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  چکیده

، تأثیر بلندمدت کسري هاي امنیت اقتصادي شاخصضمن بررسی  ،این نوشتار در

شـود. بـراي    تبیین مـی نرخ تورم یعنی  ،ترین متغیر امنیت اقتصادي مهمبودجه بر روي 

هـاي   رگرسیون برداري ساختاري براي بررسی اثـرات شـوك  از روش خود این منظور

هـاي ایـن    ایم. بر اساس یافتـه  متغیر استفاده کردهناشی از کسري بودجه دولت بر این 

و معنـاداري بـر روي    هاي ساختاري و نوسانات کسري بودجه اثر مثبـت  مقاله، شوك

نرخ تورم و اثر منفی و معناداري بر روي رشد اقتصادي دارد، اما این اثرات از اثـرات  

 توان می ضمن آنکه ،بنابراین .باشد حجم پول خالص از کسري بودجه دولت کمتر می

، باید بیان داشت که کسري بودجه باعث افزایش ریشه تورم در ایران پولی است فتگ

  . شود کاهش امنیت اقتصادي می ،نتیجهتورم و در 
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  مقدمه

 ي متقابل وجود دارد. در ا اند که بین توسعه و امنیت، تعامل و رابطه نظران بر این عقیده صاحب

آید، رشد و توسعه پایدار نیز معنـی و   میوجود  حال که در سایه امنیت، آرامش و ثبات به عین

کند و آن را در مقابلـه بـا    تر می یافتگی، کشور را امن توسعه ،کند. از جانب دیگر مفهوم پیدا می

توسعه، بـراي مقابلـه بـا     حال کشورهاي در ،سازد. به همین دلیل هاي امنیتی، تواناتر می چالش

یافتـه ـ    کند ـ در قیـاس بـا کشـورهاي توسـعه      شان را تهدید می اي که امنیت هاي عدیده چالش

تواند  ثیرگذار بر امنیت اقتصادي میأبررسی عوامل ت ،. بر این اساسهاي محدودتري دارند توانایی

راهبردي جهت افزایش امنیت و رشد و توسعه اقتصادي باشد. در تمامی مکاتب اقتصادي اتفاق 

ات کالن یدر ادبباشند، وجود دارد.  کننده امنیت کشورها می مینأها ت نظر بر این موضوع که دولت

علت ه ز بیشود و بودجه ن عنوان می تیتثبدولت تخصیص، توزیع و  هیفن وظیمهمتر ،ياقتصاد

ترین ابزار براي دستیابی به ثبات اقتصادي است که شامل  مهم ،يمهم اقتصاد يرهایارتباط با متغ

باشد. تخصیص بهینـه بودجـه    یتغال کامل و رشد اقتصادي مها، اش اهدافی از قبیل تثبیت قیمت

کسري بودجـه  باید توجه داشت  در عین حال،است.  يدن به ثبات و تعادل اقتصادیراهکار رس

از  ياریشـود. در بسـ   متغیر ضد ادواري است که در دوران رکود زیاد و در دوران رونق کم می

در کننـد.   یاستفاده م یاست مالیس ياز ابزارها یکیبودجه به عنوان  ياست کسریکشورها از س

گذاري کافی بخش خصوصی و کمبود  عدم سرمایه توسعه،حال  کشورهاي در درر، یاخ يها دهه

 يد توجه داشت کـه ارتبـاط کسـر   یبا ،عرضه کل سبب استفاده از این سیاست شده است. البته

باشد. عدم تعادل در بودجه اگر  یکسان نمی ياقتصاد يرهایمختلف با متغ يبودجه در کشورها

اقتصاد  بلکه با دخالت دولت در ،اي منفی نیست منجر به تعادل در اقتصاد کالن شود نه تنها پدیده

کننده  دولت باید با افزایش آن بخش از مخارج خود که تکمیل ،باشد. بنابراین نمی تناقض نیز در

بخش خصوصی را در اقتصاد  گذاري بخش خصوصی است، زمینه حضور فعال مخارج سرمایه

همچون فنالند،  ییدهد کشورها یمختلف نشان م يآمار کالن کشورها ،طور مثاله فراهم نماید. ب

 ییانـد و کشـورها   داشـته  ینییبودجه، تورم پا يا و انگلستان با وجود داشتن کسریتالیفرانسه، ا

ـ بر ا اند. برخوردار بوده ییاز تورم باال ،رغم داشتن مازاد بودجهک به یمکز و یلیهمچون ش ن ی

ارتباط بودجه و متغیرهاي کالن اقتصادي از قبیل رشد، کسري تراز تجاري، تورم، نـرخ   ،اساس
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 یافتـه و در  کشورهاي توسعه گذاران در هاي اقتصادانان و سیاست ، یکی از بحثارز و نرخ بهره

  حال توسعه بوده است.

دل در بودجه و عملکرد اقتصاد کالن اختالف اقتصاددانان مکاتب مختلف همواره درباره تعا

تـوان پاسـخ    در خصوص بودجه و عملکرد اقتصاد کـالن همـواره نمـی    ،اند. بنابراین نظر داشته

زیـرا اثـرات    ،یا منفـی دارد قاطعی داد که آیا کسري بودجه بر متغیرهاي اقتصاد کالن اثر مثبت 

مین مـالی آن بسـتگی خواهـد    أتـ وجود آمدن و نحـوه  ه اقتصادي کسري بودجه به چگونگی ب

هاي مالی  کارایی سیاست ،ها و پولیون اساسی بین کنزین هاي یکی از اختالف ،همچنینداشت. 

مختلف در خصوص تعادل  يها هیباشد. نظر هاي تولید و افزایش تولید کل می در بهبود فعالیت

  :ه خالصه کردیتوان آنها را در سه نظر یدر بودجه دولت وجود دارد که م

 يریمنظور جلوگه ز بیبودجه است و ن يشه تورم کسرینکه ریعلت اه ها معتقدند ب کیکالس -

ز ین ید در تعادل باشد، بخش عمومیبا یه دولت، همانطور که بخش خصوصیرو یاز رشد ب

 د در تعادل باشد. یبا

جـاد ثبـات   یفـه دولـت را ا  ین وظیمهمتـر کـه   است بودجه نامتعـادل اسـت  یس ،گریه دینظر -

ک دوره یـ در  ،ن صـورت یداند که ممکن است در ا یق بودجه در اقتصاد میاز طر ياقتصاد

   م.یمواجه باش يبلندمدت در بودجه با کسر

حمایت از تعادل بودجه ولی نه به صورت ساالنه است. طرفداران این نظریه نیز نظریه سوم  -

آنچه مهم اسـت،   ،بنابراینمعتقدند بودجه دولت باید در دوره تجاري چندساله متوازن شود. 

 جبران کسري ایجادشده در دوره رکود با مازاد در دوره رونق اقتصادي است.

نکه دولت با توجه به تعادل بودجه خود، از تعادل اقتصـاد کـالن   یل ایه اول به دلینظر ،البته

  باشد. یماند، مورد قبول نبوده و منسوخ م یخود باز م یگردد و از اهداف اصل یغافل م

دولـت   يها ینسبت پرداخت ،یپس از انقالب اسالم يها خصوص در ساله ز و بیران نیا در

مـداوم   يهـا  يکسـر  سـبب افته که یش یاندازه دولت افزا ،نیو همچن ید ناخالص داخلیبه تول

بر تغییرات پولی و  عیار تمام کنترلعلت ه ها ب ن سالیدر ا ،گریده است. از طرف دیبودجه گرد

. این موضوع با ه استدکر جبرانکسري خود را با استقراض از نظام بانکی  دولت، نظام بانکی

  باشد. حائز اهمیت می ،گذارد افزایش پایه پولی و اثراتی که بر اقتصاد کالن می
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 یمنظور بررسـ ه بهاي امنیت اقتصادي،  ضمن بررسی شاخص ق حاضریتحقبر این اساس، 

ده اسـت. در  یـ م گردیدر پنج بخش مجزا تنظامنیت اقتصادي بودجه بر  يکسر ياثرات اقتصاد

 یمبـان  بـه  شده است. بخش سـوم  مرور یشده قبل مطالعات انجام و ادبیات موضوع ،یبخش آت

   .و مدل ارائه شده است يل آماریتحل ،و در بخش چهارم اختصاص یافته ينظر

  

  الف. پیشینه تحقیق

ثیر آن بر عوامل تولید در أو امنیت اقتصادي؛ و ت ثباتی سیاسی بی«در مقاله ) 1379زارعشاهی (

به رابطه بین ثبات سیاسی و امنیت اقتصادي اشاره دارد و اینکه، وجود ثبات سیاسی مقدمه ، »ایران

نمودن آن،  براي تبیین این ارتباط و کاربردي باشد. ضروري و الزم براي نیل به امنیت اقتصادي می

گذاري  گونه ریسک (سیاسی، سیاست نماید که چهار ده میاستفا مؤلف از اصطالح ریسک ملی

هاي  تحلیل آمارهاي مربوط به شاخص شود. اقتصادي، ساختار اقتصادي و نقدینگی) را شامل می

