشد .در غیاب قواعد مناسب که
شفافیت و پاسخگویی مالی را ارتقا می بخشند و روابط مالی بین سطوح مختلف دولت را
تنظیم میکنند و دولتهای محلی را مجبور به تدارک سطح بهینه کاالها و خدمات
عمومی میکنند ،برقراری یک سیستم غیرمتمرکز ایدهآل تقریبا غیرممکن است و خطر
اینکه دولت های محلی از قدرت مالی خود سوء استفاده کنند ،وجود دارد .بنابراین به
نظر می رسد که ارتباط بین تورم و تمرکززدایی مالی از نوع غیرخطی است .زیرا با
افزایش سطح تمرکززدایی خطر اینکه دولتهای محلی از قدرت مالی خود سوء استفاده
کنند ،وجود دارد .زیرا با افزایش سطح تمرکززدایی و افزایش قدرت دولتهای محلی در
نتیجه آن ،قدرت دولت مرکزی جهت نظارت بر دولتهای محلی کاهش مییابد.

 .2-2پیشینه پژوهش
در ارتباط با اثر تمرکززدایی مالی بر ثبات متغیرهای کالن اقتصادی و تورم ،مطالعات
تجربی اندکی وجود دارد .این مطالعات ،نتایج متفاوتی را درباره اثرات تمرکززدایی مالی
بر نرخ تورم و ثبات کلی اقتصاد کالن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ،ارائه
میکنند .در ادامه به بررسی این مطالعات پرداخته میشود.
ترایزمن( )2000در مقالهای به بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر متوسط نرخ تورم در
 87کشور طی  4دوره زمانی  ۵ساله در دهههای  1970و  1980و به روش دادههای
تابلویی پرداخته است .نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که ارتباط این دو متغیر
در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته کامال متفاوت است .به طوری که در
کشورهای توسعه یافته تمرکززدایی مالی موجب کاهش تورم و در کشورهای در حال
توسعه منجر به افزایش تورم میگردد.
Wildasin
Hard Budget Constraint

1.
2.
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کینگ و ما )2001( 1در مقالهای به بررسی ارتباط بین تورم و تمرکززدایی مالی در
چارچوب دادههای مقطعی برای  49کشور توسعه یافته و در حال توسعه در فاصله زمانی
 1973تا  1994پرداختهاند .نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که تمرکززدایی
درآمدی موجب کاهش نرخ تورم در کشورهای توسعه یافته میگردد؛ از سوی دیگر،
هیچ ارتباط معناداری بین این دو متغیر برای کل نمونه وجود ندارد .از دیگر نتایج این
مطالعه میتوان به تاثیر مثبت استقالل بانک مرکزی بر کاهش نرخ تورم اشاره کرد.
فلتنستین و ایواتا )2002(2در مقاله ای اثرات تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی و تورم
را در چین برای دوره  19۵2تا  1996و با استفاده از روش خودرگرسیون برداری به
دست آوردهاند .نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که تمرکززدایی مالی دارای
اثرات مثبت بر رشد اقتصادی و اثرات منفی بر تثبیت سطح عمومی قیمتها خصوصا در
اواسط دهه  70در چین است.
نیاپتی )2004(3رابطه بین تورم و تمرکززدایی درآمدی را با استفاده از دادههای تابلویی
 49کشور توسعه یافته و در حال توسعه در فاصله زمانی  1973تا  1994به دست آورده
است .نتایج حاصل از این مطالعه برای کل نمونه نشان میدهد که تمرکززدایی درآمدی
تورمزا میباشد .هرچند انضباط پولی(اندازهگیری شده توسط شاخص استقالل بانک
مرکزی) و مالی(اندازه گیری شده توسط انتخابات محلی) بیشتر ،این اثر را کاهش
میدهد .از سوی د یگر ارتباط بین تمرکززدایی درآمدی و تورم در کشورهایی با نرخ
تورم پایین(تورم پایین تر از  20درصد) منفی و معنادار میباشد .در این حالت استقالل
بانک مرکزی ،دارای اثرات قابل مالحظهای بر تورم است .در حالی که پاسخگویی دولت-
های محلی اثر معناداری بر تورم ندارد.
مارتینز -وازکوئز و مک ناب( )2006با استفاده از دادههای تابلویی  ۵2کشور در حال
توسعه و توسعه یافته برای دوره  1972تا  1997ارتباط بین تمرکززدایی مالی و نرخ
تورم را به دست آوردهاند .نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که تمرکززدایی مالی
موجب کاهش نرخ تورم در کشورهای توسعه یافته میگردد .در حالی که اثر
تمرکززدایی مالی بر تورم در کشورهای در حال توسعه از لحاظ آماری منفی و غیر
معنادار است.

