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مدلهای خودرگرسیون برداری ساختاری و مارکوف سوئیچینگ
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چکیده
با توجه به نقش سیاست مالی در کاهش بحرانها و تغییر اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی طی ادوار تجاری،
تعیین اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی پس از بحران جهانی  2007-2008به یکی از چالش برانگیزترین
موضوعات در حوزه سیاست مالی تبدیل شد .در یک تقسیمبندی کلی ،اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی طبق
دیدگاه کینزی ،بزرگتر از یک و برمبنای دیدگاه نئوکالسیکی ،کوچکتر از یک برآورد شده است .این تفاوت
در اندازه ضریب فزاینده ،از آنجا نشات میگیرد که اقتصاددانان معتقدند که ضریب فزاینده سیاست مالی تحت
تأثیر درجه باز بودن اقتصادی ،رژیم نرخ ارز ،نحوه اعمال سیاست پولی و ادوار تجاری قرار میگیرد .اختالف
فکری مکاتب و اقتصاددانان در مورد اندازه ضریب فراینده سیاست مالی ،عالوه بر بعد نظری ،در مطالعات تجربی
نیز نمایان است .این مقاله در این راستا ،با استفاده از روش بالنچارد و پروتی ( Blanchard & perroti,
 )2002در قالب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری و روش ارائهشده توسط هال ( )Hall, 2009در قالب
مدل چرخشی مارکوف با استفاده از دادههای فصلی ایران طی دوره ( )1369:1-1396:2به برآورد ضریب
فزاینده سیاست مالی پرداخته است .نتایج حاصل از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری ،نشان داد که ضریب
فزاینده آنی و تجمعی تا ده فصل و تجمعی بلندمدت تا بیست فصل برای مخارج دولت به ترتیب ،برابر با
 0/304 ،0/281و  0/445است .همچنین ضریب فزاینده آنی و تجمعی آتی تا ده فصل و تجمعی بلندمدت تا
بیست فصل برای مالیات به ترتیب ،برابر با  -0/107 ،-0/079و  -0/171است .ازآنجاکه ضریب فزاینده سیاست
مالی متناسب با شرایط اقتصادی تغییر میکند ،نتایج حاصل از مدل غیرخطی چرخشی مارکوف نشان داد که
ضریب فزاینده مخارج دولت در دوره رکود برابر با  0/828و بزرگتر از ضریب فزاینده دوره رونق ( )0/108بوده
و از سویی دیگر ،ضریب فزاینده مالیات در دوره رونق ( )-0/194بزرگتر از دوره رکود ( )-0/092است.
واژگان کلیدي :مخارج دولت ،مالیات ،ضریب فزاینده سیاست مالی ،مدل مارکوف سوئیچینگ ،ادوار تجاری
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 .1مقدمه
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پژوهشهای تجربی متعدد ،نشان داده که بعد از کاهش شدید مخارج دولت ،مصرف بخش خصوصی
و تولید ناخالص داخلی بهطور معنیداری افزایش یافته است ( .)Blanchard & Peroti, 2002نتیجه
گیجکننده تجربی فوق را نمیتوان بر مبنای تئوریهای سنتی کینز و طرفدارانش توجیه کرد .بر
مبنای مطالب فوق و ناتوانی تئوری کینز ،مکتب نئوکالسیک ،نظریه خصوصیسازی و خروج دولت از
اقتصاد را پیش کشید و به آن بال و پر داد .با توجه به اختالف فکری مکاتب اقتصادی در مورد میزان
ضریب فزاینده و کارآیی سیاست مالی ،موضوع نقش سیاست مالی در خروج از بحرانها (اثربخشی
بیشتر سیاست مالی نسبت به سیاست پولی در دوران رکود) و تغییر یافتن اندازه ضریب فزاینده
سیاست مالی متناسب با شرایط اقتصادی ،محققان زیادی را در سراسر جهان با چالشی دوباره مواجه
کرد که به برآورد دوباره ضریب فزاینده سیاست مالی بپردازند.
بدین منظور ،محققان از سه روش اصلی بهره جستهاند ،برخی از محققان به تبعیت از بالنچارد و
پروتی ( )Blanchard & perroti, 2002از روش خودرگرسیون برداری ساختاری استفاده کرده ،در
روش دوم ،با مدلسازی تعادل عمومی پویای تصادفی ،به برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی پرداخته-
اند و روش سوم ،مبتنی بر برآورد رابطه سیاست مالی و تولید ناخالص داخلی در قالب رگرسیون و
استخراج ضریب فزاینده سیاست مالی است .نتایج برآوردهای جدید از اندازه ضریب فزاینده مخارج