چهارگانه فوق در گستره جهانی حکایت از باالبودن رقم ریسک ملی در جمهوري اسالمی ایران 

مؤلف در پایان به ارایه راهکارهایی همت  .تاسبر کاهش ضریب امنیت اقتصادي  دالدارد که 

محور اصلی این راهکارها را  رود بتوانند در کاهش ریسک ملی مؤثر باشند. گمارد که گمان می می

که  استهایی در حوزه سیاست و اقتصاد  دارند، اتخاذ سیاست »ریسک ملی«که ریشه در بحث 

نـوع   ،دش سرمایه در کشور و باالخرهبه نحوي به حاکمیت قانون، اصالح نظام نقدینگی و گر

  .شود اعمال حاکمیت، منجر می

ایـده امنیـت   «ضـمن پـرداختن بـه اهمیـت      ،امنیـت اقتصـادي  ) در کتـاب  1381جهانیان (

هاي امنیت اقتصادي را در ادبیات اقتصادي  تعریفی از آن ارائه دهد و سپس شاخص ،»اقتصادي

زمـان حکومـت علـی (ع) را بـا توجـه بـه       امروز بیان کند و وضعیت کلّـی امنیـت اقتصـادي    

مشکالت ایجادشـده بعـد از   به نوشته کتاب،  .دهد میشده مورد ارزیابی قرار  هاي ارائه شاخص

فوت رسول اهللا (ص)، امنیت اقتصادي جامعه اسالمی از جمله جامعـه زمـان علـی (ع) را بـه     

امعه زمان حکومت آن هاي فراوان علی (ع)، ج رغم تالش  بهشدت در معرض خطر قرار داد و 

مجموعه رفتارهاي اقتصادي آن حضرت و  در عین حال،حضرت (ع) وضعیت خوبی نداشت. 
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جهـت  در اي  توانـد رهنمودهـاي بسـیار ارزنـده     روایات و گفتار علی (ع) در عرصه اقتصاد می

فاده سرانجام در این کتاب ابعاد امنیت اشتغال و درآمد با اسـت  .دستیابی به امنیت اقتصادي باشد

  .گیرد از رفتار و گفتار آن حضرت مورد بررسی قرار می

تأثیرپـذیري  «در مقالـه خـود تحـت عنـوان      ،)1382( زاده بحرینـی  حسـین و آزاده  شریف

عنـوان   ،)»1379 ــ  1358هاي امنیت اقتصـادي (  گذاري خصوصی در ایران از شاخص سرمایه

رهاي اقتصـادي  تأثیرپذیري از متغیشور افزون بر گذاري خصوصی در هر ک سرمایهاند که  داشته

گذاري مسـتقیم خـارجی و    گذاري دولتی، حجم سرمایه م، نرخ ارز، حجم سرمایهمانند نرخ تور

گـذاري، تـأثیر    رهاي اقتصادي، از متغیرهاي نهادي معطوف به امنیت محـیط سـرمایه  دیگر متغی

ی در ایـران از  گـذاري بخـش خصوصـ    پذیرد. در این مقاله، چگونگی تأثیرپـذیري سـرمایه   می

، »حاکمیـت نظـم و قـانون   «، »ثبات دولت«متغیرهاي امنیتی آزمون شده است. متغیرهاي نهادي 

شکاف میان انتظـارات مـردم و   «و » خطر بروز درگیري خارجی«  ،»خطر بروز درگیري داخلی«

 .نددار GDP گذاري خصوصی به ، تأثیر مثبت و معنادار بر نسبت سرمایه»عملکرد اقتصادي دولت

فساد «، و »گویی دولت در برابر مردم و نهادهاي دموکراتیک پاسخ«تأثیر متغیرهاي در این بررسی، 

اما کامالً معنادار نیسـت.   ،منفی است GDP گذاري بخش خصوصی به بر نسبت سرمایه» دولت

با  ،»گذاري بخش خصوصی به وسیلۀ دولت اعتنایی به قراردادها و مصادره سرمایه خطر بی«متغیر 

دهد، بدین معنی که  اما مثبت نشان می ،گذاري خصوصی در ایران رابطۀ نه چندان معنادار سرمایه

متغیرهـاي   ،انجامد. سرانجام گذاري بخش خصوصی می کاهش خطر یادشده به افزایش سرمایه

گذاري  ارتباط معناداري با نسبت سرمایه» هاي قومی خطر بروز تنش«و » کیفیت دستگاه اداري«

هاي تجمعی ـ که از حاصل جمع   دهند. استفاده از شاخص نشان نمی GDP ش خصوصی بهبخ

گذاري  تأثیرپذیري شدید سرمایه - آیند گفته به دست می هاي نهادي پیش تمام یا برخی از شاخص

  .کند خصوصی در ایران را از ماهیت و عملکرد دولت تأیید می

ادبیات  ضمن بررسی ،امنیت اقتصادي در ایراندر کتابی تحت عنوان  ،)1387عزتی و دهقان (

 انـد. آنهـا   علمی امنیت به تحلیل آثار متقابل امنیت اقتصادي و متغیرهاي کالن اقتصادي پرداخته

بخشی، پولی، نرخ ارز و تعادل در تجارت  گذاري و متغیرهاي تولید، درون یههمچنین رابطه سرما

عنـوان  رامون امنیت اقتصادي بررسـی کـرده و   نظران پی خارجی را همراه با دیدگاههاي صاحب
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ثر است، زیـرا وجـود   ؤکه حصول امنیت اقتصادي در گرو تقویت نهادهاي کارآمد و م اند کرده

ها و نظایر آن با  انداز، حجم پول، تسهیالت اعطایی بانک ارتباط معنادار میان متغیرهایی نظیر پس

یاي اهمیت نهادهاي مالی در حصول امنیت گذاري، گو متغیرهاي کلیدي رشد اقتصادي و سرمایه

کید شده است که هر کوششی در جهت افزایش کارآیی أهمچنین ت ،در این کتاب. اقتصادي است

ثري در افزایش ؤنقش م ،و بهبود عملکرد نهادها اعم از نهادهاي مالی، قضایی، اداري و اجتماعی

بازار پول به عنوان بازار مالی نقش  هاند ک آنها عنوان نموده .سطح امنیت اقتصادي خواهد داشت

کند و یکی از ابزارهاي  بسیار زیادي در ایجاد بسترهاي الزم براي تقویت امنیت اقتصادي ایفا می

نهادهاي قضایی نیز نقش بسیار  ،ارتقاي کارآیی این بازارها نیز تقویت نظارت مالی است و البته

همچنین در حـوزه قـوانین و مقـررات و     . آنهاکنند مهمی در ایجاد فضاي امن اقتصادي ایفا می

  .اند گذاري دولت نیز راهکاریی براي بهبود وضعیت ارائه کرده سیاست

)، در یکی از مجموعه مطالعات امنیـت اقتصـادي منتشـره، بـه     1391مؤسسه تدبیر اقتصاد (

ش آورده پرداخته است. در این گزار مشکل بیکاري جوانان و تأثیر آن بر امنیت اقتصادي کشور

باشـد. از جملـه    شده که معضل بیکاري داراي آثار و تبعات اقتصادي، اجتماعی و سیاسی مـی 

یـافتن نیـروي کـار و بـه ویـژه افـراد جـوان و         توان بـه جریـان   پیامدهاي اجتماعی بیکاري می

هاي هرمی اشاره نمود که عالوه بر  کرده به سمت مشاغل کاذب و مخرب همچون شبکه تحصیل

المللی بیگانه، آثار زیانبار  هاي بین تواند از طریق ارتباط با شبکه اقتصادي و اجتماعی، می آثار منفی

امنیتی نیز به همراه داشته و مشکالتی را براي عرصه سیاسـی کشـور موجـب گـردد. یکـی از      

هاي اجتماعی و مسکن  هاي دوره جوانی، نیاز به داشتن شغل، درآمد، تحصیل، تخصص ویژگی

کرده بیش از گذشته افـزایش   هاي اخیر جمعیت جوانان بیکار تحصیل شد. در سالبا مناسب می

اي به لحاظ اقتصادي، سیاسی،  تواند تبعات گسترده یافته است. تداوم وضعیت بیکاري جوانان می

هاي اخیر و دالیل  اجتماعی و فرهنگی داشته باشد. در این گزارش روند بیکاري جوانان در سال

 د بحث قرار گرفته و تبعات آن بر امنیت اقتصادي کشور تحلیل شده است.گیري آن مور شکل

در خصوص اثر کسـري بودجـه و متغیرهـاي اقتصـاد کـالن نیـز مطالعـات زیـادي در کشـورهاي          

اي نتیجـه   )، با آزمـون سیسـتم سـاختاري پـنج معادلـه     1989( 1مختلف انجام شده است. گلوریا بارتولی

                                                                                                               
1. Bartoli 
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انداز دولـت و تـراز جـاري مثبـت اسـت و بـدین ترتیـب، ارتبـاط بـین           پسگرفته است که ارتباط بین 