1.
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شاه( )2006با استفاده از روش دادههای مقطعی  40کشور برای دوره  199۵تا  2000به
این نتیجه دست یافته است که تمرکززدایی مالی اثری منفی و غیرمعنادار بر تورم دارد.
نتایج حاصل از این مطالعه همچنین نشان میدهد که اثر تمرکززدایی مالی بر مدیریت
تورم و عدم تعادل در اقتصاد کالن مثبت و غیر معنادار میباشد.
تورنتون )2007( 1با استفاده از دادههای تابلویی  19کشور عضو «سازمان همکاری
اقتصادی و توسعه »2و برای دوره  1980تا  2000اثرات تمرکززدایی مالی را بر تورم به
دست آورده است .نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد ،هنگامی که شاخص
تمرکززدایی درآمدی به عنوان بخشی از درآمد که هر یک از دولتهای محلی استقالل
کامل در کسب آن را دارند ،در نظر گرفته شود .هیچ ارتباط معناداری بین تمرکززدایی
مالی و تورم وجود ندارد.
3
نصیر اقبال و سایما نواز ( )2010اثر تمرکززدایی مالی بر بیثباتی اقتصادی را در
پاکستان برای دوره  1979تا  2010مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج حاصل از این
مطالعه نشان میدهد که اثر تمرکززدایی مالی بر بیثباتی اقتصادی به انتخاب شاخص
تمرکززدایی مالی بستگی دارد .به طوری که ارتباط بین تمرکززدایی مالی و بیثباتی
اقتصادی هنگامی که از تمرکززدایی درآمدی به عنوان شاخص تمرکززدایی مالی
استفاده می شود ،منفی و معنادار و هنگامی که از تمرکززدایی مخارج به عنوان شاخص
تمرکززدایی مالی استفاده میشود ،ارتباط بین دو متغیر منفی و غیر معنادار است.
بسکاران )2011(4ارتباط بین تمرکززدایی مالی و تورم را برای  23کشور عضو «سازمان
همکاری اقتصادی و توسعه» در دوره  1980تا  2000بدست آورده است .در این مقاله
تغییرات در استقالل مالیاتی دولتهای محلی در طی زمان به عنوان شاخص
تمرکززدایی درآمدی در نظر گرفته شده است .نتایج حاصل از این مطالعه ،نشان میدهد
که تمرکززدایی مالی موجب کاهش نرخ تورم میشود.
احمد ظفراله و همکارانش )2012( ۵در مقالهای به بررسی اثر تمرکززدایی مالی بر
بیثباتی اقتصادی در  62کشور مختلف برای دوره  1972تا  2001پرداختهاند .در این
مقاله از نرخ تورم و تغییر در نرخ ارز بازار غیر رسمی به عنوان شاخص بیثباتی اقتصادی
Thornton
)Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD
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استفاده شده است .نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که تمرکززدایی مخارج و
تمرکززدایی درآمد موجب کاهش نرخ تورم در نمونه مورد بررسی میشوند .همچنین
تمرکززدایی مخارج اثر منفی و غیرمعنادار بر نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی ارز و
تمرکززدایی درآمد اثر منفی و معنادار بر نوسانات نرخ ارز در بازار غیر رسمی ارز دارد.
تیرتوسوهارتو و همکارانش )2013(1در مقالهای به بررسی اثر تمرکززدایی مالی بر تورم
در  26استان اندونزی در دوره  2003تا  2008پرداختهاند .نتایج حاصل از این مطالعه
نشان میدهد که تمرکززدایی مخارج موجب افزایش نرخ تورم در استانهای مختلف
اندونزی میشود.
سوزانا و کیریل )2014(2اثرات تمرکززدایی مخارج بر تورم را در  28کشور اروپایی عضو
و غیرعضو منطقه یورو برای دوره  1972تا  2013مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج حاصل
از این مطالعه نشان میدهد که ارتباط بین تمرکززدایی مالی و تورم در کشورهای
اروپایی عضو منطقه یورو از نوع خطی و منفی است .در حالیکه این ارتباط برای
کشورهای غیرعضو منطقه یورو از نوع غیرخطی است و دارای یک آستانه بهینه است.
بهطوریکه با افزایش تمرکززدایی مالی ،نرخ تورم ابتدا کاهش و سپس افزایش مییابد.
اکنکوو و گادسلو )201۵(3در مقاله ای به بررسی تاثیر تمرکززدایی مالی بر ثبات اقتصاد
کالن با استفاده از الگوی تصحیح خطا در نیجریه پرداختهاند .نتایج حاصل از این مطالعه
نشان می دهد که هر دوی تمرکززدایی مخارج و تمرکززدایی درآمدی بر شاخص
فالکت(مجموع نرخ بیکاری و تورم) اثرگذار هستند .همچنین به دلیل تغییر ضرایب با
وقفه شاخص تمرکززدایی در هر دو حالت این اثر مبهم است.
بوجانیک )2016(4در مقاله ای به بررسی اثر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی ،تورم و
توزیع درآمد در یازده کشور قاره آمریکا پرداخته است .یافتههای این پژوهش برای کل
نمونه نشان میدهد که تمرکززدایی درآمد موجب کاهش نرخ تورم و کاهش نرخ رشد
اقتصادی میگردد .در مقابل تمرکززدایی مخارج نرخ رشد اقتصادی و تورم را افزایش
میدهد .همچنین یافته های پژوهش نشان دهنده اثر منفی هر دو شاخص تمرکززدایی
درآمد و مخارج بر توزیع درآمد است.