دولت از مقادیر منفی تا اعداد مثبت (تا چهار) را در برمیگیرد ( & Riera-Crichton, Vegh
.)Vuletin, 2015
مطالعه اورباج و قورودنیجنکو ( ،)Auerbach & Gorodnichenko, 2012بهعنوان یکی از مهم-
ترین مطالعات در حوزه برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی تلقی میشود .آنها با بهکارگیری مدل
خود رگرسیون برداری انتقال مالیم برای کشور آمریکا ،نشان دادند که ضریب فزاینده سیاست مالی
طی دوره رکود ،بزرگتر از دوره رونق است .بعد از این مطالعه ،محققان متعددی ،موضوع مذکور را با
استفاده از روشهای مختلف اقتصادسنجی برای کشورهای متعددی مورد آزمون قرار دادند؛ بهعنوان
مثال ،آرین ،کورای و سپاگنولو ( )Arin, Koray & Spagnolo, 2015بهمنظور برآورد ضریب فزاینده
سیاست مالی طی ادوار تجاری ،از مدل چرخشی مارکوف استفاده کردهاند.
با توجه به حجم مطالعات تجربی انجامگرفته در زمینه برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی در
سطح بینالملل  ،مطالعه خاصی در این حوزه در اقتصاد ایران صورت نگرفته است ،لذا با توجه به
اهمیت سیاست مالی بهعنوان یک ابزار تثبیتکننده اقتصادی و کاهش نوسانات اقتصادی ،برآورد
ضریب فزاینده سیاست مالی در اقتصاد ایران ،یکی از اولویتهای پژوهشی میباشد که در مطالعه
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 .2مبانی نظري
مبانی نظری مطالعه حاضر ،از دو قسمت تشکیل شده است؛ که ضریب فزاینده کینزی و انتقادات
وارده بر آن ،مورد بررسی قرار میگیرد تا مشخص شود که دیدگاه مکاتب اقتصادی در رابطه با ضریب
فزاینده سیاست مالی چیست؟ در قسمت بعدی ،به تشریح این موضوع پرداخته میشود که ضریب
فزاینده سیاست مالی تحت تأثیر چه عواملی است؟ با توجه به موضوع مطالعه حاضر که به دنبال
برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی طی ادوار تجاری است ،در بخش آخر ،به مطالعه اهمیت و نقش
رکود و رونق در تغییر اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی ،خواهیم پرداخت.
 .2-1ديدگاه کینزي و نئوکالسیکی از ضريب فزاينده سیاست مالی
اثربخشی سیاست مالی بهعنوان یک ابزار کارآمد برای مدیریت اقتصاد کالن ،بهطور گستردهای
موردبحث قرارگرفته است ،بهنحویکه مطالعات تجربی انجامگرفته در حوزه اثربخشی سیاست مالی،
نتایج متفاوت و گاهی متناقض را نشان میدهد؛ در حالی که در ادبیات نظری نیز این اختالفنظر
همچنان وجود دارد؛ بهنحویکه مکتب کینزی ،معموالً ادعا میکند که ضریب فزاینده مخارج دولت
بیشتر از یک است؛ اما در مقابل ،طرفداران نئوکالسیکها ،معتقد به ضریب فزاینده کوچکتر از یک
هستند .در جدول شماره  ،1خالصهای از دیدگاههای مختلف در مورد مقدار ضریب فزاینده سیاست
مالی منعکس شده است.
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حاضر ،قصهدف آن است که ابتدا به برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی در قالب روش ارائهشده توسط
بالنچارد و پروتی ( )Blanchard & perroti, 2002پرداخته شود.
ازآنجاکه یکی از عوامل مهم در اثرگذاری بر میزان ضریب فزاینده سیاست مالی ،ادوار تجاری
است و ضریب محاسبهشده در روش قبلی ،بدون در نظر گرفتن ادوار تجاری است ،بهمنظور بررسی
میزان اثرگذاری ادوار تجاری اقتصاد ایران در کاهش و یا افزایش ضریب فزاینده ،با استفاده از روش
ارائهشده توسط آرین و همکاران ( )Arin et al., 2015به برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی در
اقتصاد ایران طی ادوار تجاری پرداخته میشود.
در ادامه این مقاله ،در بخش دوم ،مبانی نظری؛ بخش سوم ،پیشینه مطالعات انجامشده؛ بخش
چهارم ،معرفی مدل و روش انجام تحقیق؛ بخش پنجم ،یافتههای تجربی تحقیق و در بخش ششم،
نتیجهگیری ارائهشده است.
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جدول  .1ديدگاههاي مختلف ضريب فزاينده سیاست مالی
مقدار ضريب
فزاينده

