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چكيده
اين مقاله به دنبال پاسخگويی به اين سوال است که آيا فضاي کالن اقتصادي در زمان وقوع شوكهاي سیاستهاي
مالی ،کارايی آنها را تحت تاثیر قرار خواهد داد .بدين منظور از يك روش دو مرحلهاي و اطالعات سالهاي  1517الی
 1521استفاده شده است .در مرحله اول ،شوكهاي سیاست مالی به عنوان پسماندهاي حاصل از برآورد الگوي
خودرگرسیو مرتبه اول براي مخارج دولت و درآمدهاي مالیاتی شناسايی شدند .در مرحله بعد ،شوكهاي مذکور به
عنوان متغیرهاي توضیحی در تابع تصريح شده لحاظ شدند .به عالوه ،جهت نشان دادن چگونگی تاثیرگذاري اوضاع
اقتصادي کشور بر کارايی شوكهاي شناسايی شده ،از روش روايی استفاده شده است .بدين نحو که فضاي کالن
اقتصادي براساس سه متغیر کلیدي اقتصاد کالن شامل رشد حجم پول ،نرخ تورم و نرخ بیكاري به شرايط خوب و بد
اقتصادي تفكیك و با استفاده از متغیر مجازي مرکب در مدل لحاظ شده است .نتايج نشان میدهد کارايی شوكهاي
مخارج دولت و مالیات به فضاي کالن اقتصادي وابسته است.
طبقه بندي K34, H21, C33 :JEL
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سیاستهاي مالی از ديرباز به عنوان يكی از ابزارهاي
قدرتمند اقتصادي مطرح بوده است .با اين وجود ،بررسی
ادبیات موجود حاکی از نظراتی دوگانه و مختلط در زمینه
اثرات سیاست مالی بر متغیرهاي اقتصادي در کشورهاي در
حال توسعه و توسعهيافته است و اتفاق نظري در خصوص
اندازه ضرايب فزاينده مالی( 1ضريب فزاينده مخارج دولت و
مالیات) وجود ندارد2.
از سال  1221با انتشار مقاله گیاوازي و پاگانو(5)1221
موضوع کارايی سیاستهاي مالی وارد مرحلهاي جديد شد و
از اين زمان به بعد در مطالعات زيادي بر غیرکینزي بودن
سیاست مالی تاکید شده و ادعا نمودند که سیاست مالی
انقباضی 4در مواقعی خاص ممكن است اثرات انبساطی بر
مصرف ،سرمايهگذاري و يا تولید داشته باشد .از جمله اين
مطالعات میتوان به پاگانو(1221و ،1)1221پروتی(1)1222
و گیاوازي و ديگران ( 7)2111اشاره نمود .با اين وجود،
چندين مطالعه ديگر نیز در ادبیات مربوطه وجود دارد که
نتايج آن بیانگر رد فرضیه غیرکینزي بودن سیاست مالی
است .از جمله اين مطالعات میتوان به هجم ( ،8)2112آرل
و گارتسن ( 2)2115و اسكالرك ( 11)2115اشاره نمود .اين
نويسندگان معتقدند که نبايد نتايج به دست آمده از کار
تجربی گیاوازي و پاگانو را تعمیم داد.
به عالوه ،عدهاي نیز بر اين باور هستند که اکثر
مطالعات انجام شده جهت بررسی اثرات سیاست مالی از
سال  1221به بعد به بررسی کشورهاي صنعتی پرداختهاند
و تعمیم نتايج به دست آمده براي اين کشورها ،به کشورهاي
در حال توسعه مورد ترديد است و شواهد تجربی محكمی
براي حمايت از اين نتايج در کشورهاي مذکور وجود ندارد.
از اين رو ،اقتصاددانان به سمت مطالعه آثار سیاستهاي
مالی در کشورهاي در حال توسعه گرايش پیدا کردند که در
اين بین گیاوازي و ديگران( )2111و اسكالرك (،)2115
نقش زيادي ايفاء نمودند .در سالهاي اخیر نیز به دنبال
استفاده گسترده از اقدامات محركهاي مالی 11جهت مقابله
با بحرانهاي مالی در کشورهاي پیشرفته ،مباحث چالش
برانگیز و قديمی در خصوص اندازه ضريب فزاينده مالی
دوباره احیاء شده است12.
بنابراين ،براساس ادبیات تجربی از جمله داليل اصلی
اختالف نظر و در واقع دستیابی به نتايجی غیريكسان در
زمینه کارايی شوكهاي سیاستهاي مالی در شرايط زمانی
و مكانی مختلف میتواند ماهیت سیاست مالی که داراي
وقفههاي تشخیص ،تصمیمگیري ،اجرا و تاثیرگذاري هستند،
ويژگیها و شرايط اقتصادي خاص حاکم بر يك کشور در