. Tirtosuharto, et al.

1

2.

Suzana & Kiril
Okonkwo & Godslove
4. Bojanic
3.
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فرزین وش و غفاری فرد( )138۵با استفاده از دادههای سری زمانی کشور ایران برای
دوره  13۵8تا  1383و روش خودرگرسیونی با وقفههای توزیع شده) (ARDLاثر
تمرکززدایی مخارج بر رشد و ثبات اقتصادی در ایران را مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج
حاصل از این مطالعه نشان میدهد که تمرکززدایی مخارج دارای اثر مثبت و معنادار بر
رشد اقتصادی و اثر منفی و معنادار بر تورم در دوره مورد بررسی است.

 .3روششناسی پژوهش
 .1-3تصریح الگو
در این پژوهش جهت بررسی اثر غیرخطی تمرکززدایی مالی بر تورم از الگوی رگرسیون
انتقال هموار تابلویی )PSTR( 1استفاده شدهاست .این الگو توسط فوک و همکاران2
( ،)2004گونزالز و همکاران )200۵(3و کولیتاز و هارولین )2006(4ارائه و توسعه یافت.
یک الگو  PSTRبا دو رژیم حدی و یک تابع انتقال توسط گونزالز و همکاران( )200۵به
صورت زیر تصریح شده است:
’
’
) 𝑦𝑖𝑡 = 𝜇𝑖 + 𝛽0 𝑥𝑖𝑡 + 𝛽1 𝑥𝑖𝑡 𝑔(𝑞𝑖𝑡 : 𝛾, 𝑐) + 𝑢𝑖𝑡 , 𝑢𝑖𝑡 ∼ 𝑖. 𝑖. 𝑑(0, 𝜎 2
()1
که در آن t = 1, … , T ،نشان دهنده زمان i=1,…,N ،نشاندهنده مقطع yit ،متغیر
وابسته xit ،برداری  Kمتغیره از متغیرهای برونزا و  μiاثرات ثابت مقطعی است .تابع
انتقال ) g(qit : γ, cیک تابع پیوسته و مشتق پذیر از متغیر قابل مشاهده  qitو دارای
کران باالی یک و کران پایین صفر است که رفتار متغیر وابسته در رژیمهای مختلف را
به طور هموار به یکدیگر پیوند میدهد .مقدار  ،qitمقدار تابع ) g(qit : γ, cرا تعیین
میکند و این نیز به نوبه خود مقدار ضریب موثر رگرسیون را به دست میدهد که برابر
) β0 + β1 g(qit : γ, cاست.
تابع انتقالی میتواند فرمهای مختلفی داشته باشد .برای هر فرم خاص از تابع انتقالی
رفتار سوئیچ شده مختلفی به دست میآید .به پیروی از گونزالز و همکاران( )200۵تابع
انتقال به صورت الجستیکی زیر تصریح میشود:
−1

𝑚∏ 𝛾𝑔(𝑞𝑖𝑡 : 𝛾, 𝑐) = (1 + 𝑒𝑥𝑝(−
𝑗=1(𝑞𝑖𝑡 − 𝑐𝑗 ))) ,

() 2

𝑚𝑐 ≤ ⋯ ≤ 𝛾 > 0, 𝑐1 ≤ 𝑐2
1.