 -1کینزينها
𝟏>

 -1-1ضریب فزاینده مخارج دولت در تئوری استاندارد کینز

𝟏 < یا 𝟏 >

 -1-2ضریب فزاینده مالیات در چارچوب تئوری استاندارد کینز
توسعه مدل ساده کینزي

𝟏>

 -2-1سیاست پولی

𝟏>

 -2-2دام

نقدینگی2

𝟏<

 -2-3نرخ ارز

شناور3

𝟏>

 -2-4نرخ ارز

ثابت4

𝟏<

 -2-5اقتصاد بسیار

مناسب1

باز5

 -2نئوکالسیکها
𝟏<

 -3-1مدل نئوکالسیک
با لحاظ موارد زير

𝟎=

 -4-1برابری ریکاردویی

کامل6

𝟏<

 -4-2پایداری بدهی و

𝟎<

 -4-3گسترش سیاست مالی

مالی7
انقباضی8

مأخذTang, Liu & Cheung, 2013 :

در قسمت اول جدول شماره  1و در قسمت دیدگاههای توسعه مدل ساده کینزی مشاهده میشود
که ضریب فزاینده سیاست مالی در مکتب کینزی نیز همیشه بزرگتر از یک نیست و متناسب با

1. Accommodative Monetary Policy
2. Liquidity Trap
3. Flexible Exchange Rates
4. Pegged Exchange Rates
5. Highly Open Economy
6. Complete Ricardian Equivalence
7. Debt/Fiscal Sustainability Issues
8. Expansionary Fiscal Contractions
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شرایط و عوامل مختلفی ازجمله :درجه ماندگاری سیاست پولی ،وضعیت بازار مالی ،وضعیت نظام نرخ
ارز و درجه باز بودن اقتصاد ،تغییر میکند .بهعنوانمثال ،در یک نظام نرخ ارز شناور ،ضریب فزاینده
مخارج دولت کوچکتر از یک است ،بهنحویکه درنتیجه افزایش شدید مخارج دولت ،نرخ بهره افزایش
مییابد و به علت این افزایش ،ارزش پول ملی تقویت میشود و همین موضوع ،باعث میشود که
واردات ،افزایش و صادرات ،کاهش یابد .بهطور مشابه نیز در یک اقتصاد باز ،اثرات افزایش مخارج
دولت از طریق واردات نشت مییابد و ضریب فزاینده نیز کوچکتر میشود (.)Tang et al., 2013
قسمت دوم جدول شماره  ،1مربوط به دیدگاه مکتب نئوکالسیک از ضریب فزاینده سیاست
مالی است .طبق این دیدگاه ،ضریب فزاینده سیاست مالی ،صرفاً در کوتاهمدت ،مثبت و کوچکتر از
یک است و در بلندمدت ،به سمت صفر میل میکند .دلیل کوچکتر شدن ضریب فزاینده طبق این
دیدگاه ،اضافه شدن فرض مصرفکنندگان و بنگاههای آیندهنگر و حداکثر سازی مطلوبیت بین دورهای
در مدلهای نئوکالسیک است که باعث میشود که با افزایش مخارج دولت ،مصرفکنندگان ،پیش-
بینی میکنند که دولت بهمنظور تأمین این افزایش مخارج در آینده ،مالیاتها را افزایش خواهد داد
و درنتیجه ،نرخ بهره افزایش خواهد یافت و این موضوع ،باعث میشود که مصرفکنندگان ،مقداری
از درآمد خود را پسانداز کنند و کمتر مصرف کنند .این موضوع که در ادبیات اقتصاد کالن ،به اثر
جایگزینیجبری 1معروف است ،منجر به کوچکتر شدن ضریب فزاینده سیاست مالی نسبت به ضریب
فزاینده استاندارد کینزی میشود (.)Hall, 2009
در قسمت دوم جدول و با اضافه شدن مواردی دیگر به مباحث نئوکالسیک ،دو حالت افراطی
قابل تصور است و این مربوط به حالتی است که یا ضریب فزاینده صفر و یا منفی است .ضریب فزاینده
صفر ،منتج از نظریه برابری کامل ریکاردویی است که بر مبنای آن ،این استنباط حاصل میشود که
مخارج دولت ،هیچ تأثیری بر تولید ندارد ،زیرا مصرفکنندگان میدانند که افزایش مخارج دولت با
افزایش مالیات در آینده تأمین خواهد شد؛ بنابراین ،افزایش مخارج فعلی ،هیچ تأثیری بر تولید فعلی
ندارد.
همچنین ادبیات نظری مربوط به ضریب فزاینده منفی سیاست مالی با مطالعات قیاوازی و پاقانو
( ،)Giavazzi & Pagano, 1990آلسینا و آرداقانا ( )Alesina & Ardagna, 1998; 2009و آلسینا
و پروتی ( )Alesina & Perotti, 1997شکل گرفت .محققان ،با مطرح کردن چندین ایده اصلی
همانند ،اعتبار سیاست مالی ،عدم اطمینان و پایداری بدهی دولت ،نشان دادند که ضریب فزاینده
سیاست مالی ،میتواند منفی نیز باشد (.)Tang et al., 2013
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 .2-2عوامل و متغیرهاي مؤثر بر ضريب فزاينده سیاست مالی با تأکید بر ادوار تجاري

الف) چنانچه وضعیت مالی دولت -ازلحاظ کسری یا مازاد بودجه -پس از اعمال سیاست اقتصادی
باثبات باشد ،ضریب فزاینده نیز بزرگتر خواهد بود؛ زیرا ثبات مالی باعث میشود که بدهیهای دولت
اثر ناچیزی بر نرخ بهره در بلندمدت داشته باشد؛
ب) شرایط پولی اقتصاد مناسب باشد .یعنی هیچ افزایشی در نرخ بهره بهعنوان پیامد انبساط
مالی رخ ندهد .شرایط پولی اقتصاد زمانی مساعد است که اوالً ،مقدار اسمی نرخ بهره در واکنش به
انبساط مالی افزایش نیابد؛ بهطوریکه اثر جایگزینیجبری بسیار کوچک باشد؛ ثانیاً ،نرخ ارز ثابت
باشد .بنابراین شرایط مساعد پولی میتواند با استفاده از  2یا  3عامل ،ضریب فزاینده را افزایش دهد
و چنانچه سیاست پولی ،تورم و درآمد اسمی را مورد هدف قرار دهد ،ضریب فزاینده به صفر میل
خواهد کرد.
ج) نشتی جریان اقتصاد کم باشد .به عبارتی ،مقدار کمی از جریان درآمد ،پسانداز یا جهت
واردات ،مصرف شود .نشتی از جریان درآمد کاهش مییابد ،چنانچه -1 ،بسته سیاستی دولت ،حاوی
مخارج دولتی بیشتر نسبت به کاهش مالیاتها باشد؛ زیرا مخارج دولتی بر تقاضا بالفاصله عمل
میکند ،درحالیکه ممکن است افراد ،کاهش مالیات را (تا مقداری) پسانداز کنند؛  -2میل نهایی به
مصرف بزرگ باشد؛  -3مصرفکنندگان با محدودیت نقدینگی مواجه باشند؛  -4مصرفکنندگان
افزایش در مالیاتهای آینده را برای جبران افزایش بدهی ،موردتوجه قرار ندهند که میتواند به دلیل
مالحظات محدود زندگی یا نزدیکبینی ساده باشد (یعنی مصرفکنندگان پسانداز کنونی را افزایش
ندهند)؛  -5میل نهایی به واردات کوچک باشد؛  -6شکاف تولید بزرگ باشد که بهموجب آن ،مقام
پولی بتواند تقاضا را بدون نیاز به افزایش نرخ بهره ،افزایش دهد ( Batini, Eyraud & Weber,
.)2014 and Spilimbergo, Schindler & Symansky, 2009