زمان اعمال سیاست و همچنین نحوه شناسايی شوكها
باشد .لذا ،اثربخشی سیاست مالی را نمیتوان بدون در نظر
گرفتن خصوصیات کلیدي فضاي کالن خاص يك کشور
مطالعه نمود .از اينرو ،در اين مقاله بررسی تجربی وابسته
بودن کارايی شوكهاي مالی به فضاي کالن اقتصادي به
عنوان يكی از عوامل تعیین کننده کارايی مورد توجه قرار
گرفته است.
ساماندهی مقاله حاضر بدين صورت است که بعد از
مقدمه ،ادبیات موضوع در بخش دوم و مطالعات تجربی در
بخش سوم ارائه میشود .در بخش چهارم نیز روش تحقیق و
در بخش پنجم ،نتايج حاصل از برآورد مدل تصريح شده
مطرح میشود .در نهايت در بخش آخر نیز نتیجهگیري بیان
میگردد.
 -2ادبيات موضوع
 -1-2تعريف سياستهاي مالي و اهداف آن
در زبان ايتالیايی « »II Fiscoبه معنی بنگاهی است که
مالیات را جمعآوري میکند ،براين اساس ،سیاست مالی
عبارت است از سیاستهايی که به مالیات وابستهاند .با اين
وجود ،انقالب کینزي مفهوم سیاست مالی را تغییر و آن را از
سمت درآمد يا مالیات به سمت درآمد و مخارج سوق داده
است .براين اساس ،سیاست مالی به دستكاري مالیاتها و
مخارج عمومی براي اثرگذاري بر تقاضاي کل اشاره دارد .با
توجه به تعريف کینزي ،جريان پرداختها و دريافتهاي
دولت ابزارهاي اصلی سیاستهاي مالی هستند .به طوريكه،
مخارج دولت عبارت است از بهاي کاالها و خدماتی که در
حدود فعالیت دولت پرداخت میشود و مالیات وجوهی است
که دولت بر طبق قانون براي تأمین مخارج عمومی و اجراي
سیاستهاي مالی در راستاي حفظ منافع اقتصادي،
اجتماعی و سیاسی کشور از اشخاص ،شرکتها و موسسات
دريافت میکند15.
شايان ذکر است ،دولتها از سیاست مالی به استناد
ويژگیهايی که دارند ،براي رسیدن به اهداف خود در سطح
کالن استفاده مینمايند .براين اساس ،اهداف سیاست مالی
در چارچوب وظايف اقتصادي بخش عمومی و با توجه به
شرايط اقتصادي و چالشهاي سیاسی پیشروي دولتها
مشخص میگردد .به عبارت ديگر ،برنامههاي مختلف دولت
در دستیابی به اهدافی مانند اشتغال کامل ،تثبیت قیمتها،
موازنه ارزي و رشد اقتصادي در غالب وظیفه تثبیت ،يا
تحقق عدالت اجتماعی که در نتیجه تخصیص بهینه منابع
روي می دهد و يا اهدافی چون ارائه کاال و خدمات عمومی،
مبارزه با فقر ،کاهش فاصله طبقاتی ،کمك به گروههاي کم

بررسی آثار سیاستهای مالی در ایران با تاکید بر فضای کالن اقتصادی 61 /
درآمد که جزء برنامه هاي توزيع هستند ،جزء اهداف
سیاست مالی به شمار میروند14.