کنـد. همچنـین، وي    مخارج دولت و تراز جاري منفی است و اثر مخارج بـر تـراز جـاري را تأییـد مـی     

انـداز خصوصـی اثـر منفـی و      گیرد که دو متغیر مالیات تورمی و تشکیل سرمایه دولت بر پـس  نتیجه می

 .کننـد  ثر مثبت دارد و در نتیجه، هر دو کسري تـراز جـاري را تشـدید مـی    گذاري خصوصی ا بر سرمایه

مطالعات زیادي در خصوص ارتباط کسري بودجه دولت، رشد پول و تورم بـراي کشـورهاي مختلـف    

) بـراي کشـورهاي در   1978( 1و از جمله ایران انجام شده است. براي مثال، مطالعات آق اولـی و خـان  

تـر   مخارج دولت نسبت به درآمـدهاي دولـت در برابـر تـورم خیلـی سـریع      حال توسعه نشان دادند که 

) 1977( 2دهـد. بـارو   شوند. در نتیجه، تورم در این کشـورها کسـري بودجـه را افـزایش مـی      تعدیل می

الگویی را پیرامون موضوع بودجه دولت، رشد پول و تـورم توسـعه داده اسـت. نتـایج تخمـین الگـوي       

اي اقتصاد امریکا حاکی از آن است که متغیرهـاي تغییـر الگـوي مخـارج     بر 1976- 1954بارو طی دوره 

) بـا اسـتفاده از   1981( 3دولت و بیکاري، هر دو تأثیر مثبت و معناداري بـر رشـد پـول دارد. هـامبورگر    

الگوي عرضه پول که نخستین بار از سوي بارو ارائه شده بود، دریافـت کـه کسـري بودجـه آمریکـا در      

کنـد کـه    تأثیر مثبت و معناداري بر رشد پول داشته اسـت. البتـه وي تأکیـد مـی     1978- 1961طی دوره 

این ارتباط ضرورتی ندارد که همیشه برقرار یا حفظ شود و ابتدا بسـتگی بـه ایـن دارد کـه آیـا کسـري       

افتد، نرخ بهره را افزایش خواهد داد یا نـه. دوم اینکـه آیـا بانـک مرکـزي       بودجه که در اقتصاد اتفاق می

)، 1376صـمیمی (  هاي دولت را به پول تبدیل خواهد کـرد یـا نـه. عسـکر     راي تثیبت نرخ بهره، بدهیب

 1374- 1360رابطه بین کسري بودجه دولت، رشد حجم پول و تورم در اقتصـاد ایـران در دوره زمـانی    

هـاي فصـلی و    رسی نموده و براي این منظـور، الگـوي کوچـک اقتصـاد کـالن بـا اسـتفاده از داده       را بر

هـا   منظورنمودن فرضیه انتظارات عقالیی تدوین و برآورد گردیده است. نتـایج تجربـی، نظریـه کینـزین    

 مبنی بر اینکه کسري بودجه دولت عالوه بر تأثیر از طریق حجم پول بـه طـور مسـتقیم بـر نـرخ تـورم      

)، 1384نماید. مرتضی سامتی، مجیـد صـامتی و غالمحسـین جعفـري (     گذارد را تأیید می تأثیر مثبت می

هاي مالی دولت چه اثري بر رشد حجـم پـول و تـورم داشـته و بـا تخمـین        اند که عدم تعادل نشان داده

بودجـه خـود را   منحنی الفر مالیاتی براي ایران میزان بهینه انتشار پول توسط دولت براي جبران کسـري  

                                                                                                               
1. Aghevli & Khan 
2. Barro  
3. Hamburger 
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) نیز با استفاده از الگوي خودرگرسـیون بـرداري بـراي کشـور ایـران      1382اند. دهلوي راد ( تعیین کرده

هاي گذشته متغیرهـاي مـالی، پـولی و ارزي زیـر کنتـرل دولـت نقـش مـؤثري بـر           نشان داد که در دهه

اده از الگـوي معـادالت   ) بـا اسـتف  1380پـور (  فشارهاي تورمی در ایران بازي کرده است. همچنین، تقی

  همزمان براي ایران نیز وجود رابطه مثبت بین کسري بودجه و نرخ تورم را تأیید کرده است.

  

  هاي امنیت اقتصادي مروري بر شاخص ب.

در زبـان    securityلحاظ لغوي، مرکب از دو واژه امنیت و اقتصاد است. واژه  منیت اقتصادي بها

و  معنی پریشانی، گرفته شـده   به  curesمعنی بدون و  به se که secures انگلیسی، از ریشه کلمه التین

خطر، رهایی از اضطراب، آزادبودن از شک و ابهـام، آزادبـودن از تـرس و     معانی امنیت سالم و بی به

امنیت بحثی کلی درباره پیگیـري رهـایی از تهدیـد    « ،طور کلی به. داشتن آمده است خطر و اطمینان

اساس، امنیت اقتصادي عبارت اسـت از آزادي از هـر نـوع تـرس، شـک و ابهـام در       بر این . »است

ــات و در عــین حــال  ــدن تعهــدات و مطالب ــان از برخــورداري از ثمــره   ،بالاجرامان حصــول اطمین

کـل   ابامنیت اقتصادي . گیرد هایی که در زمینه تولید ثروت و توزیع و مصرف آن صورت می فعالیت

ها، قوانین، آداب و رسـوم و ایـدئولوژي ارتبـاط     اقتصاد شامل سازمان ها و مشخصات نهادي ویژگی

تـوان امنیـت اقتصـادي را بـه صـورت چـارچوب نهـادي کـه مشـوق و موجـب اعتمـاد             می دارد.

گذاران بوده و امنیت فیزیکی افراد و امنیت حقـوقی معـامالت را تضـمین     اندازکنندگان و سرمایه پس

اي که اثرخود را  ، به گونهجهان وضع خاصی را به وجود آورده کند، تعریف کرد. تحوالت اقتصادي

  بر تمامی کشورهاي جهان گذاشته است. 

در سطح خرد امنیت اشتغال و درآمد  .امنیت اقتصادي در دو سطح خرد و کالن مطرح است

اهمیت مسـایل   .انجامد گذاري در کشور می شود و در سطح کالن به امنیت سرمایه را شامل می

کسی پوشیده نیست و امروز مشکالت اقتصادي که خود را به شکل بحران نشان داده  اقتصادي بر

فراگیرشـدن مشـکالت    .باید کنترل شده و وضع اقتصادي کشور به تبـع آن بهبـود یابـد    است،

ویژه در کشورهاي اروپایی و جهان غرب که درصدد کنترل ایـن بحـران   ه اقتصادي در جهان ب

مین نمایند. براي أگذاران را ت ریزان اقتصادي که امنیت سرمایه ت براي برنامهکیدي اسأت ،هستند
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نظام  اقتصادي است تا در پرتو آن به مهمترین گام دستیابی به امنیت ،کشورهاي در حال توسعه

 اقتصادي مطلوب براي ارتقاي تولید و کارآیی مطلوب منابع دست یافته و آنگاه به رفاه اقتصادي

سیاسی و حقوقی است  اي از شرایط اجتماعی، شده گذاري چارچوب نهادینه ت سرمایهند. امنیبرس

گذاران را جلب کرده و امنیت اشتغال و درآمد به معناي طرد  اندازکنندگان و سرمایه که اعتماد پس

گونه فشار خارج از کنترل افراد جامعه در مسیر اشتغال و کسب درآمد براي دستیابی به سطح  هر

محیط امن اقتصادي ارتباط تنگاتنگی با محیط باثبات  باشد. رفاه اقتصادي آن جامعه میمتوسط 

اقتصاد کالن دارد. محیط امن اقتصادي ابعاد و ارکان مهمی دارد کـه عبارتنـد از قـانون و نظـم     

اعتبـار دولـت در نـزد     ،کارآمد، ثبات معقول اقتصاد کالن، ثبات معقول سیاسی و از همه مهمتر

دو بعد مهم امنیت  ،ثبات اقتصاد کالن و ثبات سیاسیذار. به طور خالصه باید اشاره کرد گ سرمایه

تالش در جهت ایجاد محیط باثبات اقتصاد کالن نقش  ،دهند و از این رو اقتصادي را تشکیل می

  هدف رشد پایدار دارد.  ،ثري در تحقق امنیت اقتصادي و بنابراینؤم

اقتصادي، سیاسی و فرهنگی است، امنیت نیز از زوایـاي   توسعه داراي ابعاد گوناگون چون

کننده امنیت ملـی،   عوامل خطرساز و تهدید ،گیرد. به عبارت دیگر متعددي مورد تهدید قرار می

هاي اقتصادي، سیاسی و فرهنگـی تهدیـدها    شناخت ابعاد و مؤلفه ،رو این متنوع و متکثرند. از

، در ایـن  نقـش محـوري موضـوع امنیـت اقتصـادي     با عنایت به  .بسیار اساسی و حیاتی است