در قسمت قبلی ،دیدگاه مکاتب و اقتصاددانان در مورد ضریب فزاینده مورد بررسی قرار گرفت،
همچنین مشخص شد که ضریب فزاینده سیاست مالی تحت تأثیر عوامل و متغیرهای کالن اقتصادی
مختلفی است که تشریح نقش هر یک از آنها در افزایش و کاهش ضریب فزاینده سیاست مالی ،از
موضوع مطالعه حاضر خارج است که بهصورت کلی ،در قسمت باال توضیح داده شد ،اما ازآنجاکه یکی
از اهداف اصلی تحقیق حاضر ،برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی طی ادوار تجاری است ،لذا از بین
عوامل مؤثر بر ضریب فزاینده ،نقش ادوار تجاری بهصورت اجمالی مورد بررسی قرار میگیرد.
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مقدار ضریب فزاینده سیاست مالی ،بستگی به شرایط اقتصادی کشور ،زمان و عوامل خاص دارد.
ضریب فزاینده تحت سه عامل زیر بزرگتر میشود.
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الف :نقش ادوار تجاري در افزايش يا کاهش میل نهايی واردات و تأثیر آن بر ضريب فزاينده
سیاست مالی
بهمنظور بررسی در تغییرات میل نهایی به واردات ،از روش پالی ( )Palley, 2009استفاده میشود؛
که واردات ،درصد خاصی از هریک از اجزای تقاضای کل را تشکیل میدهد .پس داریم:
𝑋)𝛿 𝑦 = (1 − 𝛼)𝐶 + (1 − 𝛽)𝐼 + (1 − 𝛾)𝐺 + (1 −
()1
بنابراین ،میل متوسط به واردات به  4بخش (مصرف ،سرمایهگذاری ،مخارج دولت و صادرات)
تقسیم میشود.
𝑦𝑚 𝑌 = 𝑐𝑦 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 −
()2
𝑋

()3

𝑦
𝑚𝑋

𝛿+
= 𝛿,

𝐺

𝛾 +

𝑦

𝑚𝐺

𝐼
𝑦

= 𝛾,

𝛽+
𝑚𝐼

𝑐
𝑦

𝛽,

𝛼=𝑚
𝑚𝑐

=𝛼

()4
بنابراین 𝐺𝑚 ،𝐼𝑚 ،𝑐𝑚 ،و 𝑚𝑋 به ترتیب ،عبارتاند از واردات کاالهای مصرفی ،واردات کاالهای
سرمایهای ،واردات توسط دولت ،و وارداتی که متضمن صادرات است.
بوسییر ،کالگاری ،گیرونی ،سستیری و یامانو ( & Bussière, Callegari, Ghironi, Sestieri
 ،)Yamano, 2013با محاسبه هر چهار پارامتر باال برای کشورهای  ،OECDبین سالهای  1995تا
 2000به این نتیجه رسیدند که مقدار عددی واردات کاالهای سرمایهای و واردات با محتوای صادرات،
بیشتر از واردات کاالهای مصرفی و دولتی است .بهعبارتیدیگر ) 𝐼𝑚 > 𝑋𝑚 > 𝐺𝑚 > 𝐶𝑚 ،و بنابراین،
صادرات و سرمایه گذاری نسبت به مصرف و مخارج دولتی ،تمایل بیشتری برای ترکیب با واردات
دارند .در حقیقت ،همین تفاوت بین اجزاء مختلف واردات ،به این منجر میشود که طی دوره رکود،
میل نهایی واردات کاهش یابد .برای مشخص شدن بحث ،تئوری اصل شتاب سرمایهگذاری که توسط
آفتالیون و کالرک ( ،)Aftalion, 1908 & Clark, 1917مطرح شدهاند را مورد بررسی قرار میدهیم.
𝑋