 -3مطالعات تجربي
در زمینه بررسی اثرات شوكهاي سیاستهاي مالی بر
متغیرهاي کلیدي اقتصاد و به خصوص رشد اقتصادي
مطالعات زيادي انجام شده است ،لیكن در ادامه به چند
مقاله که با استفاده از روش دو مرحلهاي و همچنین با تاکید
بر محیط کالن اقتصادي به اين موضوع پرداختهاند ،اشاره
شده است.
پروتی( 21)1222در مقاله خود براي بررسی اثرات
سیاستهاي مالی دولت بر متغیرهاي کالن اقتصادي از يك
روش دو مرحلهاي استفاده نمود و براي اين منظور فضاي
اقتصادي را به دو دوره خوب و بد اقتصادي تفكیك کرد.
مالك وي براي اين تفكیك فشار مالی دولت بوده است که
معیارهاي مختلفی براي آن در نظر گرفت .نتايج حاکی از
اين است که مخارج مصرفی دولت در شرايط بد اقتصادي
کارايی بیشتري نسبت به شرايط خوب اقتصادي دارد و
عالمت تاثیرگذاري آن نیز تغییر میکند.
باسكلرك( 22)2111در مقاله خود به بررسی اثر
شوكهاي سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی پرداخت
و تالش نمود ،چگونگی تاثیرگذاري شرايط اولیه اقتصاد نظیر
نیازهاي مالی يا کسري مالی سالهاي قبل دولت را بر نحوه
تاثیرگذاري شوكهاي سیاستهاي مالی آزمون نمايد .بدين
منظور وي از يك روش دو مرحلهاي استفاده کرد .بدين نحو
که در ابتدا يك سیستم معادله همزمان متشكل از
متغیرهاي مخارج دولت ،درآمدهاي دولت و تولید ناخالص
داخلی را با استفاده از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط
( 25)SURو دادههاي تابلويی  41کشور طی سالهاي
 1271الی  2111برآورد نمود .در مرحله بعد پسماندهاي
حاصل از هر يك از متغیرهاي مذکور را به عنوان شوكهاي
متناظر در مدل تصريح شده براي مصرف بخش خصوصی
لحاظ و به منظور تفكیك شرايط اقتصادي از متغیرهاي
مجازي استفاده نمود .نتايج نشان میدهد که شوكهاي
مخارج دولت در کشورهاي صنعتی و در حال توسعه اثرات
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 -2-2آثار سياست مالي در آيينه مكاتب اقتصادي
مكاتب اقتصاد کالن هر کدام اثرات سیاستهاي مالی را
براساس فروض خاص خود متفاوت پیشبینی میکنند.
سیاست مالی در ديدگاه کالسیكها ،قبل از ارائه تئوري
عمومی کینزي در خصوص تقاضا در سال  ،1251در
شرايطی که قیمتها کامال انعطافپذير و منحنی عرضه
عمودي وجود داشت ،هیچ نقشی نداشتند .چرا که براساس
قانون سی ،عرضه ،تقاضاي خود را ايجاد خواهد کرد و
اقتصاد به طورخودکار به تعادل اشتغال کامل برگشت
میکند .بنابراين ،سیاست مالی به عنوان عنصر فعال اقتصاد
کالن ،انقالبی است که کینز در علم اقتصاد به وجود آورد.
محور اصلی نظريات کینز به گسترش دامنه فعالیت دولت در
امور تولیدي ،اقتصادي و سرمايهگذاري دولتی براي رسیدن
به سطح اشتغال کامل قرار داشت11.
در مدل کینزي طرف تقاضاي اقتصاد مورد تاکید قرار
گرفت و در شرايط انعطاف ناپذيرى (چسبندگی) قیمتها و
ظرفیت مازاد ،تولید از طريق تقاضاي کل تعیین میشود .در
مدل ساده کینزي که مصرف تابعی از درآمد جاري و
سرمايهگذاري ثابت در نظر گرفته میشود و اقتصاد بسته
مدنظر است ،اعمال سیاست مالی انبساطی منجر به افزايش
تولید و مصرف خصوصی خواهد شد .لیكن اندازه ضريب
فزاينده مالی در مدل توسعه يافته کینزي که اثرات
جايگزينی را نیز در بردارد ،به دلیل تغییرات نرخ بهره و نرخ
ارز نسبت به مدل ساده کینزي کاهش میيابد .براين اساس،
اثر نهايی افزايش مخارج دولت در مدل کینزي ،افزايش در
سطح تولید ،سرمايهگذاري کل و مصرف میباشد .به عالوه،
انبساط مالی به صورت کاهش مالیات 11نیز میتواند مصرف
بخش خصوصی را افزايش دهد و منجر به ارتقاء تقاضاي کل
و تولید گردد17.
مكتب نئوکالسیكی در واکنش به نظريه کینزي بیان
میکنند که اثرات سیاست مالی انبساطی بر متغیرهاي کالن
اقتصادي به چگونگی تامین مالی آن وابسته است .بدين نحو
که چنانچه سیاست مالی انبساطی از طريق کسري بودجه
تامین مالی شوند ،منجر به کاهش مصرف و سرمايهگذاري
بخش خصوصی در اقتصاد خواهد شد ،چرا که بنگاههاي
خصوصی چشم انداز کسري بودجه بزرگتر امروز را به صورت
پرداخت مالیاتهاي بیشتر در سالهاي آتی تفسیر
میکنند،بنگاههاي اقتصادي در سرمايهگذاريهايی که سود
آتی مورد انتظار پايینی براي آن متصور است ،کمتر

سرمايهگذاري مینمايند و خانوارها با وجود افزايش درآمد
قابل تصرف به دلیل کاهش مالیاتها ،واکنش مصرفی کمتر
از اين افزايش ايجاد شده را نشان خواهند داد .بنابراين ،اگر
انبساط مالی به وسیله کسري بودجه تامین مالی گردد،
میتواند انقباض اقتصادي را به دنبال داشته باشد .اين رفتار
در واقع به برابري ريكاردويی 18معروف است که منتج به
اثرات غیرکینزي 12سیاست مالی میشود .بدين نحو که
سیاست مالى انقباضى ممكن است نتايجی مشابه با سیاست
مالى انبساطی داشته باشد و بالعكس21.
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کینزي دارد ،در حالیكه يافتههاي مربوط به شوكهاي
مالیاتی مبهم است.
کورستی و ديگران( 24)2112در مقاله خود به دنبال
پاسخ اين سوال بودند که چگونه اثرات مخارج دولت بر
متغیرهاي اقتصادي میتواند به شرايط اقتصادي وابسته
باشد .بدين منظور ،در ابتدا شوكهاي مخارج دولت را به
صورت برونزا و براساس فرآيند خودتوضیح مرتبه اول
شناسايی و سپس اثر آن را بر متغیرهاي کالن اقتصادي در
شرايط مختلف اقتصادي بررسی نمودند .تفكیك شرايط
مختلف اقتصادي بر حسب نظام ارزي ،بدهی دولت و سالمت
سیستم مالیه عمومی انجام شد .آنها نشان دادند که تاثیر
اين شوكها بر مصرف و تولید در شرايط بحران مالی به طور
قابل توجهی باال است.
به عالوه در برخی از مطالعات با وجود اينكه از روش دو
مرحله اي استفاده نشده است ،اما معتقد به اثرگذاري شرايط
اقتصادي بر ضرايب فزاينده مالی بوده و اين مسئله را اثبات
نمودند .از جمله اين مطالعات میتوان به درازن (21)1221
و گیاوازي و ديگران ( 21)2111اشاره کرد که معتقدند در
شرايطی که رکود بر اقتصاد حكمفرما باشد ،اشخاص بیكار و
بنگاههايی که با محدوديتهاي اعتباري بیشتري روبرو
هستند ،زياد میباشند ،لذا ضريب فزاينده سیاست مالی در
اين شرايط بزرگتر از شرايط رونق اقتصادي خواهد بود.
میتنیك و سملر( 27)2111نیز در مقالهاي تحت عنوان
وابسته به رژيم بودن ضرايب فزاينده ،نشان دادند که ضرايب
فزاينده سیاستهاي مالی انبساطی براي اقتصاد آمريكا در
شرايط رکود اقتصادي بزرگتر از شرايط رونق اقتصادي است.
بام و کوستر( 28)2111در مقالهاي به دنبال پاسخی
براي اين سوال که آيا موقعیت سیكل تجاري در يك اقتصاد
بر تاثیرگذاري شوكهاي سیاست مالی بر تولید ناخالص
داخلی اثرگذار است؟ اثرات معرفی برنامههاي محرك مالی
سالهاي  2118و  2112در کشور آلمان را بر متغیرهاي
اقتصادي به خصوص تولید ناخالص داخلی مورد بررسی قرار
دادند .نتايج نشان میدهد که ضريب فزاينده مخارج دولت
در شرايط رکودي ،بسیار بزرگتر است.
الزم به ذکر است ،اکثر مطالعات داخلی با استفاده از
الگوي  VARو  ARDLو بدون توجه به ماهیت درونزا يا
برونزا بودن شوكها و همچنین شرايط اقتصادي حاکم در
زمان اعمال شوك به بررسی اثر سیاستهاي مالی بر
متغیرهاي کالن اقتصادي پرداختند .از جمله اين مطالعات
میتوان به افسانه شفیعی و ديگران( ،22)1585معصومه
فوالدي( ،51)1572زائر و غالمی( 51)1581و  ...اشاره نمود.