Panel Smooth Transition Regression
Fok et al.
3. Gonzalez et al.
4. Colletaz and Hurlin
2.
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𝑐 > 𝑡𝑖𝑞 𝑓𝑖 1
{ = )𝑐 𝑔(𝑞𝑖𝑡 : 𝛾,
()3
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒0 𝑜𝑡ℎ
در روابط ( )2و ( qit ،)3متغیر انتقال یا آستانهای c = (c1 , c2 , … , cm )′ ،یک بردار m

بعدی از پارامترهای موضعی یا مکانهای وقوع تغییر رژیم و  γپارامتر شیب و بیان-
کننده سرعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر است .در عمل مقادیر  mبرابر یک و یا
دو در نظر گرفته می شود .زیرا این مقادیر قادر به نشان دادن تغییرات پارامترهای الگو
هستند(گونزالز و همکاران.)200۵ ،
در چنین الگویی ،چنانچه شاخص تمرکززدایی مالی کمتر از سطح آستانه  cباشد ،اثر
تمرکززدایی مالی بر تورم برابر با  𝛽0خواهد بود و چنانچه شاخص تمرکززدایی مالی برابر
یا بیشتر از سطح آستانه  cباشد ،اثر تمرکززدایی مالی بر تورم برابر با  𝛽0 + β1خواهد
بود.
الگوی  PSTRرا میتوان برای حالتی که بیش از یک تابع انتقال و حالتی که برخی از
ضرایب رگرسیون در رژیم های مختلف ،ثابت هستند بسط داد(گونزالز و همکاران،
.)200۵
𝐽
𝑡𝑖𝑢 𝑦𝑖𝑡 = 𝜇𝑖 + 𝛽0’ 𝑥𝑖𝑡 + ∑𝑟𝐽=1 𝛽𝑗’ 𝑥𝑖𝑡 𝑔𝑗 (𝑞𝑖𝑡 : 𝛾𝐽 , 𝑐𝐽 ) + 𝛼0’ 𝑧𝑖𝑡 +
() 4
و داریم:
𝐽𝑚
𝐽
𝐽
𝑔(𝑞𝑖𝑡 : 𝛾𝐽 , 𝑐𝐽 ) = (1 + 𝑒𝑥𝑝(−𝛾𝐽 ∏𝑘=1(𝑞𝑖𝑡 − 𝑐𝐽,𝑘 )))−1
()۵
متغیر انتقال میتواند از بین متغیرهای توضیحی ،وقفه متغیر وابسته یا هر متغیر دیگر
خارج از الگو که از حیث مبانی نظری در ارتباط با الگوی مورد مطالعه و عامل ایجاد
رابطه غیرخطی باشد ،انتخاب شود(حیدری ،حسن و همکاران .)1393 ،با توجه به هدف
مطالعه حاضر که بررسی اثر تمرکززدایی مالی بر تورم با استفاده از الگوی تغییر رژیم
است ،و اینکه آیا تاثیر تمرکززدایی مالی بر تورم در طول رژیمهای مختلف ،متأثر از نوع
رژیمها و سطوح مختلف تمرکززدایی مالی هست یا نه ،از شاخص تمرکززدایی مالی به
عنوان متغیر انتقال استفاده شده است.
در این پژوهش ،جهت بررسی اثر تمرکززدایی مالی بر تورم از چارچوب منحنی فیلیپس
هیبریدی کینزینهای جدید1استفاده شدهاست .منحنی فیلیپس برای اولین بار در سال
 19۵8توسط فیلیپس به کار گرفته شد.
گالی و گرتلر )1999(1با ارائه الگویی که در آن ،تعدادی از بنگاهها قیمتهای خود را بر
مبنای رفتار آیندهنگر 2و مابقی بر مبنای یک قاعده سرانگشتی 3که در آن قیمتها به
Hybrid New Keynesian Phillips Curve
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تورم با وقفه مرتبط است ،منحنی فیلیپس هیبریدی کینزینهای جدید را به صورت زیر
ارائه کردهاند:
𝑡𝐻 𝜔𝜆 𝜋𝑡 = 𝑤 𝑓 𝐸𝜋𝑡+1 + 𝑤 𝑏 𝜋𝑡−1 +
() 6
در رابطه( ،)6تورم دوره جاری( 𝑡 ،)πتابعی از انتظارات تورمی آینده نگر( ،)𝐸 π𝑡+1تورم
دوره گذشته(  )π𝑡−1و مقدار مازاد تقاضا( 𝑡𝐻) است 𝑤 𝑏 ،𝑤 𝑓 .و 𝜔𝜆 پارامترهای الگو
هستند(عرفانی و همکاران.)139۵ ،
جهت بررسی اثر تمرکززدایی مالی بر تورم و با توجه به مبانی نظری پژوهش ،شاخص
تمرکززدایی مالی به عنوان یک متغیر توضیحی و اثرگذار بر تورم وارد معادله ()6
میگردد .بنابراین الگوی مطالعه حاضر با لحاظ متغیرهای توضیحی یادشده در قالب یک
حالت کلی از الگوی  ،PSTRبه صورت زیر تصریح میشود4:
𝜋𝑖𝑡 = 𝜇𝑖 + 𝑤 𝑓 𝐸𝜋𝑖𝑡+1 + 𝑤 𝑏 𝜋𝑖𝑡−1 + 𝜆𝜔 𝐻𝑖𝑡 + 𝜆𝑓𝑑 𝐹𝐷𝑖𝑡 + [𝑤 𝑓 𝐸𝜋𝑖𝑡+1 +
𝑤 𝑏 𝜋𝑖𝑡−1 + 𝜆𝜔 𝐻𝑖𝑡 + 𝜆𝑓𝑑 𝐹𝐷𝑖𝑡 ]g(qit : γ, c) + εit
() 7