()5

𝑌Δ
y

>

𝐼Δ
I

↔ >1

. 1ضریب فزاینده مخارج دولت برای یک اقتصاد باز عبارت است از:
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در حالت کلی ،رابطه ضریب فزاینده سیاست مالی ،1تحت تأثیر دو عامل اصلی است که عبارتند
از :میل نهایی به مصرف و میل نهایی به واردات .در قسمت بعدی ،به بررسی این موضوع پرداخته
میشود که میل نهایی به واردات و مصرف طی ادوار تجاری ،چگونه تغییر مییابند تا بر این اساس،
نحوه تأثیر ادوار تجاری بر ضریب مذکور نیز مشخص گردد.
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ب) نقش ادوار تجاري در افزايش يا کاهش میل نهايی به مصرف و تأثیر آن بر ضريب فزاينده
سیاست مالی
باوجود اینکه جزء اول ضریب فزاینده (میل نهایی به واردات) در دوره رکود کاهش مییابد و به بزرگتر
شدن ضریب فزاینده منجر میشود ،اما جزء دیگر ضریب فزاینده ،یعنی میل نهایی به مصرف در طول
دوره رکود ،ثابت نیست .طبق شواهد تجربی از بحران اقتصادی  2007-2008در کشورهای فرانسه،
ایتالیا و آلمان ،میل نهایی به مصرف در سال اول به شدت افزایش یافت ،اما بعد از ادامه رکود در
سال های بعد ،میل نهایی به مصرف کاهش یافت .همچنین در کشورهای اسپانیا ،دانمارک و ایسلند،
میل نهایی به مصرف به شدت کاهش یافت و در آمریکا و انگلستان طی دوره رکود نیز تقریباً ثابت
ماند.
کینز ( )Keynes, 1936معتقد است که میل نهایی به مصرف کارگران و ثروتمندان یکی نیست.
به نظر ایشان ،کارگران (قشر فقیر جامعه) به علت محدودیت بودجه ،تمایل دارند که درآمد خود را تا
حد زیادی مصرف کنند ،اما قشر ثروتمند جامعه این توانایی را دارند که مقداری از درآمد خود را
پسانداز کنند .بنابراین ،میل نهایی مصرف ،به سطح درآمد افراد بستگی دارد .چنانچه رکود به کارگران
و قشر فقیر جامعه (از طریق افزایش بیکاری) نسبت به قشر ثروتمند جامعه (از طریق کاهش سود)
بیشتر آسیب رساند ،در این حالت ،نابرابری در جامعه افزایش مییابد و میل نهایی به مصرف ،کاهش
مییابد .اما چنانچه وقوع رکود به درآمد مالی ثروتمندان آسیب رساند ،ممکن است میل نهایی به
مصرف ،افزایش یابد .عالوه بر عامل توزیع درآمد که بر میل نهایی به مصرف تأثیرگذار است ،عواملی
دیگری نیز بر این پارامتر تأثیرگذار هستند ،ازجمله ،چنانچه اصل شتاب سرمایهگذاری عمل کند ،با
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رابطه  5که حالت اولیه از اصل شتاب در اقتصاد است ،این مفهوم را بیان میکند که نرخ تغییر
سرمایهگذاری بزرگتر و بیشتر از نرخ تغییر تولید است .بنابراین ،با توجه به اینکه در دوره رکود،
تولید کاهش مییابد و طبق اصل شتاب نیز کاهش سرمایهگذاری بیشتر از کاهش تولید است ،پس
نسبت سرمایهگذاری به تولید ،کاهش مییابد و ازآنجاکه ،سرمایهگذاری نسبت به مصرف ،صادرات و
مخارج دولتی ،بیشترین نشتی واردات را به خود اختصاص داده است ،درنتیجه بهطور متوسط ،میل
نهایی به واردات ،کاهش و ضریب فزاینده در دوره رکود نیز افزایش مییابد.
همچنین در مورد پارامتر وارداتی که متضمن صادرات ( 𝑚𝑋) است ،میتوان عنوان کرد که احتماالً
در دوره رکود ،صادرات کاهش یابد ،بنابراین ،نشتی واردات به سمت صادرات نیز کاهش مییابد ،و از
این رو ،میل به واردات کاهش و درنتیجه ،ضریب فزاینده افزایش مییابد .بنابراین ،عالوه بر جزء
سرمایهگذاری واردات ،بخش نشتی واردات به صادرات نیز در دوره رکود ،به بزرگتر شدن ضریب
فزاینده منجر میشود.
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وقوع رکود ،صادرات و سرمایهگذاری کاهش خواهد یافت و طبق اصل حسابداری ،برای برقراری رابطه
تقاضا و عرضه کل میباید مخارج و مصرف افزایش یابند .محیط و شرایط سازمانی ،عامل دیگری است
که بر میل نهایی به مصرف تأثیرگذار است.
همچنین رفتار مصرفی قشر فقیر و ثروتمند جامعه ،یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر میل نهایی
به مصرف است .فرانک ،لوین و دیجک ( ،)Frank, Levine & Dijk, 2014معتقدند که در سنت
نهادگرای آمریکا ،تأکید هنجارهای اجتماعی بر مخارج مصرفی ،بسیار قوی و شدید است .وبلن و
دوزنبری ( ،)Veblen, 1899 & Duesenberry, 1949معتقدند که خانوارها در یک رقابت شدید از
طریق مخارج مصرفی با یکدیگر درگیر هستند .بنابراین با ایجاد یک رکود اقتصادی ،قشر پایین جامعه
(از لحاظ درآمدی) باوجود کاهش درآمدشان ،قادر به کاهش مخارج مصرفی خود نمیباشند ،درنتیجه،
بهمنظور حفظ و یا افزایش مخارج مصرفی خود ،متوسل به بدهی میشوند ،اما قشر ثروتمند جامعه،
به منظور حفظ خود در رقابت مصرفی جامعه ،متوسل به پساندازهای خود در دوره رونق میشود و
میل نهایی به پساندازشان کاهش مییابد .در حقیقت ،به علت همین هنجار اجتماعی که افراد و
خانوارها را مجبور به حفظ و یا افزایش مصرف خود در دوره رکود میکند ،به این منجر میشود که
رفتار مصرفی جامعه نامتقارن باشد؛ بهنحویکه با افزایش درآمد ،مصرف نیز افزایش مییابد ،اما با
کاهش درآمد ،مصرف کاهش نمییابد .از سوی دیگر ،این امکان نیز وجود دارد که طی دوره رکود،