 -4روش تحقيق
در اين مقاله براي ارزيابی نقش فضاي کالن اقتصادي بر
اثربخشی شوكهاي سیاست مالی از يك روش دو مرحلهاي
استفاده شده است .بدين نحو که در مرحله اول فرآيند تولید
شوكهاي مالی شناسايی و در مرحله دوم با لحاظ تكانههاي
برآورد شده در مدل مدنظر ،به ارزيابی اثرات اين شوكها
پرداخته شده است52.
 -1-4مرحله اول :فرآيند توليد شوكهاي مالي
شوكها جزء متغیرهاي غیرقابل مشاهده هستند که
براي اندازهگیري آنها به مجموعهاي از متغیرهاي قابل
مشاهده نیاز است .براين اساس ،شوكهاي مخارج دولت و
درآمدهاي مالیاتی نیز به صورت بخش غیرقابل توضیح
فرآيند مخارج دولت و درآمدهاي مالیاتی تعريف شده است.
بنابراين ،براي تولید شوكهاي مذکور در ابتدا با استناد به
رهیافت مقاله اسكلرك ( )2111با استفاده از آزمون
خودهمبستگی ( 55)ACFو خودهمبستگی جزيی ()PACF
 54فرآيند رفتاري دو متغیر مخارج دولت و درآمدهاي
مالیاتی بررسی شد که نتايج حاکی از اين است که رفتار دو
متغیر مذکور به صورت فرآيند خودتوضیح مرتبه اول )AR(1
میباشد51.
تصريح فرآيند ) AR(1براي تولید شوكهاي مخارج دولت و
درآمدهاي مالیات به صورت زير میباشد:
( ) 1فرآيند تولید کننده شوك مخارج دولت

Gt    1 Gt 1   tG
( ) 2فرآيند تولید کننده شوك درآمدهاي مالیاتی

Tt    1 Tt 1   tG
با توجه به دو معادله مذکور بخشی از تغییرات مخارج دولت

G

(t
) و درآمدهاي مالیاتی(  ) Tدر هر دوره قابل
توضیح است که اين کار توسط تغییرات با يك وقفه
خودشان انجام میگیرد و بخشی ديگر قابل توضیح
نمیباشد .براين اساس ،بخش غیرقابل توضیح تغییرات
مخارج دولت و درآمدهاي مالیاتی به عنوان تكانه يا
شوكهاي مالی تعريف میشوند که پسماندهاي حاصل از
برآورد هر يك از فرآيندهاي مذکور هستند.