  :پردازیم هاي مهم آن می تحقیق، به معرفی شاخص

  

  ت سیاسی و نبود خشونتاثب

آمیز  ممکن است دولت از طریق غیرقانونی یا ابزار خشونتکه این شاخص این احتمال را 

 نماید. گیري می ثبات یا ساقط شود، اندازه داخلی یا حمله تروریستی، بی

  

  صداییگویی و چند پاسخ

هـاي شـهروندي،    این شاخص اندازة هر یک از ابعاد مختلف روندهاي سیاسی مانند آزادي

خص کند. میزان این شـا  حقوق سیاسی و میزان مشارکت شهروندان در تعیین دولت را بیان می

 باشد. + می5/2تا  -5/2بین 
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  کیفیت مقررات تنظیمی

قیمـت یـا نظـارت نامتناسـب بـر       بازار همانند کنترلهاي ناهمگون با  گیري سیاست اندازه

هاي فزایندة ایجادشـده بـه وسـیله قـوانین مختلـف و متعـدد در        ها و یا درك محدودیت بانک

شـود. ایـن    هایی همچون تجارت خارجی و توسعه تجاري، توسط این شاخص انجام می زمینه

گذاري خارجی خلـق   ایهکند میزان فضایی را که براي تشویق تجارت و سرم شاخص سعی می

 باشد. + می5/2تا  -5/2گیري نماید. میزان این شاخص نیز بین  کند، اندازه می

  

  اثربخشی دولت 

پـذیري   این شاخص اندازه کیفیت تأمین خـدمات عمـومی، کیفیـت روابـط اداري، رقابـت     

دهد. شاخص  مستخدمان عمومی و استقالل مستخدمان شهري از فشارهاي سیاسی را نشان می

ها را براي اینکه بـا کارآمـدي خـدمات عمـومی را ارائـه دهنـد و        اثربخشی دولت توان دولت

 باشد. + می5/2تا  -5/2سنجد. میزان این شاخص بین  گذاري کنند، می سیاست

  

  دستیابی به اطالعات (وضعیت قوانین آزادي انتقال اطالعات)

ـ   ولتقوانین آزادي اطالعات نیازمند افشاي اسناد غیرمحرمانه د مـردم اسـت.    رايهـا ب

دهـد و بـه    هـاي دولـت، شـفافیت را افـزایش مـی      دستیابی به اطالعاتی در مورد فعالیـت 

تري با فساد مبارزه کنند. این تعهد دولت به انتشار  دهد به شکل بهینه شهروندان اجازه می

(معلـق)،  ، در حـال بررسـی   شود: اجراشده سه دسته تقسیم می اسناد دولتی براي مردم، به

  کدام. هیچ

 
  حاکمیت قانون

به  .دهد ها به قوانین جامعه را نشان می این شاخص اندازة میزان اعتماد و تعهد مردم و بنگاه

هاي اجتماعی و اقتصـادي مـنظم و    میزان حرکت فضاي جامعه به سمت فعالیت ،عبارت دیگر

هـا در   مهمی از اثربخشی دولتنماید. حفاظت از مالکیت خصوصی، معیار  مند را بیان می قاعده

  باشد. + می5/2تا  -5/2این زمینه است. میزان این شاخص نیز بین 
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  کنترل فساد

 »استفاده از قدرت دولتی بـراي منفعـت فـردي   «میزان فساد که به طور معمول تحت عنوان 

فقدان شود. متخصصان معتقدند این نوع فساد از  گیري می شود با این شاخص اندازه شناخته می

شـود.   هاي آن توسط مأموران دولتی و نیز بخش خصوصی ناشی می احترام به کشور و سازمان

شود. میزان این شاخص  رانی خوب تلقی می وجود این فساد در جامعه نوعی شکست در حکم

  باشد. + می5/2تا  -5/2نیز بین 

  

  درك فساد

نمایـد.   گیري مـی  ندازهشده فساد را در بخش عمومی کشور ا این شاخص میزان سطح درك

  دارد. بندي نموده و اعالم می کشور رتبه 180سطح فساد را در بین  ،این شاخص ترکیبی

  

  فضاي کسب و کار

 هـاي تجـاري اسـت کـه از طریـق      این شاخص نـوعی شـاخص مـدیریتی بـراي فعالیـت     

شود. این شـاخص، ترکیبـی اسـت و     آوري، نظرسنجی و آمار مؤسسات تجاري تولید می جمع

  شود. توسط بانک جهانی محاسبه می

  

  کارو کسبزمان الزم براي آغاز 

کمیـل رونـد قـانونی آغـاز فعالیـت      این شاخص نمایانگر تعداد روزهاي مورد نیاز بـراي ت 

خشی آن با صرف هزینه مضاعف ب گیري زمان این روند، اگر سرعت کار است. در اندازهو کسب

  شود. توجه به هزینه آن انتخاب میترین روند بدون  پذیر باشد، سریع امکان

  

  ضریب جینی

گیـرد.   گیري نابرابري درآمد در جامعه مورد استفاده قـرار مـی   این شاخص غالباً براي اندازه

نابرابري کامل است.  1نشانۀ برابري کامل و  0بوده به طوري که  1و  0میزان این شاخص بین 

براي جامعه نیست و تنها میزان نـابرابري   بودن این شاخص نشانگر رفاه برابر و یکسان مناسب

  کند. هم مقایسه می درآمد اقشار مختلف جامعه را با
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 تورم  

شود. تورم  تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می 

 هـاي گونـاگون،   ها در اقتصاد است. هرچند بر پایه نظریـه  روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت

اما تمامی آنها به روند فزآینده و نامنظم افـزایش در   ،شود هاي متفاوتی از تورم ارائه می  تعریف

تواند به  مین معیشت حداقل زندگی مردم میأعدم تثیر بر أعلت ته بتورم  ها اشاره دارند. قیمت

  .عنوان یکی از عوامل تهدید امنیت ملی، مطرح باشد

سه متغیر اساسی در کانون توجه بوده و بر آنها  ،کالندر تعریف محیط باثبات اقتصاد 

ثباتی یا پیشرفت به سمت ثبات  تغیر اساسی که وضع آنها میزان بیشود. این سه م کید میأت

نماید، عبارتند از نرخ تورم، کسري بودجه و واگرایـی   اقتصاد کالن را تعیین و تصریح می

ـ  ،گر دارندثیرات متقابلی بر یکدیأاین عوامل ت  نرخ ارز. طـوري کـه کسـري بودجـه و     ه ب

تـورم نیـز بـر آنهـا داراي      ،نوسانات نرخ ارز داراي اثرات منفی بر تورم بوده و در نهایت

به طـوري کـه طـی     ،تورم عامل بسیار مهمی است از میان عوامل باال .ثیرات منفی استأت

شده و موجبات ترین مشکالت اقتصادي کشورها تبدیل  به یکی از جدي ،چند دهه گذشته

نگرانی عمیق دولتمردان در جهان را فـراهم آورده اسـت. وجـود تـورم در هـر اقتصـادي       

وجود تورم در اقتصاد هـر کشـور،    ،هایی در آن است. همچنین دهنده وجود نارسایی نشان

هاي فراوانی را بر  آثار و پیامدهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی دارد که بدون شک هزینه

کاهش قدرت خرید افـراد شـاغل، افـزایش فسـاد مـالی و اداري،      . کند یل میاقتصاد تحم

از  ،گـذاري  انداز و سـرمایه  کاهش پس ،اعتمادي و در نهایت کاهش انگیزه کار، افزایش بی

شود که تـورم در هـر کشـور     مالحظه می ،اثرات سوء این معضل اقتصادي است. بنابراین

امنیت اقتصادي کشورها را مختل  ،الن و در نهایتثیرات خود ثبات اقتصاد کأتواند با ت می

  و راه را به سمت رشد پایدار جامعه دشوار کند. 