در رابطه( πit ،)7نرخ تورم دوره جاری πit−1 ،نرخ تورم دوره گذشته 𝐻it ،شکاف تولید،
 FD𝑖tشاخص تمرکززدایی مالی μi ،اثر ثابت مقاطی(استانها) t ،دوره زمانی(-1391
 i ،)1384تعداد مقاطع( 30استان) و  εitجزء خطا است.

 .3-2شرحی بر دادهها و نحوه اندازهگیری متغیرها
جهت تخمین الگوی معرفی شده در رابطه( )7نیازمند آمار و اطالعات مربوط به
متغیرهای نرخ تورم ،شکاف تولید ،شاخص تمرکززدایی مالی و انتظارات تورمی آیندهنگر
هستیم .در ادامه به نحوه محاسبه و اندازهگیری این متغیرها پرداخته میشود.
نرخ تورم( 𝐭𝐢𝛑) :در این پژوهش ،نرخ تورم استانهای مختلف بر اساس درصد تغییرات
ساالنه شاخص قیمت مصرف کننده( )CPIدر مناطق شهری هر استان و بر اساس سال
پایه  1383اندازه گیری شده است .دادههای مربوط به این متغیر از سایت بانک مرکزی
استخراج شدهاند.
شکاف تولید( 𝐭𝐢𝐇) :از متغیر شکاف تولید به منظور جذب اثرات سیکلهای تجاری،
استفاده شده است .شکاف تولید در این پژوهش از درصد تفاوت بین تولید ناخالص
1.

Gali & Gertler
Backward-Looking Inflation Expectations
3. Rule of Thumb
 .4در ادامه و در بخش نتایج تحقیق نشان داده خواهد شد که الگوی دو رژیمی برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای
مورد مطالعه کفایت میکند.
2.
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داخلی واقعی و تولید ناخالص داخلی بالقوه هر استان در دوره زمانی 1384-1391
بدست میآید و میتوان نوشت:
𝑝

() 8

∗ 100

𝑟
𝑡𝑖𝑃𝐷𝐺
𝑡𝑖𝑃𝐷𝐺−
𝑝
𝑡𝑖𝑃𝐷𝐺

= 𝑡𝑖𝐻

در رابطه ( 𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡𝑟 ،)8تولید ناخالص داخلی واقعی استان iام در زمان tام و 𝑝𝑡𝑖𝑃𝐷𝐺 تولید
ناخالص داخلی بالقوه استان iام در زمان tام است .منبع دادههای مربوط به تولید
ناخالص داخلی واقعی هر استان ،سالنامه آماری استانهای کشور طی سالهای  1384تا
 1391است .برای محاسبه تولید ناخالص داخلی بالقوه از فیلتر هدریک-پرسکات 1با
 λ=100استفاده شده است.
شاخص تمرکززدایی مالی 𝐭𝐢𝐃𝐅 :در کشـورهای در حـال توسـعه تمرکززدایی با
محدودیت های بیشـتری همـراه اسـت .نظـام مالیـاتی غالبـ ًا در دسـت دولـت مرکزی
است و بخشی از تخصیص منابع در اختیار دولتهای محلی است .مروری بر قوانین
برنامههای توسعه در کشور در حوزه تمرکززدایی نیز مویـد گسـترش تمرکززدایی در
بعد هزینههاست .از اینرو در این پژوهش از شاخص اندازهگیری تمرکززدایی مخارج به
عنوان شاخص تمرکززدایی استفاده شدهاست .این شاخص به صورت زیر بیان میشود:
() 9