 .2-4مرحله دوم :اثر گذاري شوكهاي مالي در شرايط
مختلف اقتصادي
T
t

ˆˆ , 
G
t

)
در مرحله دوم ،شوكهاي مالی برآورد شده (
براي ارزيابی اثر پوياي شوكهاي مخارج دولت و مالیات
بكارگرفته شدند .در اين مرحله ،آثار شوكهاي سیاستهاي
مالی با در نظر گرفتن فضاي کالن اقتصادي و با تفكیك
فضاي کالن به شرايط خوب و بد اقتصادي بررسی شده
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است .براين اساس ،معادالت تصريح شده براي دومین مرحله
از ارزيابی جهت برآورد با روش  ،OLSمبتنی بر رهیافت
بكارگرفته شده در مطالعه کورستی و ديگران ()2112
است51.
تصريح معادالت مرحله دوم به صورت زير میباشد:
( )5اثر شوك مخارج دولت
) y t     1ˆ tG   2 ˆ tG1   3 ˆ tG 2   1 (ˆ tG * d t
  2 (ˆ tG1 * d t 1 )   3 (ˆ tG 2 * d t  2 ) 

1 d t   2 d t 1  3 d t  2  u tG

( )4اثر شوك مالیات


T
t 2

ˆ  3

T
t 1

* d t 1 )   3 (ˆtT 2 * d t  2 ) 

ˆy t     1ˆ   2 
T
t

T
t 1

ˆ 1 (ˆ * d t )   2 (
T
t

1 d t   2 d t 1  3 d t  2  u tT

در معادالت ( )5و (yt ،)4

به متغیر اقتصاد کالن

d

مدنظر مقاله يعنی رشد اقتصادي اشاره دارد t ،متغیر
مجازي مرکب براي يك ويژگی خاص از فضاي کالن
اقتصادي (شرايط بد اقتصادي) در يك سال مشخص در نظر
گرفته شده است که کمیتهاي آن از حاصل جمع سه
متغیر مجازي در نظر گرفته شده براي نرخ تورم ،نرخ
بیكاري و نرخ رشد حجم پول تعیین میگردد .به طوريكه،
در شرايط بد اقتصادي کمیت  1و در شرايط خوب اقتصادي

کمیت  1را اختیار میکند  ,  .پارامترهاي کلیدي
هستند ،به طوريكه پارامترهاي  اثر پوياي شوك مالی بر
رشد اقتصادي در موقعیت خوب اقتصادي تا دو وقفه و
پارامترهاي  به اثر نهايی اضافه شده به اثر شوكهاي
مالی در شرايط خوب اقتصادي اشاره دارد .به عبارت ديگر
مجموع پارامترهاي   , همان اثر شوكهاي مالی در

 -3-4روش شناسي متغير مجازي فضاي كالن
اقتصادي
در مدلهاي تصريح شده ( )5و ( ،)4فضاي کالن
اقتصادي به عنوان عامل تاثیرگذار بر اثربخشی شوكهاي
مالی معرفی شده است که از طريق يك متغیر مجازي در
مدلهاي مذکور لحاظ گرديد .بنابراين ،روش مدنظر براي
شناسايی دورههاي خوب و بد اقتصادي در اين مقاله ،رويكرد
متغیر مجازي است که در ادبیات تجربی به روش روايی57
معروف شده است.

متغیر مجازي به صورت  D1t , D2t , D3t , Dt 4براي جنگ
کره ،جنگ ويتنام ،دوره ريگان و کارتر بكار گرفتند که هر
کدام از آنها در زمان شروع رويداد يعنی فصل سوم سال
 ،1211فصل اول سال  1211و فصل اول سال  1281و
فصل چهارم سال  2111کمیت  1را اختیار میکنند .سپس
اين دو نفر ،چهار متغیر مجازي را با يكديگر ترکیب کرده و
متغیر مجازي مرکب  Dt  D1t  D2t  D3t  Dt 4را
تعريف و در مدل خود لحاظ نمودند.
در مقاله حاضر نیز براي تفكیك فضاي اقتصاد کالن به
شرايط خوب و بد اقتصادي با تكیه بر رهیافت پیشنهادي
رامی و شامپیرو ،يك متغیر مجازي مرکب براي شرايط بد
اقتصادي در نظر گرفته شده است .متغیر مجازي مرکب در
واقع حاصل جمع متغیرهاي مجازي مربوط به سطوح نرخ
تورم ،نرخ بیكاري و نرخ رشد حجم پول میباشد .شايان ذکر
است ،متغیرهاي مجازي مربوط به هر يك از اين متغیرهاي
کالن نیز در مواقعی که متغیر مربوطه از متوسط دوره باالتر
باشد ،کمیت صفر و در غیراينصورت کمیت  1را اختیار
میکنند.
 -5برآورد مدل و نتايج
 -1-5برآورد شوكهاي مالي
با توجه به مدلهاي تصريح شده براي ارزيابی اثر
شوكهاي مالی مشخص است که متغیرهاي توضیحی يعنی
شوكهاي سیاست مالی (مخارج دولت و درآمدهاي مالیاتی)
غیرقابل مشاهده بوده و در دسترس نیستند .از اين رو ،در
ابتدا بايد شوكهاي مخارج دولت و مالیات براساس
فرآيندهاي تصريح شده در رابطه ( )1و ( )2و اطالعات
سالهاي  1517الی  1521برآورد شوند .اما از آنجا که در
الگوهاي سري زمانی بايد سريهاي مورد بررسی پايا باشند
يا پايا شوند ،لذا در ابتدا پايايی اين سريهاي زمانی با
استفاده از آزمون ديكی – فولر تعمیم يافته 41آزمون شده
که نتايج در جدول ( )1آمده است.
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شرايط بد اقتصادي هستند .به عالوه ،پارامترهاي  بیانگر
اثرات مستقیم شرايط اقتصادي بر رشد اقتصادي است.