میل نهایی به مصرف کاهش یابد که دلیل این امر میتواند این موضوع باشد که در چشمانداز یک
رکود طوالنی ،خانوارها به علت عدم اطمینان و عدم خوشبینی از آینده و عدم رغبت بانکها به وام
دادن -به خانوارهای مقروض -خود را برای صرفهجویی بیشتر آماده کنند.
بنابراین ،نحوه تأثیرگذاری میل نهایی به مصرف بر ضریب فزاینده سیاست مالی طی دوره رکود
دقیقاً مشخص نیست؛ درحالیکه در مورد میل نهایی به واردات ،اتفاقنظر در مورد کاهش آن طی
دوره رکود وجود دارد .شواهد تجربی از بحران اقتصادی  2007-2008نشان داد که میل نهایی به
واردات ،تقریباً  85درصد رشد ضریب فزاینده و میل نهایی به مصرف ،تقریباً  15درصد رشد ضریب
فزاینده سیاست مالی را توضیح میدهد .بنابراین در دوره رکود ،میتوان انتظار افزایش ضریب فزاینده
سیاست مالی را داشت .البته الزم به ذکر است که مقدار عددی ضریب فزاینده سیاست مالی با توجه
به اندازه کشور ،وضعیت اقتصادی ،میزان اولیه پسانداز و  ...برای هر اقتصادی میتواند اندازه متفاوتی
داشته باشد (.)Palley, 2009;Charles, Dallery; Marie, 2015
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 .3پیشینه تحقیق
مطالعات انجامگرفته در حوزه ضریب فزاینده سیاست مالی ،در دو بخش کلی قابلبررسی است .بخش
اول مطالعات ،به برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی بدون در نظر گرفتن شرایط خاص اقتصادی
پرداختهاند ،اما بخش دوم تحقیقات مذکور ،با در نظر گرفتن شرایط مختلف اقتصادی (رژیمهای ارزی،
درجه باز بودن اقتصادی ،ادوار تجاری و اعتباری و  ،)...به برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی پرداختهاند.
 .3-1-1بخش اول مطالعات :محاسبه ضريب فزاينده سیاست مالی بدون در نظر گرفتن
شرايط خاص اقتصادي
بالنچارد و پروتی ( ،)Blanchard & perroti, 2002با استفاده از دادههای فصلی کشور آمریکا طی
دوره زمانی  1947-1997و با بهکارگیری مدل خودرگرسیون برداری ساختاری ،به برآورد ضریب
فزاینده سیاست مالی پرداخته ،و ضریب فزاینده مخارج دولت و مالیات را به ترتیب ،برابر با  0/9و
 0/7برآورد نموداند.
هال ( ،)Hall, 2009با استفاده از دادههای کشور آمریکا طی دوره زمانی  1928-2008و با
بهکارگیری روش حداقل مربعات معمولی ،به برآورد ضریب فزاینده مخارج مصرفی در آمریکا پرداخته
و ضریب فزاینده آمریکا را مابین  0/7تا  1برآورد کرده است.
باررو و ردلیک ( ،)Barro & Redlick, 2011با استفاده از دادههای کشور آمریکا طی دوره زمانی
 1914تا  2006و با بهکارگیری روش حداقل مربعات معمولی ،به برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی
پرداخته ،و نشان دادهاند که ضریب فزاینده مخارج موقت نظامی دولت آمریکا ،تقریباً بین  0/4تا 0/5
است ،اما چنانچه افزایش مخارج نظامی بهصورت دائمی باشد ،ضریب فزاینده مخارج نظامی تا 0/6
نیز افزایش مییابد.
آکونسیا ،کورستی و سیمونلی ( ،)Acconcia, Corsetti & Simonelli, 2014با استفاده از
داده های استانی کشور ایتالیا و با به کارگیری روش حداقل مربعات معمولی و با تأکید بر قانون
وضعشده در ایتالیا جهت مبارزه با فساد و نفوذ مافیا در ادارهها ،به برآورد ضریب فزاینده سیاست
مالی در کشور مذکور پرداختهاند .نتایج مطالعه مذکور نشان داده که ضریب فزاینده مخارج دولت در
ایتالیا بزرگتر از یک و تقریباً برابر با  1/5است.
جیو ،لیو و ما ( ،)Guo, Liu & Ma, 2016با استفاده از دادههای استانی کشور چین طی دوره
زمانی  2001تا  2009و با بهکارگیری حداقل مربعات معمولی ،به برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی
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 .3-1مطالعات خارجی
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 .3-1-2بخش دوم :محاسبه ضريب فزاينده سیاست مالی با در نظر گرفتن عوامل تأثیرگذار
بر ضريب مذکور
اورباج و قورودنیجنکو ( ،)Auerbach & Gorodnichenko, 2012با استفاده از دادههای فصلی
آمریکا طی دوره زمانی  ،1947-2008به برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی پرداخته ،و در مطالعه
خود با ارائه یک روش جدید و با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری انتقال مالیم ،ضریب فزاینده
سیاست مالی را طی ادوار تجاری برآورد کردهاند .پس از مطالعه محققین مذکور ،پژوهشگران مختلفی
جهت برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی طی ادوار تجاری در کشورهای متعددی ،از این روش
استفاده کردند .الزم به ذکر است که نتایج مطالعه مذکور ،نشان داد که ضریب فزاینده سیاست مالی
در دوره رونق ،نزدیک به صفر است ،اما با وارد شدن به دوره رکود ضریب فزاینده سیاست مالی،
افزایش مییابد.
سیمادمو و بنسی گوئر ( ،)Cimadomo & Bénassy-Quéré, 2012با استفاده از دادههای سه
کشور آمریکا ،انگلستان و آلمان طی دوره زمانی  1971-2009و با بهکارگیری مدل خودرگرسیون
برداری ساختاری عامل تعمیم یافته ،به برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی پرداخته ،و به این نتیجه