عنـوان شـاخص امنیـت    نوسانات تورمی بـه  هاي مذکور  میان شاخص الزم به ذکر است از

شاهد رود با افزایش نوسان در تورم،  دي در این پژوهش انتخاب شده است که انتظار میاقتصا

   اقتصادي باشیم. کاهش امنیت
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  ينظر یمبان. ج

هـا بـوده اسـت. در     ها و وظایف مهم دولـت  امنیت و دفاع ملی همواره یکی از دغدغه

شود که راهکارهاي نظامی در  مین امنیت ملی مشاهده میأبررسی سیر تاریخی چگونگی ت

آینده، است که در دنیاي امروز و این واقعیت چندان دور مورد توجه بوده است.  سالیان نه

دنیـاي رو بـه    ،شـود. در واقـع   امنیت ملی بر حسب قدرت و پویایی اقتصادي سنجیده می

هـاي اقتصـادي جـایگزین     شود که در آن چـالش  شدن به عنوان جهانی توصیف می جهانی

ابزارهـاي   بـر  ها براي براي ارتقاي امنیت ملـی عمـدتاً   شوند و ملت هاي نظامی می چالش

  هدر بخش حاضر بر موضوعات اقتصادي ب ،بر این اساس نظامی.کنند تا  اقتصادي تکیه می

ترین  تورم سیاسی چونکید شده است. أعنوان عوامل اثرگذار و شاخص امنیت اقتصادي ت

 درامنیت اقتصـادي   عنوان شاخص  هاست، نوساناتش بثیرگذارترین شاخص اقتصادي أو ت

ثیرگذارترین ابزار أترین و ت کسري بودجه مهم چون ،نظر گرفته شده است. از طرف دیگر

ترین شاخص جهت بررسی  عنوان کلیدي  هاست، ب تیامن کننده نیعنوان نهاد تأم  به  دولت

  ثیر بر امنیت در نظر گرفته شده است.أت

  

  تصاديقثیرگذار بر امنیت اأمهمترین شاخص ت ؛تورم .1

باید به وجود نوعی  ،دیگردر بررسی مقوله امنیت اقتصادي عاملی مانند تورم و یا هر عامل 

که رویکـردي امنیتـی اسـت و جنبـه     » پذیري آسیب «یعنی جنبه  ،تناقض در دو جنبه از اقتصاد

در همـه   پـذیري و کـارایی تقریبـاً    توجه الزم را مبذول داشت. کشمکش بین آسـیب » کارایی«

کـل   هـا و بـاالخره   هـا، طبقـات دولـت    سطوح امنیت اقتصادي از سطح فردي گرفته تا شرکت

  .سیستم جریان دارد

امنیت اقتصادي به ضروریات زیستی (غذا، آب، مسکن و آموزش) مربوط  ،در سطح فردي

است. در سطوح باالتر با دامنه وسیعی درباره اشتغال، توزیع درآمـد و رفـاه مـرتبط اسـت کـه      

بـه  باشد.  استاندارد زندگی) می(حفظ سطح مشخصی از زندگی  ،منظور از امنیت اقتصادي فرد

کننده و تولیدکننده موجب بروز تناقض  وجود دوگانگی در هویت افراد به عنوان مصرف ،عالوه
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کنـد طرفـدار    کننـدگی افـراد را وادار مـی    بدین شکل که خوي مصـرف  ،شود در رفتار افراد می

 ،ترین قیمت انتخاب کنند دهد بهترین محصول را با مناسب گسترش بازار باشند، زیرا اجازه می

بـه مخالفـت بـا گسـترش      ،اما در صورتی که گسترش بازار، درآمد و اشتغال آنها را تهدید کند

 ،توان نتیجه گرفت اگر اشتغال و درآمـد وجـود نداشـته باشـد     می ،د و در نهایتنپرداز بازار می

هـر قـدر تـالش افـراد در      ،بنابراین .شود کننده امتیازي محسوب نمی حق انتخاب براي مصرف

یابـد.   مـی  زدن به کارایی اقتصادي افزایش پذیري اقتصادي بیشتر شود، خطر لطمه بکاهش آسی

 ،به عـالوه  .مشکل دائمی افراد است ،رد و کالنختالش براي حفظ توازن بین امنیت  ،در واقع

موجب پیـدایش دو طبقـه مرکـزي و حاشـیه در اقتصـاد      که از نتایج تورم است، گسترش فقر 

ین دو به همدیگر نسبت به منافع گروهی و ملـی داراي مالحظـات   گردد که نسبت ا داخلی می

بین منافع مرکز و حاشیه هماهنگی وجود نـدارد و همـین باعـث بـروز      ،در واقع .امنیتی است

ایجاد یـا گسـترش منازعـات     ممکن است زمینه و گردد شکاف در جامعه و بین منافع آنان می

  .سیاسی را فراهم آوردـ  اجتماعی

تواند موجبات ناامنی گسترده در جامعه را  توان مدعی شد تورم می تمهیدات می با همه این

فراهم کند. علل بروز ناامنی از طریق تورم گاهی از ذهن به عین اسـت و گـاهی بـالعکس. در    

شـود و سـپس نمـود آن در جامعـه بـه       ابتدا امنیت روانی افراد دچار خدشه مـی  ،موارد خاص

در زمینه امنیـت روانـی جامعـه،     .دهد خود را نشان می ند آنهامان صورت آشوب قتل، دزدي و

گوینـد. انتظـارات    مـی » انتظـارات تـورمی  «کند که در اصطالح به آن  تورم بسیار فعال عمل می

شوند و اسـاس آن اینگونـه    هاي گوناگون خلق می تورمی در ذهنیت جوامع مختلف به صورت

دهـد و در   کاالها حساسیت خاصی نشان مـی است که ذهنیت اقتصادي جامعه نسبت به بعضی 

چند به طور غیر واقعی، منتظر هر ،صورتی که این کاالها افزایش قیمت بیابند، جامعه هر لحظه

غیر واقعـی اسـت، خـود موجـب      هاست و همین انتظار که عمدتاً افزایش سطح عمومی قیمت

  .)1387 ،ندگانسیجمع نو( شود. در ایران قیمت بنزین این ویژگی را دارد تورم می

گـردد و   ه میدیگر اینکه، تورم باعث شکاف بین زندگی شرافتمندانه و کار شرافتمندان

شـود کـه توجـه     هاي بسیار عمیق می روانی گسترده و ناهنجاري لهمین امر موجب اختال
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دهـد اقتصـاد ایـران در برابـر      آمـار و اطالعـات نشـان مـی     .به آن بسیار ضـروري اسـت  

 گـر  ین نشاناکند و  ساختاري بسیار شکننده و منفعل عمل می و برون هاي درون نابسامانی

هـا تـا    هاي اخیر با ایجاد بعضی محدودیت چه در سال. اگراستبیماري ساختار اقتصادي 

 ،اختالف سـطح درآمـدها همچنـان ادامـه دارد و ثانیـاً      اما اوالً ،اي تورم کنترل شده اندازه

هـاي   حرکـت  منـد گسـیخته نیاز  ده و مهار تورم لجامچنینی موقتی بو هاي این اعمال کنترل

  .است تري اساسی

  

  مین امنیت و ابزار کنترلی کسري بودجهأها در ت نقش دولت. 2

هاي اقتصادي گاهاً در پی تصـمیمات سیاسـی در خصـوص     در سطح اقتصاد کالن، بحران

مریکا پس از جنگ آآید. کسري بودجه عمیق بودجه دولت  وجود می  هامنیت ملی و یا نظامی ب

این پیامد باعث شد امنیـت اقتصـادي و ملـی ایـن      ، از جمه این موارد است.عراق و افغانستان

ناپـذیري بـر    کشور به خطر افتاده و پیشنهاد ریاضت اقتصادي نمایند. این موضوع اثرات جبران

ع آن بـ ها و کاهش تقاضـا و بـه ت   شکستگی بانکاقتصاد این کشور از جمله کاهش اشتغال، ور

ست که صلح اجباري ناشی ا له مهمتر اینأمس در عین حال،ه است. تشداکاهش رشد اقتصادي 

ها باعث به خطر افتادن وجهه این کشور نزد مردم خود و سایر ملل شده است.  از افزایش هزینه

نحوي که کسري بودجه باعث کاهش مخارج نظامی  به ،را ایجاد کردهدور باطل نوعی این امر 

کاهش امنیت ملی نیز کاهش رشد اقتصـادي از   وشده  مریکا آنبال آن کاهش امنیت ملی ده و ب

  .(Ronis, 2011) دنبال خواهد داشت بهرا گذاري  طریق کاهش سرمایه

هاي دفاعی در طول جنگ تحمیلی با عراق از آن  عنوان نتیجه سیاسته در ایران نیز آنچه ب

دولتی است. ایـن امـر موجـب     آمدن اقتصاد کامالًوجود  هشود، افزایش حجم دولت و ب یاد می

ها از ایران خـارج شـود و    گشت کمترین زمینه حضور بخش خصوصی فراهم نشده و سرمایه

اتکا به تولیدات خارجی بیشتر شود که این امر تهدیدي بزرگ براي امنیت اقتصـادي و امنیـت   

  شود. ملی محسوب می
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جـز هسـتند. اول:    2امنیـت ملـی داراي    هـاي  باید توجه داشت نتـایج اقتصـادي سیاسـت   

 ،ثیرات اقتصادي بگـذارد أهایی که در آن راهکارهاي نظامی ممکن است استفاده شود تا ت روش

توانـد بـه عنـوان جانشـین یـا مکمـل        هایی که در آن راهکارهـاي اقتصـادي مـی    و دوم: روش

  راهکارهاي نظامی جهت تحقق اهداف امنیتی استفاده شوند.