روش روايی براي اولین بار توسط رامی و
شامپیرو( 58)1228براي ارزيابی شناسايی شوكهاي مالی
بر اقتصاد آمريكا در چارچوب الگوي تك معادلهاي و با در
نظرگرفتن دورههاي نظامی 52مورد استفاده قرار گرفت.
بدين نحو که آنها براي شناسايی دورههاي نظامی ،چهار

 / 02الهام غالمی و کامبیز هژبر کیانی
جدول ( .)1نتايج آزمون ديكي – فولر تعميم يافته

مذکور ،يك متغیر مجازي يعنی  D2t ، D1tو  D3tدر نظر
گرفته شد .سپس ،براساس هر يك از آنها ،اوضاع اقتصادي

براي تغييرات مخارج دولت و ماليات
آزمون در سطح
متغير وابسته

آماره آزمون

آماره
بحراني

تعداد
وقفه

تغییرات مخارج دولت ( ) G

-7/78

-1/21

1

تغییرات مالیات ( ) T

-2/14

-1/21

1

ماخذ :يافتههاي تحقیق

بعد از آزمون ديكی – فولر تعمیم يافته و اطمینان از پايايی
سريهاي مورد بررسی در سطح ( ) ،) I (0رابطه ( )1و ()2
برآورد و شوكهاي مالی يعنی پسماندهاي حاصل از برآورد
دو رابطه مذکور استخراج شدند .نتايج برآورد در جدول
شماره ( )2گزارش شده است.
 -2-5تعيين شرايط اقتصادي (شرايط خوب و بد
اقتصادي)
همانطور که بیان شد ،شرايط اقتصادي با استفاده از
متغیر مجازي مرکب پیشنهاد شده توسط رامی و
شامپیرو( )1228به شرايط خوب و بد اقتصادي تفكیك و در
مدلهاي ( )5و ( )4لحاظ میگردد .متغیر مجازي مرکب در
اين مقاله براساس موقعیت نرخ رشد حجم پول ،نرخ تورم و
نرخ بیكاري در کشور براي دوره زمانی  1517الی 1521
تعیین شده است .بدين ترتیب که براي هر يك از سه متغیر

در سالی مانند  tبد خواهد بود ،اگر نرخ رشد در دوره
 t  1از ارزش آستانهاي به میزان  xبیشتر باشد .ارزش

آستانه اي  xنیز در هر مورد متوسط متغیر مورد نظر طی
سالهاي  1517الی  1521می باشد .به عبارت ديگر ،اگر
مقدار هر يك از متغیرهاي فوق از متوسط آنها کمتر باشد،
شرايط اقتصادي خوب و کمیت متغیرهاي مجازي صفر و در
غیراينصورت شرايط اقتصادي بد و کمیت متغیرهاي
مجازي معادل يك است.
سالهاي خوب و بد اقتصادي بر حسب هر يك از
متغیرهاي نرخ رشد حجم پول ،نرخ تورم و نرخ بیكاري در
جدول ( )5ارائه شده است .پس از مشخص شدن کمیتهاي
هر يك از متغیرهاي مجازي مذکور ،متغیر مجازي مرکب41
براي شرايط بد اقتصادي از حاصل جمع آنها 42به دست
آمده است.
با توجه به نتايج جدول ( ،)5در اقتصاد ايران در فاصله
سالهاي  1517الی  1521برحسب سه متغیر کلیدي کالن
اقتصادي يعنی نرخ رشد نقدينگی ،نرخ تورم و نرخ بیكاري،
 22سال شرايط اقتصاد بد و فقط  14سال شرايط اقتصادي
خوب حكمفرما بوده است.

جدول ( .)2نتايج حاصل از برآورد رابطه ( )1و ( )2با استفاده از اطالعات سالهاي  1335الي 1331
متغير توضيحي

عرض از مبدا

Gt 1

Tt 1

R2

D.W

Gt

517
()4/7

-1/57
()-2/2

-

1/71

1/21

Tt

171
()1/1

-

-1/11
()-1/5

1/87

2/11

متغير وابسته
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ماخذ :يافتههاي تحقیق