دست یافتهاند که ضریب فزاینده سیاست مالی در طی زمان ،متغیر است و متناسب با شدت رکود و
شوکهای وارد شده بر اقتصاد تغییر میکند ،درحالی که در آلمان ،بهطور متوسط ،ضریب فزاینده
مخارج دولت و مالیات باهم برابر و تقریباً  0/5است ،اما در کشورهای انگلستان و آمریکا ضریب فزاینده
مخارج دولت ،بزرگتر از مالیات است.
ایلزتزکی ،مندوزا و ویق ( ،)Ilzetzki, Mendoza & Végh, 2012با استفاده از دادههای فصلی
 41کشور مختلف جهان طی دوره زمانی  1960-2007و با بهکارگیری مدل خودرگرسیون برداری
پانلی ساختاری ،به برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی پرداخته و به این نتیجه دست یافتهاند که
ضریب فزاینده سیاست مالی با توجه به یکسری ویژگیهای اقتصاد (ازجمله درجه توسعهیافتگی،
رژیم ارزی کشور ،درجه باز بودن اقتصاد و میزان بدهی دولت) از کشوری به کشور دیگر ،تغییر
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در کشور چین پرداختهاند .نتایج مطالعه مذکور نشان داد که ضریب فزاینده برای کشور چین 0/6
است.
چبی ( ،)Çebi, 2017با استفاده از دادههای فصلی کشور ترکیه طی دوره زمانی 2002-2014
و با بهکارگیری مدل خودرگرسیون برداری ساختاری ،به برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی پرداخته
و ضریب فزاینده آنی مخارج دولت را برابر با  1/5برآورد نموده ،بهنحویکه ضریب فزاینده از فصل
دوم به بعد ،رو به کاهش بوده است.
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میکند .ضریب فزاینده برای کشورهای با اقتصاد باز نسبت به کشورهای با اقتصاد بسته ،کوچکتر ،و
از همه مهمتر ،ضریب فزاینده برای کشورهایی که دارای میزان باالی بدهی هستند ،منفی است.
قروویچ قنیپ ( ،)Grdović Gnip, 2014با استفاده از دادههای فصلی کشور کرواسی طی دوره
 1996تا  2011و با بهکارگیری مدل خودرگرسیون برداری انتقال مالیم ساختاری ارائهشده توسط
اورباج و قورودنیجنکو ،به برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی طی ادوار تجاری پرداخته و به این
نتیجه دستیافته که میانگین ضریب فزاینده مخارج دولت و مالیات تا هشت دوره در دوره رکود ،به
ترتیب ،برابر با  2/12و  -0/02و در دوره رونق ،به ترتیب 0/40 ،و  -0/02بوده است.
کرراس ( ،)Karras, 2014با استفاده از دادههای  61کشور مختلف جهان طی دوره  1952تا
 2007و با بهکارگیری روش حداقل مربعات معمولی و اثرات ثابت و تصادفی ،به برآورد ضریب فزاینده
سیاست مالی طی ادوار تجاری پرداخته به این نتیجه دست یافته که ضریب فزاینده در دوره رکود،
بزرگتر از دوره رونق است.
آرین و همکاران ( ،)Arin et al., 2015با استفاده از دادههای فصلی کشور آمریکا طی دوره
زمانی  1949تا  2006و با بهکارگیری مدل چرخشی مارکوف ،به برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی
طی ادوار تجاری پرداخته ،و نشان دادهاند که ضریب فزاینده مخارج و مالیات ،به ترتیب ،در رکود و
رونق ،بزرگتر است.
ریرا کریچتون و همکاران ( ،)Riera-Crichton et al., 2015با استفاده از دادههای  21کشور
عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی طی دوره زمانی  1986-2008و با بهکارگیری مدل غیرخطی
ارائهشده توسط اورباج و قورودنیجنکو در قالب یک مدل پانلی ،به برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی
پرداخته ،و به این نتیجه دست یافتهاند که ،ضریب فزاینده آنی سیاست مالی در دوره رکود ()0/73
بزرگتر از دوره رونق ( )0/09است ،همچنین عدم تقارن بین ضریب فزاینده سیاست مالی انبساطی
و انقباضی نیز وجود دارد.
بارانآوسکی ،کراجوسکی ،ماسکویچ و شیمانسکا ( Baranowski, Krajewski, Mackiewicz
 ،)& Szymańska, 2016با استفاده از دادههای فصلی کشورهای اروپای شرقی و مرکزی طی دوره
 2000تا  2008و با بهکارگیری مدل خودرگرسیون برداری ساختاری ،به برآورد ضریب فزاینده
سیاست مالی طی ادوار تجاری پرداخته ،و به این نتیجه دست یافتهاند که در کشورهای موردمطالعه،
ضریب فزاینده سیاست مالی طی دوره رکود ،بزرگتر از دوره رونق است ،همچنین ضریب فزاینده
سیاست مالی طی دوره رونق ،منفی و نقش غیرکینزی دارد.
بیولسی ( ،)Bilosi, 2017با استفاده از دادههای فصلی آمریکا و کانادا طی دوره زمانی -2013
 1947و با بهکارگیری مدل خودرگرسیون برداری آستانهای ،به برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی
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 .3-2مطالعات داخلی
صمیمی ،میال علمی و زروکی ( ،)1392با استفاده از دادههای استانی ایران طی دوره زمانی -1387
 1379و با بهکارگیری مدل پویای پانلی (گشتاورهای تعمیمیافته) ،به برآورد ضریب فزاینده سیاست
مالی در کوتاهمدت و بلندمدت اقتصاد ایران پرداخته ،و به این نتیجه دست یافتهاند که در اقتصاد
ایران ،ضریب فزاینده مخارج دولت در کوتاهمدت و بلندمدت ،تقریباً برابر با  0/63و  2/11بوده،
همچنین این مقدار برای مالیات در کوتاهمدت و بلندمدت ،برابر با  0/44و  1/48است.