∗ 100

LXit
it +ACXt

FD = LX

در رابطه( LX it ،)9مخارج سرانه استان iام در زمانtام و  ACX tمخارج سرانه ملی در
زمان tام میباشد(کیائو و همکاران .)2008 2،دادههای مربوط به عملکرد مخارج
استانهای مختلف و عملکرد مخارج ملی از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی
ریاست جمهوری استخراج شدهاند .شاخص ارائه شده در رابطه( )9یک شاخص استاندارد
است که اصول شاخصسازی در آن رعایت شدهاست .این شاخص بین صفر(عدم وجود
تمرکززدایی مالی) تا صد(تمرکززدایی مالی کامل) قرار دارد.
انتظارات تورمی آیندهنگر (𝟏 :)𝑬𝝅𝒊𝒕+روشهای مختلفی جهت محاسبه انتظارات
تورمی آینده نگر وجود دارد .در این پژوهش به پیروی از مطالعه انجام شده توسط
عرفانی و همکاران( ،)139۵جهت برآورد انتظارات تورمی آیندهنگر از فیلتر هودریک-
پرسکات که یک فیلتر خطی دوطرفه در طول زمان است ،استفاده شدهاست.

Hodrick & Prescott
Qiao et al.

1.
2.
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 .4تخمین الگو و یافتههای تجربی
پس از معرفی الگو و متغیرها ،نوبت به تخمین الگو میرسد ،اما پیش از تخمین الگو
آزمون ایستایی روی متغیرها انجام میگیرد که در مطالعه حاضر از آزمون ریشه واحد
تابلویی برایتونگ1استفاده شده است .نتایج این آزمون که در جدول  1ارایه شده است،
نشان میدهد که تمام متغیرها مانا هستند.
جدول  .1نتایج آزمون برایتونگ جهت بررسی مانایی متغیرهای الگو
متغیر

آزمون برایتونگ در سطح متغیرها
مقدار آماره آزمون

سطح احتمال

نرخ تورم

-۵.72

0.000

شاخص تمرکززدایی

-6.۵0

0.000

انتظارات تورمی آیندهنگر

-3.47

0.000

شکاف تولید

-4.38

0.000

درجه مانایی

)I(0
)I(0
)I(0
)I(0

منبع :یافته های پژوهش

در تخمین الگوی  PSTRاز روش حداقل مربعات غیرخطی )NLS( 2که معادل
تخمینزن حداکثر راستنمایی )ML(3است ،استفاده میشود ،اما پیش از تخمین الگوی
نهایی  PSTRالزم است تا آزمون خطی بودن و همچنین آزمون نبود رابطه غیرخطی
باقیمانده برای تعیین بهترین تصریح از الگوی  PSTRانجام شود .فرضیه صفر آزمون
خطی بودن ،صفر بودن تابع انتقال است .در آزمون نبود رابطه غیرخطی باقیمانده نیز
فرضیه صفر مبنی بر وجود یک تابع انتقال در مقابل فرضیه حداقل وجود دو تابع انتقال
ضروری برای الگوی  PSTRبررسی میشود(گونزالز و همکاران.)200۵ ،
جهت انجام آزمون غیرخطی میتوان از ضریب الگرانژ والد ،)LMw ( 4ضریب الگرانژ
فیشر( )LMF۵و نسبت راستنمایی )LR( 6استفاده کرد .نتایج تمام آمارههای آزمون در
جدول  2بر وجود رابطه غیرخطی بین متغیرها داللت میکنند .همچنین آزمون نبود
رابطه غیرخطی باقیمانده بر مبنای تمام آمارههای محاسبه شده نشان میدهد که تنها
لحاظ یک تابع انتقال برای تعیین رابطه غیرخطی بین متغیرهای الگو کفایت میکند.

1.

Breitung
Non-Linear Least Squares
3. Maximum Likelihood
4. Wald Lagrange Multiplayer
5. Fischer Lagrange Multiplayer
6. Likelihood Ratio
2.
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جدول  .2آزمون خطی بودن در مقابل غیرخطی بودن الگو
m=1
m=2
LR
LMw
LMF
LMw
LMF

***13.46*** 3.01** 13.91*** 18.19
***2.04** 19.03
𝑟 𝐻0 :
=0
𝑟 𝑣𝑠 𝐻1 :
=1
1.63
0.31
4.27
0.40
𝑟 𝐻0 :
=1
𝑟 𝑣𝑠 𝐻1 :
=2
*** :معناداری در سطح  1درصد :** ،معناداری در سطح  ۵درصد و * :معناداری در سطح  10درصد :r ،تعداد
توابع انتقال و  :mتعداد مکانهای آستانهای
منبع :یافتههای پژوهش