جدول ( .)3سالهاي خوب و بد اقتصادي طي سالهاي  1353الي 1331
سالها
معيار

سالهاي بد اقتصادي

برحسب نرخ رشد نقدينگی

 1571 ،1511الی  1582 ،1572الی  1581 ،1584الی  1588و 1521

برحسب نرخ تورم

 1511 ،1511 ،1511الی  1571 ،1518الی  1588 ،1572 ،1571و 1521

برحسب نرخ بیكاري

 1511الی  1511 ،1511الی  1574 ،1518الی  1582 ،1571الی  1581 ،1584الی 1588

متغیر مجازي مرکب

 1511 ،1511 ، 1511الی  1571 ،1518الی  1582 ،1572الی  1581 ،1584الی  1588و 1521
ماخذ :يافتههاي تحقیق
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 -3-5بررسي اثر شوكهاي مالي بر رشد اقتصادي
در اين مرحله با مشخص شدن کمیت متغیر مجازي
مرکب و همچنین با در اختیار داشتن شوكهاي مالی
سالهاي  1517الی  ،1521مدلهاي ( )5و ( )4قابل برآورد
میباشد .اما مطابق با متدلوژي سريهاي زمانی در ابتدا
پايايی سه متغیر ملحوظ در مدلهاي مزبور شامل رشد
اقتصادي ،شوك مخارج دولت و شوك مالیات با استفاده از
آزمون ديكی – فولر تعمیم يافته بررسی شده است که نتايج
در جدول ( )4آمده است.
بعد از آزمون ديكی – فولر تعمیم يافته و اطمینان از
پايايی سريهاي مورد بررسی در سطح ( ) ،) I (0رابطه ( )5و
( )4با استفاده از اطالعات سالهاي  1517الی 1521برآورد
شدند که نتايج در جدول شماره ( )1ارائه شده است.
نتايج برآورد رابطه ( )5بیانگر توضیح دهندگی باالي آن
است .به عالوه ،شوك مخارج دولت در شرايط خوب
اقتصادي ،اثري مثبت (معادل  )1/22و از لحاظ آماري معنی
دار بر رشد اقتصادي دارد .اين اثر در شرايط بد اقتصادي با
وجود اينكه از لحاظ عالمت تغییر نمیکند ،اما بزرگتر و
معادل  1/52درصد میباشد .شوك مخارج دولت با يك وقفه
اثري منفی و دوباره بعد از گذشت دو سال ،اثري مثبت بر
رشد اقتصادي برجاي میگذارد .لیكن هر چه زمان بگذرد،
اثر شوك مخارج دولت کمتر میشود .در اين مدل ،فضاي

کالن اقتصادي به تنهايی اثر معنیداري بر رشد اقتصادي
ندارد.
نتايج برآورد رابطه ( )4بیانگر توضیح دهندگی باالي آن
است .شوك مالیات در شرايط خوب اقتصادي ،اثري منفی
(معادل  )-1/8و از لحاظ آماري معنی دار بر رشد اقتصادي
دارد .اين اثر در شرايط بد اقتصادي از لحاظ عالمت تغییر
میکند و اثري مثبت معادل  1/15درصد بر رشد اقتصادي
دارد .در واقع میتوان گفت در شرايط بد اقتصادي با وجود
اينكه افزايش مالیات بايستی رشد اقتصادي را بیشتر کاهش
دهد ،مالحظه میگردد که در اين شرايط منابع درآمدي
بیشتر و در نتیجه افزايش مخارج دولت براي خروج از
شرايط بد ،افزايش رشد اقتصادي را به دنبال خواهد داشت.
در اين مدل ،فضاي کالن اقتصادي به تنهايی اثر معنیداري
و منفی بر رشد اقتصادي دارد.
مقايسه تاثیر شوك مخارج دولت و شوك مالیات بر رشد
اقتصادي همانطور که در جدول( )1آمده است ،نشان
میدهد که عالمت تاثیرگذاري مخارج دولت بر تولید به
فضاي کالن اقتصادي وابسته نیست ،اما میزان اين
تاثیرگذاري بر حسب موقعیت اقتصادي متفاوت بوده و در
شرايط بد اقتصادي کارايی بیشتري دارد .در خصوص
مالیات ،عالمت و میزان تاثیرگذاري آن بر تولید به فضاي
کالن اقتصادي وابسته است .ضمن اينكه در هر دو شرايط
خوب و بد اقتصادي کارايی مخارج دولت بیشتر از درآمدهاي
مالیاتی است.

جدول ( .)4نتايج آزمون ديكي – فولر تعميم يافته براي شوكهاي مالي و رشد اقتصادي در سطح
متغير وابسته
شوك مخارج دولت
شوك مالیات
رشد اقتصادي

آزمون در سطح
آماره بحراني
آماره آزمون
-2/21
-1/58
-2/21
-1/54
-2/21
-1/44
ماخذ :يافتههاي تحقیق

تعداد وقفه
1
1
1

متغير وابسته y t
متغير توضيحي

ضرائب رابطه ()3

متغير وابسته y t
متغير توضيحي

ضرائب رابطه ()4

عرض از مبدا

(28/1 )2/7

عرض از مبدا

(21/7 )5/1

ˆtG

(1/22 )8/1

ˆ

(-1/18 )-2/1

ˆtG1

(-1/11 )-5/1

ˆtT1

(-1/111 )-4/2

ˆtG 2

(1/12 )5/1

ˆtT 2

(1/112 )5/7

ˆtG * dt

(1/11 )1/1

ˆtT * d t

(1/11 )7/2

ˆtG1 * dt 1

(-7/2 )-1/5

* d t 1

ˆtG2 * dt 2

(-5/2 )-1/1

ˆtT2 * d t 2

T
t

T
t 1

ˆ

(-1/11 )-1/58
(1/11 )5/2
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متغير وابسته y t
متغير توضيحي

ضرائب رابطه ()3

متغير وابسته y t
متغير توضيحي

ضرائب رابطه ()4

dt

(-2/1 )-1/45

dt

(-1/1 )-2/8

d t 1

(-1/111 )-1/21

d t 1

(-7/8 )-1/72

dt 2

(-1/111 )-1/21

dt 2

(1/18 )-1/45

R2

1/21

2

1/24

R

ماخذ :يافتههاي تحقیق

جدول( .)6مقايسه اثربخشي شوكهاي مخارج دولت و درآمدهاي ماليات در شرايط مختلف اقتصادي
شرايط اقتصادي