ثیر مسایل ه معنی تمرکز بر روي چگونگی تأنابع دفاعی براي اهداف اقتصادي باستفاده از م

هاي اختصاص داده شده براي اهداف دفاعی هستند. جـزء   اقتصادي بر مدیریت و استفاده جنبه

شـامل اسـتفاده بـالقوه از     نیـز  دوم یعنی استفاده از راهکارهاي اقتصادي براي اهـداف دفـاعی  

  باشد.  وان جانشین یا مکمل راهکارهاي نظامی میراهکارهاي اقتصادي به عن

توانند بر رفتار دیگـر کشـورها از    به عنوان عناصر سیاست امنیتی، راهکارهاي اقتصادي می

ثیر بگذارند. اهداف اقتصـادي خـارجی، اهـداف    أهاي اقتصادي ت طریق رایزنی یا تحمیل هزینه

توانـد در   کردن آنچه کشور مـورد نظـر بـدان نیـاز دارد، مـی      هاي فنی و یا فراهم نظامی، کمک

کـه از راهکارهـاي    زمـانی بنـابراین،  برقراري ارتباط براي رایزنی مورد استفاده قـرار بگیرنـد.   

توان آنها را با راهکارهـاي نظـامی    شود، می هاي امنیتی استفاده می اقتصادي براي تنظیم سیاست

  .) (Losman, 2001مقایسه کرد

هاي قدرت اقتصادي را در کنترل دارند، همواره همان کسـانی   عناصر دولتی که اهرم اگرچه

گیرنـد، امـا    نیستند که براي ارایه افکار نظامی در بحث سیاست خارجی مورد استفاده قرار مـی 

ثیرگـذاري راهکارهـاي نظـامی در جهـت     أامکان استفاده از راهکارهاي نظامی براي باالبردن ت

انـد. اسـتفاده از راهکارهـاي نظـامی در کنـار       همواره مـورد توجـه بـوده    ،یتحقق اهداف امنیت

راهکارهاي اقتصادي نیازمند مکانیزم سیاسی و همکـاري دوجانبـه اسـت کـه امـروزه از آنهـا       

  شود. استفاده می

ترین وظیفۀ دولت، ایجاد ثبات اقتصادي از راه بودجه در اقتصاد است و به هـیچ وجـه    مهم

سیاست کسري بودجه در کشـورهاي در حـال    .ه شودا عدم تعادل بودجه توجبه تعادل ینباید 

بنابراین، عدم تعادل در بودجه دولت نه تنها  .توسعه، از ابزارهاي مهم توسعه شمرده شده است

ها  کینزین. ناپسند نیست، بلکه گاهی براي دستیابی به اهداف اقتصادي درسطح کالن الزم است
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هـاي تولیـدي آن را بـه     وقتی اقتصاد در اشتغال ناقص است و دستگاهو مالیون جدید معتقدند 

کند، استفاده از کسر بودجه و انتشار پول اضافی براي تأمین آن  اشتغال کامل هدایت نمیسمت 

تـرین زمـان ممکـن     اقتصاد در کـم گذاري و شکوفایی  شده، سبب سرمایه به مقدار کم و کنترل

در حالت کسر بودجه، با قرارگرفتن پول در  ،پیروان کینز خواهد شد. بر اساس نظریۀ اقتصادي

یابـد و ایـن امـر سـبب تحریـک       دست مردم و تاجران، تقاضاي کاالها و خدمات افزایش مـی 

مازاد بودجه، پول را از اقتصاد بیـرون کشـیده، تقاضـاي کـل بـراي       ،شود. بر عکس اقتصاد می

در مالیـه   .) (Anderson, 1994کنـد  د مـی دهد و اقتصاد را محدو کاالها و خدمات را کاهش می

عی هستند کسر شود. حتی برخی مد مرانی، کسر بودجۀ معقول شمرده میجدید، کسر بودجۀ ع

بودجه عمرانی، کسر بودجه نیست؛ زیرا مخارج عمرانی، مخارج تولیدي است و به موازات آن 

پی خود، ظرفیـت مـالی   یابد و توسعۀ ظرفیت اقتصادي، در  ظرفیت اقتصادي جامعه توسعه می

تواند از طریق تحصیل درآمدهاي اضافی، بـه   اي که دولت می دهد؛ به گونه جامعه را افزایش می

 .)1382 ،وند نژاد و فرج یمیابراه( تدریج درآمد هزینۀ خود را متوازن سازد

تـرین روش بـراي تشـویق توسـعۀ اقتصـادي در       سیاست کسر بودجـه بهتـرین و مناسـب   

نیافتـه، نـاچیزبودن    هاي کشورهاي توسـعه  ؛ زیرا یکی از ویژگیاستکشورهاي در حال توسعه 

از ایـن   .هاي خصوصی به دلیل مشکالت اجتماعی، اقتصادي و ساختاري اسـت  گذاري سرمایه

ولت است و دولت بـه  گذاري خالص در اقتصاد ملی بر عهدة د نرخ سرمایهرو، وظیفۀ افزایش 

هاي اقتصادي و اجتماعی، مجبـور اسـت بـه     گذاري در پروژه ت کمبود سرمایه براي سرمایهعل

اي اي مناسـب بـر   با اینکـه وسـیله  سیاست کسر بودجه د. روش سیاست کسر بودجه روي آور

 شـود کـه ایـن    مـی آوري نیز در پی دارد. این آثار زمانی ظاهر  توسعه اقتصادي است، آثار زیان

می خود شود؛ زیرا حتی زمـانی کـه دولـت از طریـق سیاسـت کسـر       سیاست وارد دوران تور

یابد.  افزایش میکند، تقاضا، اشتغال و درآمد  هاي عمرانی خود را تأمین می ، مخارج طرحبودجه

شـود و در صـورت    مـی در این وضعیت، مازاد درآمد، صرف تقاضـا بـراي کاالهـاي مصـرفی     

 هـا خواهـد شـد    تقاضا سبب افزایش سطح عمومی قیمـت این افزایش بودن عرضه تولید،  ثابت

  .)1373 ،انیباغ قره(
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  یج تجربیل نتایتحل. د

  ها دادهل یتحل .1

 یر مذکور) در دوره زمـان یران (چهار متغیکشور ا يانه اقتصادیسال يها ن مقاله، از دادهیا در

  مقاله عبارتند از:ن یمورد استفاده در ا يهاریمتغ. شده استاستفاده  1385-1345

  

  :BD   1جهدبو ينرخ رشد کسر

  :GDPR     ید ناخالص واقعینرخ رشد تول

  :Money                  بودجه يخالص از کسر نرخ رشد حجم پول

  :Inf  نرخ تورم 

  

آن بخـش از   يشـمار  ز از دوبـاره یپره ،بودجه يلت استفاده از حجم پول خالص از کسرع

ن مقـدار  ینجا ایدر ا ،نیابنابر .شود یم تأمین که توسط انتشار حجم پول باشد یبودجه م يکسر

ش و یافـزا  )1(نمـودار   در .2شود یاز حجم پول کاسته م ،که قبالً در حجم پول به حساب آمده

م در هـر زمـان   ینیب یم شده است. چنانچه میبودجه در مقابل نرخ تورم ترس يکسر يها کاهش

بودجـه   يارقام کسـر  یبررس. افته استیش یز افزایافته، نرخ تورم نیش یبودجه افزا يکه کسر

ـ ، بـه غ ن است که دولتآاز  یران حاکیا اقتصاد ز یـ کـه از اوراق مشـارکت ن   1380ر از دهـه  ی

 یوابسـتگ  یبودجه به شدت به استقراض از نظـام بـانک   يکسر یمال تأمین يراب ،استفاده کرده

جـاد پـول   یمنتقل شده و به ا ینظام بانک جادشده بهیبودجه ا يکسر ،بین ترتیداشته است. بد

این امر یکی از دالیل مهم افزایش حجم پول و تشدید تورم در اقتصاد ایران  وده ید انجامیجد

طـوري کـه متوسـط    ه توان مشاهده کرد. ب می 60هاي دهه  بوده است. شدت این امر را در سال

                                                                                                               
 گیـري  انـدازه هاي دولت  براي محاسبه میزان کسري بودجه در اقتصاد کشور، اختالف بین درآمدها و پرداخت .1

ها، فروش ارز، انحصارها  شود. در طرف درآمدها اقالم مربوط به درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، مالیات می

هاي پرداختی دولت بـه خـارج و غیـره دیـده      و مالکیت دولت، فروش کاالها و خدمات، بهره دریافتی بابت وام

 شود.  غیره مشاهده می هاي بالعوض و مکهاي جاري و عمرانی و ک شود. در طرف خارج، پرداخت می

 این مقدار از کسري بودجه از تفاضل مرتبه اول بدهی دولت به بانک مرکزي ایران به دست آمده است. .2
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بخش خصوصی فراتر رفـت کـه عامـل آن    افزایش اعتبار به بخش عمومی از افزایش نقدینگی 

که افته یر کاهش یاخ يها ن امر در سالیا ،البتهدهی به بخش عمومی بوده است.  افزایش قرض

باعـث   وعلل مختلفی از جمله تغییر مبناي محاسبه نرخ ارز از ثابت به رقابتی و شناور داشـته  