پس از آزمون خطی بودن و انتخاب یک تابع انتقال ،در ادامه باید تعداد مکانهای
آستانهای ضروری برای الگوی نهایی انتخاب شوند .برای این منظور و به پیروی از
مطالعه انجام شده توسط حیدری و همکاران( )1393دو الگوی  PSTRبا یک و دو حد
آستانهای تخمین زده شده و هر کدام از آنها که آماره شوارتز پایینتری دارد به عنوان
الگوی بهینه انتخاب میشود .در این پژوهش با استفاده از معیار شوارتز ،یک الگوی
 PSTRبا یک تابع انتقال و یک حد آستانهای برای بررسی رفتار غیرخطی بین
متغیرهای مورد مطالعه انتخاب میشود .نتایج حاصل از تخمین الگوی  PSTRدو رژیمی
در جدول  3گزارش شده است.
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جدول  .3نتایج حاصل از تخمین الگو
آماره t

ضریب

بخش خطی الگو

***-4.31

-0.149

تمرکززدایی

***7.73

0.731

انتظارات تورمی آینده نگر

***3.07

0.237

انتظارات تورمی گذشته نگر

***3.98

0.199

شکاف تولید

***9.63

0.338

تمرکززدایی

**-2.32

-0.131

انتظارات تورمی آینده نگر

***3.23

0.183

انتظارات تورمی گذشته نگر

***4.9۵

0.332

شکاف تولید

***7.61

0.34

C

*1.9۵

14.74

γ

-

0.97

ضریب تعیین

-

0.96

ضریب تعیین تعدیل شده

-

2.17

آماره دوربین-واتسون

-

***۵06.۵6

آماره  Fرگرسیون

بخش غیرخطی

*** :معناداری در سطح  1درصد :** ،معناداری در سطح  ۵درصد و *** :معنادری در سطح  10درصد

منبع :یافتههای پژوهش

پارامتر شیب که بیان کننده سرعت انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر است ،معادل
 14.74برآورد شده و حد آستانهای شاخص تمرکززدایی مالی نیز برابر  0.34است .حد
آستانهای در حقیقت نقطه عطف و متمایزکننده دو رژیم بیان شده در مدل  PSTRاست
که با توجه به مقدار پارامتر شیب برآورد شده و مقادیر متغیر انتقال(شاخص
تمرکززدایی مالی) ،ضرایب تخمینی مدل از یک رژیم به رژیم دیگر تغییر مییابند .البته
یادآوری میشود ،دو رژیم اول و دوم حالتهای حدی مدل  PSTRهستند و در حقیقت،
با توجه به مشاهدات متغیر انتقال ،مقدار ضرایب رگرسیونی بین این دو مقدار حدی در
نوسان هستند .آماره  Fرگرسیون برابر  ۵06.۵6و معنادار است .به عبارت دیگر
متغیرهای مستقل در مجموع توانستهاند که تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند.
همچنین ضریب تعیین الگو برابر  0.97است و بیانگر اینست که  97درصد از تغییرات
متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل الگو توضیح داده شدهاست و نشاندهنده قدرت
باالی توضیحدهندگی الگو است .آماره دوربین-واتسون نیز برابر  2.17است .که نشان
میدهد هیچگونه همبستگی پیاپی بین اجزاء خطا وجود ندارد.
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همانطور که جدول  3نشان میدهد ،شاخص تمرکززدایی مالی دارای اثر منفی بر تورم
در رژیم یک و تاثیر مثبت بر تورم در رژیم دو است .به طوریکه ،با افزایش تمرکززدایی
مالی تا یک سطح مشخص ،نرخ تورم کاهش مییابد و پس از آن افزایش سطح
تمرکززدایی مالی موجب افزایش نرخ تورم میگردد .به عبارت دیگر میتوان گفت که
اجرای سیاست تمرکززدایی مالی در ایران لزوما تثبیت سطح عمومی قیمت را به خطر
نمیاندازد و بسته به سطح تمرکززدایی مالی و محدودیتهای نهادی و ساختاری در
اقتصاد ایران می تواند تاثیرات متفاوتی را بر سطح عمومی قیمت داشته باشد .با توجه به
مقدار عددی ضریب تخمینی شاخص تمرکززدایی مالی میتوان گفت که افزایش هر یک
درصد در شاخص تمرکززدایی مالی موجب کاهش  0.1۵درصد در نرخ تورم در رژیم
یک و افزایش  0.18درصد در نرخ تورم در رژیم دو میگردد.
نتایج حاصل از تخمین سایر ضرایب الگو نیز بیانگر تاثیر نامتقارن این متغیرها بر نرخ
تورم در ایران است .ضریب متغیر انتظارات تورمی آیندهنگر ،انتظارات تورمی گذشتهنگر
و شکاف تولید در هر دو رژیم ،مثبت است .همچنین با توجه به منفی بودن ضریب
تخمینی انتظارات تورمی آیندهنگر در رژیم دو ،میتوان گفت که از شدت اثرگذاری این
متغیر بر نرخ تورم در رژیم دو کاسته میشود .در مقابل و با توجه به مثبت بودن ضرایب
تخمینی متغیرهای انتظارات تورمی گذشتهنگر و شکاف تولید در رژیم دو ،میتوان گفت
که بر شدت اثرگذاری این متغیرها بر نرخ تورم در رژیم دو افزوده میشود.