شرايط خوب اقتصادي

شرايط بد اقتصادي

مخارج دولت

1/22

1/52

درآمدهاي مالیاتی

-1/18

شوك

1/15

ماخذ :يافتههاي تحقیق
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 -6خالصه و نتيجهگيري
هدف اصلی در اين مقاله بررسی آثار شوكهاي
سیاستهاي مالی بر رشد اقتصادي در ايران طی سالهاي
 1517الی  1521براساس رويكردي دو مرحلهاي است .به
طوريكه در مرحله اول مخارج دولت و مالیات براساس
فرآيند ) AR(1برآورد و پسماندهاي حاصل از اين برآورد به
عنوان شوكهاي مخارج دولت و شوكهاي مالیاتی تعريف
شدند .در مرحله بعد تاثیر هر يك از اين شوكها تا دو وقفه
در چارچوب يك رگرسیون تك معادلهاي مبتنی بر متغیر
مجازي به طور مجزا بر رشد اقتصادي بررسی شد .اما نكته
قابل ذکر اين است که در مرحله دوم با استناد به ادبیات
تجربی موجود ،شرايط فضاي کالن اقتصادي به عنوان عاملی
تاثیرگذار بر کارايی سیاستهاي مذکور شناسايی شدند.
بدين ترتیب فضاي کالن اقتصادي کشور طی سالهاي
 1517الی  1521بر اساس سه متغیر کلیدي اقتصاد يعنی
نرخ بیكاري ،نرخ تورم و نرخ رشد نقدينگی به شرايط خوب
و بد اقتصادي تفكیك و با استفاده از تكنیك متغیر مجازي
مرکب در مدل تصريح شده براي رشد اقتصادي لحاظ شد.
نتايج حاصل از برآورد حاکی از اين است که تاثیرگذاري
شوكهاي مالی به فضاي کالن اقتصادي وابسته است .به
طوريكه ،شوك مخارج دولت با وجود تاثیرگذاري مثبت و
معنی دار بر رشد اقتصادي در شرايط خوب و بد اقتصادي،
تاثیرگذاري مثبت بیشتري در شرايط بد اقتصادي دارد.
مالیات در شرايط خوب اقتصادي ،اثري منفی و در شرايط بد
اقتصادي اثري مثبت برجاي میگذارد .عالوه براين ،کارايی
مخارج دولت در هر يك از دو شرايط خوب و بد اقتصادي
بیشتر از مالیات است .بنابراين ،ابزار مالی قدرتمند و مناسب

براي ارتقاء رشد اقتصادي چه در شرايط خوب اقتصادي و
چه در شرايط بد اقتصادي ،مخارج دولت میباشد و از ابزار
مالیات میتوان براي تاثیرگذاري بر ساير متغیرهاي کالن
اقتصادي استفاده نمود.
با توجه به يافتههاي تحقیق توصیه میگردد ،چنانچه
هدف سیاستگذار در شرايط بد اقتصادي از حیث فضاي
کالن ،اعمال يك سیاست مالی براي افزايش هر چه بیشتر
رشد اقتصادي باشد ،بهتر است از ابزار مخارج دولت استفاده
نمايد .به عالوه ،از حیث کاربرد و انجام تحقیقات آتی نیز
پیشنهاد میگردد ،فضاي کالن اقتصادي برحسب سیكلهاي
تجاري و روشهاي فیلترينگ شناسايی شوند و همچنین به
جاي بكارگیري رگرسیون تك معادلهاي مبتنی بر متغیر
مجازي براي بررسی اثرات سیاست مالی از روشهاي
آستانهاي مانند الگوي خودتوضیح برداري آستانهاي استفاده
گردد.
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 .51فوالدي ،معصومه( ،)1572تاثیر مخارج عمرانی دولت بر رشد اقتصادي ،پايان
نامه کارشناسی ارشد ،دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران.
 .51زائر آيت و الهام غالمی( ،)1581بررسی اثر سیاستهاي مالی بر متغیرهاي
کالن اقتصادي با استفاده از الگوي  ،VARفصلنامه مالیات و توسعه ،شماره .1
. 52از آنجا که در استراتژي شناسايی بكار گرفته شده در مرحله اول ،برآوردهاي
دقیقی از شوكهاي مالی حاصل میشود ،اين تكانهها نسبت به تمامی اطالعات
همزمان متعامد هستند ،لذا برآوردهاي مرحله دوم نیز سازگار خواهند بود .براي
مطالعه بیشتر در اين زمینه به منبع زير مراجعه شود:
- Dhrymes, Phoebus J. and Taylor,John B.(1976),on an
Efficient Two-Step Estimator for Dynamic Simultaneous
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 . 51براساس روش باکس -جنكینز ،براي تعیین وقفههاي بهینه در الگوهاي سري
زمانی می توان از تابع خودهمبستگی( )ACFو تابع خودهمبستگی
جزيی( )PACFاستفاده نمود.
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 . 42حاصل جمع به اين معنی نیست که اگر مثال در يك سال سه متغیر مجازي
کمیت يك را اختیار کنند ،کمیت متغیر مجازي مرکب معادل  5باشد ،بلكه متغیر
مجازي مرکب نیز کمیتهاي صفر و يك را اختیار خواهد کرد.
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