د حرکـت کسـري بودجـه    هاي پس از آن به عنوان نقطه عطفی در رون و سال 1372شده سال 

  هاي بزرگ به کاهش کسري شناخته شود. دولت از کسري

  

  آزمون پایایی .2

بایستی سري مورد نظر ریشه واحد نداشته باشد. براي  ،بررسی پایایی یک سري زمانی براي

آزمون ریشه واحد و تعیین پایایی و عدم پایایی متغیرهاي مورد استفاده در این نوشتار از آزمون 

پرون (به دلیل شکست  -کنیم. نتایج حاصل از آزمون فیلیپس استفاده می 1یافته دیکی فولر تعمیم

 برآورد شـده، در  Eviewsافزار  جنگ) که با استفاده از نرم ساختاري ناشی از انقالب اسالمی و

جدول هم مشخص است، هر چهـار سـري زمـانی     درطور که  اند. همان ) آورده شده1جدول (

% ریشه واحد ندارند و فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد 5دار  هاي بازده، در سطح معنی داده

  ).1شود (پیوست  جود ریشه واحد، پذیرفته نمیبراي سري زمانی به نفع فرضیه مقابل عدم و

  

  آزمون ریشه واحد :1جدول 

  

 پرون - آماره فیلیپس نام سري زمانی
سطح بحرانی 

1% 

سطح بحرانی 

5% 

سطح بحرانی 

10% 

Inf 00/3- 59/3- 93/2- 6/2- 

GDPR 55/3- 61/3- 94/2- 61/2- 

Money  73/8-  61/3- 94/2- 61/2- 

BD 76/6- 61/3- 94/2- 61/2- 

                                                                                                               
1. Augmented Dickey-Fuller (ADF) 
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  دولت یبودجه عموم ينرخ تورم و وجود کسر روند حرکتسه یمقا :1نمودار 

 

نیج تخمیل نتایتحل .3  

باشـند.   یدار مـ  یمعنـ  يبه لحاظ آمـار  خودرگرسیون برداريب معادله ین ضرایج تخمینتا

بودجـه بـر نـرخ تـورم و نـرخ رشـد        يمطرح گشت، اثر کسـر  يمطابق با آنچه در بخش نظر

بودجه با نرخ تورم رابطـه   يکسر يدهد شوك ساختار یبوده که نشان م -6/3و  4/5 ياقتصاد

 يش در رشـد کسـر  یافزا ،گریرابطه معکوس دارد. به عبارت د يم و با نرخ رشد اقتصادیمستق

گر ینکته جالب توجه د گردد. یم يش نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادیبودجه موجب افزا

د متـذکر  یهم با و نرخ تورم رابطه معکوس وجود دارد. باز ياقتصادن شوك نرخ رشد ینکه بآ

 يهـا  اسـت، اثـرات شـوك    يسـاختار  يها ل بلندمدت اثرات شوكیتحل ما هدف چونشد که 

  اند. شدهنرها در نظر گرفته یر متغیاز نرخ تورم بر سا یناش



 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اثر کسري بودجه بر امنیت اقتصادي ایران

تـوان گفـت    یم) 2نمودار ( يبه تابلوها یبا نگاه، يساختار یل توابع واکنش آنیتحل يبرا

حجم پول خالص  ،يار نوسان در نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادیواکنش نرخ تورم به انحراف مع

بودجه دولت به  يباشد. نوسان کسر ی، مثبت و مثبت میب مثبت، منفیبه ترت ،بودجه يکسرو 

و ابـد  یش یواحد در دوره اول افـزا  1گردد نرخ تورم به اندازه  یار موجب میاندازه انحراف مع

را شـده و  ین شوك میاثر ا ،ازدهمی یدر دوره زمان ،تیشتر شده و در نهاین اثر در دوره دوم بیا

 يشتر از اثر کسریو باثر حجم پول خالص در دوره اول مثبت  ،نکهآنکته جالب  رود. ین میاز ب

ه یفرضـ ن امـر  یـ رود. ا ین مـ یرا شده و از بین اثر میا ازدهمیدر دوره  ،تیو در نها بودجه بوده

ار یست که اثر انحراف معا گر آنیکند. نکته د ید مییأرا ت بودن تورم یپول یعنی هیموجود در نظر

بعـد  دوره دوم به  از مثبت بوده، امابر نرخ تورم در دوره  اول  یشوك نرخ رشد محصول واقع

ن یدر همـ  شـود.  یرا مـ یـ ده و مین اثر به صفر رسـ یدر دوره دوازدهم ا ،تیو در نها شده یمنف

ـ را تحل يبر نرخ رشـد اقتصـاد   يساختار يها ار شوكیتوان اثر انحراف مع ینمودار م ل کـرد.  ی

موجـب   يار شـوك نـرخ رشـد اقتصـاد    ین نمودار مشخص است، اثر انحراف معیچنانچه از ا

ـ   یـ گـردد کـه ا   یبعد م يها در دوره يش نرخ رشد اقتصادیافزا ن ین اثـر در دوره دوازدهـم از ب

بودجـه بـر نـرخ رشـد      يکسـر  يار شـوك سـاختار  ینحراف معاچنانچه گفته شد، اثر  رود. یم

اثـر شـوك    د.رو ین مین شوك در دوره هشتم از بیبوده و ا یدوره اول منف در یمحصول واقع

  رود. ین میز مثبت بوده و در دوره هشتم از بیخالص ن یحجم پول واقع

دهد بیشـترین سـهم نوسـانات     نشان میها  همچنین، نتایج حاصل از تجزیه واریانس شوك

 4/69باشـد کـه در حـدود     هاي پیش می نرخ تورم مربوط به نوسانات نرخ رشد تورم در دوره

درصـد در دوره دوازدهـم    3/46هاي بعد کاهش یافته و بـه   باشد. این سهم در دوره درصد می

خ تـورم در دوره  ماند. سهم نوسانات رشـد تولیـد واقعـی در نـر     رسد و پس از آن ثابت می می

درصد رسـیده و پـس از    4/3درصد است که این سهم در دوره دوازدهم به  3/1اول در حدود 

گردد. اگرچه سهم نوسانات کسري بودجـه از نوسـانات نـرخ تـورم در دوره اول      آن تثبیت می

درصـد رسـیده و    5/4درصد بـوده، امـا در دوره دوازدهـم بـه مقـدار       45/1پایین و در حدود 

  گردد. میتثبیت 
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  ها در بلندمدت ار شوكیبه انحراف مع يساختار یتوابع واکنش آن :2نمودار 

  

درصـد در دوره   7/42درصـد بـه    7/27ست که سهم رشـد حجـم پـول خـالص  از     ا ین در حالیا

ن سـهم نوسـانات مربـوط    یشـتر ید گفـت ب یبا یرشد محصول واقع در مورد نوسانات .رسد یدوازدهم م

گـر،  یاز طـرف د  ابد.ی ین سهم در طول زمان کاهش میا امار است، یمتغ نیهمقبل  يها به نوسانات دوره

ش داشـته و  قـ ن یمحصـول واقعـ  ات رشد نوسان دربودجه  يز اشاره شد، نوسانات کسریشتر نیچنانچه پ

اثـرات   یاسـت پـول  یسـت کـه س  ا ن امر نشانگر آنیا ،باشد ینقش حجم پول خالص من نقش کمتر از یا

بودجـه   يشود که اثر نوسـانات رشـد کسـر    یمشاهده م زین نجایا در .دارد يدر نوسانات اقتصاد يشتریب

چـه بـر نـرخ رشـد محصـول      و رد، چه بر نرخ تـورم  یگ یت مأبودجه نش يدولت که از نوسانات کسر

  کند. یف میر را تعرین دو متغیاز نوسانات ا يشتریو مقدار ب شدهشتر یدر طول زمان ب ،یواقع
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  در بلندمدت يساختار يها شوكانس یه واریج تجزینتا :3نمودار 

  

  رانیبودجه در ا يکسر ییزا علل تورم یبررس .4

ش یدر افزا ییبودجه دولت در بلندمدت سهم بسزا يده شد، کسرید یچنانچه در بخش قبل

 دولت مخارجب یبودجه را در ترک يکسر ییزا علل تورم یستید بتوان گفت باینرخ تورم دارد. شا

از کل  يها سهم مخارج جار ه دورهیافت که در کلیتوان در ی)، م4به نمودار ( یرا با نگاهیز ،افتی

شتر بوده یب یاتیمال يز از درآمدهاین ینفت يدرآمدها ،یشتر است. از طرفیبدولت  یمخارج عمران

شتر بوده اسـت. چنانچـه   یب ینفت ياز درآمدها ییبه تنها يمخارج جار ،ها است. در اغلب سال



  92، تابستان 60فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره  ــــــــــــــــــــــــــــــــ 114

ش یافزا از ی(ناش ینفت يش درآمدهایهمگام با افزا یو عمران ين مخارج جاریم، شکاف بینیب یم

 يمـت نفـت بـه جـا    یش قین است که با افزایاز ا ین امر حاکیگردد و ا یشتر میبمت نفت) یق