 .5نتیجه گیری و پیشنهادات
در طی سه دهه اخیر ،بسیاری از کشورهای نوظهور و در حال توسعه به سیاست
تمرکززدایی مالی روی آورده اند .و علیرغم برخی از انتقادات علیه آن ،شاهد اجرای روز
افزون این سیاست در کشورهای مذکور هستیم .گرایش روزافزون به سیاست
تمرکززدایی مالی را میتوان در علل مختلفی از جمله افزایش کارایی ،کاهش نابرابری
میان مناطق و رقابت بین منطقهای جستجو کرد .از سوی دیگر ،مهمترین چالش اجرای
سیاست تمرکززدایی مالی در کشورهای مذکور مسئله تثبیت اقتصادی ،به ویژه تثبیت
سطح عمومی قیمت است .در این پژوهش با استفاده از دادههای مربوط به  30استان
کشور و برای دوره  1384الی  1391و الگوی رگرسیون انتقال هموار تابلویی ،اثر
تمرکززدایی مخارج بر تورم در ایران در چارچوب منحنی فیلیپس کینزینهای جدید
مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که با افزایش سطح
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تمرکززدایی مالی ،نرخ تورم ابتدا کاهش و سپس افزایش مییابد .به عبارت دیگر ،اثر
تمرکززدایی مالی بر نرخ تورم در ایران نامتقارن است و به سطوح تمرکززدایی مالی
بستگی دارد .با توجه به اهمیت تمرکززدایی مالی و همچنین هدف تثبیت اقتصادی
پیشنهاد میگردد که جهت تشخیص سطحی از تمرکززدایی که نرخ تورم را حداقل می-
کند و موجب دستیابی دولت به هدف تثبیت اقتصادی میگردد ،اقدامات الزم توسط
مقامات دولتی و برنامه ریزان صورت گیرد .الزم است که چنین ارزیابی در سطح هر
استان انجام شده و پس از آن واگذاری اختیارات بیشتر در زمینه درآمدها و هزینهها به
مدیران هر استان به صورت تدریجی انجام شود و در استانهایی که از سطح
تمرکززدایی پایینتر از این سطح مشخص برخوردارند ،افزایش سطح تمرکززدایی صورت
پذیرد و استانهایی که سطح تمرکززدایی در آنها باالتر از این سطح است ،کاهش
سطح تمرکززدایی در آنها انجام شود .اگر در این زمینه ،احتیاط و دقت کامل صورت
نگیرد ،تهدیدی برای تثبیت سطح عمومی قیمت خواهد بود .البته قبل از آن باید
اقدامات الزم مانند گسترش وظایف و اختیارات شوراها و تقویت خزانه معین استان و
نظام درآمد-هزینه استان انجام شود .همچنین پیشنهاد میگردد ،جهت اجرای موفقیت
آمیز و اثر بخش سیاست تمرکززدایی مالی و جلوگیری از سوء استفاده دولتهای محلی
از قدرت مالی خود سیستم محدودیت بودجه سخت ،ساختارهای نهادی کارآمد و
نظارتهای نهادینه شده محلی توسط دولت و نهادهای قانونگذار ایجاد گردد .همچنین
نتایج الگو نشاندهنده اثر مثبت متغیرهای انتظارات تورمی آینده نگر ،انتظارات تورمی
گذشته نگر و شکاف تولید بر نرخ تورم است .بنابراین بانک مرکزی در تنظیم و اجرای
سیاست پولی باید به این متغیرها و اثرات آن بر تورم توجه نماید.
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