  ابد.ی یش میشتر افزایب ي، مخارج جاریش مخارج عمرانیافزا

مربـوط بـه دسـتگاهها و     ين سهم از مخـارج جـار  یشتریتوان گفت ب ی)، م5( با توجه به نمودار

 اسـت  یستم دولتـ یس يار بزرگ دولت و ناکارآمدیاز اندازه بس یدولت است که حاک يها وزارتخانه

ـ ا ن مسأله بوده اسـت. یبودجه دولت هم يکسر ییزا ل مهم تورمیاز دال یکید بتوان گفت یو شا ن ی

ر آموزش و پـرورش،  یدولت نظ یف اصلیوظاشتر به سمت یب یستیمخارج بان یاست که ا یدر حال

 ماننـد  يناگفتـه نمانـد کـه خـدمات اقتصـاد      شدند. یسوق داده م رهیو غ یی، امور قضایامور عموم

   را به خود اختصاص داده است. ییمختلف سهم بسزا يها ز در سالیدولت ن يها ارانهی

رود  ید مـ ی، ام44اصل  یکل يها استیبا توجه به ابالغ س و یط کنونیدر شرا در عین حال،

ـ بـا ا  يشتریت بیدولت سنخ يها استیت شود و سینه هدایاندازه دولت به سمت به ن اصـول  ی

  م. یداشته باشد تا شاهد اثرات نامطلوب آن نباش

  

 

 دولت یبودجه عموم يروند حرکت اجزا :4نمودار 
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  دولت يمخارج جار يروند حرکت اجزا :5نمودار 

 
  

  يریگ جهینت

یافتگی است. ثبات اقتصاد کالن و ثبـات سیاسـی    امنیت اقتصادي مهمترین شاخص توسعه

تـالش در جهـت ایجـاد محـیط      ،دهند و از ایـن رو  دو بعد مهم امنیت اقتصادي را تشکیل می

هدف رشـد پایـدار دارد.    ،ثري در تحقق امنیت اقتصادي و بنابراینؤباثبات اقتصاد کالن نقش م

نرخ تورم، کسري بودجه متغیر اساسی دو در تعریف محیط باثبات اقتصاد کالن  ،از طرف دیگر

ثیرات أت ونماید  ثباتی یا پیشرفت به سمت ثبات اقتصاد کالن را تعیین و تصریح می میزان بی و

ـ  ه ب ،متقابلی بر یکدیگر دارند بـوده و در  ر تـورم  طوري که کسري بودجه داراي اثرات منفـی ب

  .گذارد می بر آن یمنف راتیتأثتورم نیز  ،نهایت

عموماً در اقتصاد  ،ستیش امخارج دولت نسبت به درآمدها یبودجه که همان فزون يکسر

و به تبـع   یجاد اثرات تورمیده که باعث این گردیمأت يق استقراض از بانک مرکزیران از طریا
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ز یـ ق حاضر نیتحق ،ن موضوعیت ایاست. با توجه به اهم در اقتصاد ایران شده آن اثرات ناگوار

 يسـاختار  يون بـردار یبر تورم با استفاده از روش خودرگرسـ بودجه  ياثرات کسر یبه بررس

  پرداخت. 85-1345 يها سال يبرا

 يکسـر  يشوك ساختارست که ا دال بر آن يشنهادیشده، مدل پ انیب ينظر یمطابق با مبان

ادشـده  یکه اثـر   يطوره ، بداشته يو حجم پول اثر معنادار يبودجه بر نرخ تورم، رشد اقتصاد

قـات  یر تحقیتورم و حجم پول مثبت بـوده و بـر خـالف سـا     ،کاهش میزان امنیت اقتصادي بر

بوده و قانون ضـد واگنـر را    يبودجه عامل محدودکننده رشد اقتصاد يکسر ،یشده داخل انجام

 ياز کسـر  یناشـ  يشده، شوك ساختار ادآور شد که در مدل ارائهید یبا ،نیهمچنکند.  ید مییأت

درصد در ابتدا بـه   4/1ن نوسان از یرا گشته و اثر ایبودجه بر تورم پس از دوازده دوره (سال) م

حجم پول (خـالص   ياثر شوك ساختار ،کهآنرسد. نکته جالب  یدوره م يدرصد در انتها 6/4

شـتر  یب ،يچه بر تورم و چه بر رشـد اقتصـاد   ،بودجه يبودجه) نسبت به شوك کسر ياز کسر

شـه  یتـوان گفـت ر   یمـ  ،تیدر نها شتر بوده است.یز بیجاد نوسان آن نیدوره ا ،نینو همچ بوده

 ،اقتصاد بـوده اسـت   یثر از بخش پولأشتر متیب یمورد بررس يها ران در سالیتورم در اقتصاد ا

  ده گرفت.یبودجه دولت بر تورم را ناد يکسرتوان اثر  یچند نمهر

ـ از طر یبه همـراه انضـباط مـال    یپول يها استیسح ین راستا، اتخاذ صحیر اد  ق کـاهش  ی

 يساز یند خصوصیت فرآی) در بودجه کشور، تقوي(ادوار یجاد توازن نسبیدولت، ا يها نهیهز

ن یمأو ت يارز يها استیدر س ید نظر اصولیتجد و 44اصل  یکل يها استیمنطبق با اهداف س

مناسـب در جهـت    ي، راهکارهـا ق انتشـار اوراق مشـارکت  یـ شـتر از طر یبودجه ب يکسر یمال

ثبات و امنیـت   ،و در نتیجه بودجه و تورم يجادشده توسط کسریاثرات نامطلوب ا يساز یخنث

  باشد. یم اقتصادي
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  يساختار يح بردارین مدل خود توضیتخم يا انهیراج ی: نتا2وست یپ
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  هاي ساختاري اي تجزیه واریانس شوك ایانه: جدول نتایج ر3پیوست 

Variance Decomposition of INF: 
Period S.E. Shock1 Shock2 Shock3 Shock4 

1 7/4127 69/4491 1/3379 27/8215 1/3916 
2 9/4178 52/9806 1/9715 42/2904 2/7575 
3 10/0451 49/5543 4/1350 42/5014 3/8093 
4 10/3283 47/5025  5/3786 42/9309 4/1880 
5 10/4279 46/7712 6/0319 42/8292 4/3678 
6 10/4647 46/4773 6/2970 42/7972  4/4286 
7 10/4766 46/3799 6/3991 42/7703 4/4507 
8 10/4803 46/3478 6/4337 42/7611 4/4575 
9 10/4814 46/3383 6/4449 42/7573 4/4595 
10 10/4817 46/3356 6/4482  42/7562 4/4601 

Variance Decomposition of GDPR: 
Period S.E. Shock1 Shock2 Shock3 Shock4 

1 6/4761 0/3513 88/3821 8/9221 2/3445 
2 7/4581 0/2749 80/4490 13/8537 5/4224 
3 7/6531 0/2627 80/2487 13/5977 5/8909 
4 7/7011 0/2772 80/1071 13/6495 5/9662 
5 7/7109 0/2823 80/1073 13/6251 5/9853 
6 7/7129 0/2862 80/1051 13/6213 5/9874 
7 7/7133 0/2874 80/1049 13/6200 5/9877 
8 7/7133 0/2880 80/1045 13/6198 5/9877 
9 7/7133 0/2882 80/1043 13/6199 5/9877 
10 7/7133 0/2882 80/1042 13/6199 5/9877 

Variance Decomposition of MONEY: 
Period S.E. Shock1 Shock2 Shock3 Shock4 

1 35/3189 1/9198 2/2151 95/6769 0/1882 
2 37/3683 3/2009 2/6594 93/5842 0/5555 
3 37/9171 3/1401 2/5853 93/7334 0/5412 
4 37/9728 3/1857 2/6466 93/5903 0/5774 
5 37/9956 3/1822 2/6506 93/5896 0/5776 
6 37/9982 3/1836 2/6578 93/5782 0/5804 
7 37/9994 3/1834 2/6590 93/5770 0/5806 
8 37/9996 3/1835 2/6597 93/5761 0/5808 
9 37/9997 3/1834 2/6598 93/5760 0/5808 
10 37/9997 3/1834 2/6599 93/5759 0/5808 

Variance Decomposition of BD: 
Period S.E. Shock1 Shock2 Shock3 Shock4 

1 294/1681 0/8984 0/6938 0/0727 98/3351 
2 296/5879 1/2019 1/2044 0/1352 97/4585 
3 296/8166 1/2172 1/2353 0/2153 97/3322 
4 296/8453 1/2336 1/2357 0/2160 97/3147 
5 296/8654 1/2361 1/2357 0/2265 97/3017 
6 296/8709 1/2372 1/2364 0/2277 97/2986 
7 296/8740 1/2374 1/2368 0/2289 97/2968 
8 296/8750 1/2375 1/2371 0/2292 97/2963 
9 296/8754 1/2375 1/2372 0/2293 97/2960 
10 296/8755 1/2375 1/2372  0/2293 97/2960  

  