غالمی و هژبر کیانی ( ،)1394با استفاده از دادههای ساالنه ایران طی دوره زمانی 1338-1391
و با بهکارگیری مدل خودرگرسیون برداری آستانهای ،به بررسی نحوه تأثیر سیاست مالی طی ادوار
تجاری پرداخته ،و به این نتیجه دست یافتهاند که در اقتصاد ایران ،مخارج دولت در دوره رکود و
مالیات در دوره رونق ،مؤثرتر عمل میکنند.
 .3-3جمعبندي مطالعات انجامشده و تشريح نوآوريهاي مطالعه حاضر
طبق مبانی نظری ،ضریب فزاینده سیاست مالی متناسب با شرایط اقتصادی تغییر میکند ،و مطالعات
تجربی انجام گرفته در این حوزه ،مبین همین موضوع است؛ زیرا محققان ،متناسب با روش
اقتصادسنجی ،دوره زمانی ،کشور مورد مطالعه و بعضاً با در نظر گرفتن شرایط خاص اقتصادی (رژیم
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پرداخته و نشان داده که با در نظر گرفتن نرخ بیکاری (که نشان دهنده ادوار تجاری در اقتصاد است)
بهعنوان متغیر آستانه ،ضریب فزاینده سیاست مالی طی دوره رکود ،بزرگتر از دوره رونق است.
پراقیدیس ،تسینتزوس و پالکانداراس ( ،) Pragidis, Tsintzos & Plakandaras, 2018با
استفاده از دادههای فصلی کشورهای آمریکا طی دوره  1973تا  2014و با بهکارگیری مدل
خودرگرسیون برداری آستانهای ،به برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی طی ادوار تجاری و مالی
پرداخته ،و به این نتیجه دست یافتهاند که حداکثر ضریب فزاینده شوک مثبت مخارج دولت طی
رکود و رونق ،به ترتیب ،برابر با  2/29و  0/85بوده ،همچنین زمانی که وضعیت مالی بخش خصوصی
(نسبت بدهی بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی) زیاد (بحران مالی) و زمانی که این نسبت کم
باشد ،ضریب فزاینده سیاست مالی ،به ترتیب ،برابر با  1/19و  0/5است.
بورسی ( ،)Borsi, 2018با استفاده از دادههای  23کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
طی دوره  1985تا  2012و با بهکارگیری مدل خودرگرسیون برداری انتقال مالیم ساختاری ارائهشده
توسط اورباج و قورودنیجنکو ،به برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی در قالب مدل پانلی طی ادوار
اعتباری (وامدهی بانکی به بخش خصوصی) پرداخته ،و به این نتیجه دست یافته که ضریب فزاینده
مخارج دولت طی دوره رکود اعتباری ،بزرگتر از دوره رونق اعتباری است.
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ارزی ،دوران رکود و رونق ،وضعیت بدهی ،درجه باز بودن اقتصادی و  ،)...هر یک مقدار عددی متفاوتی
را برای ضریب فزاینده در کشور مورد مطالعه به دست آوردهاند.
تحقیقات اولیه در این حوزه با مطالعه بالنچارد و پروتی ()Blanchard & perroti, 2002
گسترش یافت .از آنجا که مطالعه مذکور بر پایه مدل خودرگرسیون برداری ساختاری است ،دارای
یک نکته قوت و ضعف است ،نکته قوت این روش ،آن است که در محاسبه ضریب فزاینده سیاست
مالی ،محقق را قادر میسازد که انواع ضریب فزاینده سیاست مالی به تفکیک آنی و تجمعی را محاسبه
کند ،اما از آنجا که ضریب فزاینده تحت شرایط مختلف ،مقدار عددی متفاوتی به خود میگیرد ،در
نتیجه ،روش مذکور که یک روش خطی است ،نمیتواند برای شرایط مختلف اقتصادی ،ضریب متفاوتی
به دست آورد .این ایراد در مطالعات بعدی موردتوجه محققان قرار گرفت تا به تکیهبر مدلهای
غیرخطی ازجمله روش خود رگرسیون برداری انتقال مالیم (اورباج و قورودنیجنکو ( & Auerbach
 ،)Gorodnichenko, 2012قروویچ قنیپ ( ،)Grdović Gnip, 2014ریرا کریچتون و همکاران
( ،))Riera-Crichton et al., 2015مدل خودرگرسیون برداری آستانهای (بیلوسی (،)Bilosi, 2017
پراقیدیس و همکاران ( )) Pragidis, Tsintzos & Plakandaras, 2018و مدل چرخشی مارکوف
(آرین و همکاران ،)2015 ،به محاسبه ضریب فزاینده سیاست مالی تحت شرایط مختلف اقتصادی
باألخص دوران رکود و رونق بپردازند .درنتیجه در مطالعه حاضر ،ابتدا براساس روش بالنچارد و پروتی
( )Blanchard & perroti, 2002ضریب فزاینده آنی و تجمعی سیاست مالی را محاسبه ،و سپس
جهت بررسی نحوه تأثیر ادوار تجاری بر ضریب فزاینده سیاست مالی ،از مدل چرخشی مارکوف
استفاده میکند.
لذا مطالعه حاضر ،برخالف مطالعات خارجی مشابه که یا ضریب فزاینده آنی و تجمعی و یا صرفاً
ضریب فزاینده غیرخطی را محاسبه کردهاند ،از هردو روش جهت محاسبه ضریب فزاینده سیاست
مالی استفاده میکند تا ،هم ضریب فزاینده سیاست مالی بهصورت آنی و تجمعی محاسبه شود و هم،
مشخص شود که تحت شرایط ادوار تجاری اقتصاد ایران ،ضریب فزاینده سیاست مالی چگونه تغییر
میکند تا استنباط درست و دقیقتری از اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی در اقتصاد ایران انجام
شود.
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 .4روش انجام تحقیق ،معرفی مدل و دادهها
 )& perroti, 2002جهت محاسبه ضريب فزاينده سیاست مالی
 .4-1-1معرفی مدل خودرگرسیون برداري ساختاري
مدل خودرگرسیون برداری که بالنچارد و پروتی جهت برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی معرفی
کردند ،بهصورت زیر است.
p
𝑦t = ∑i=1 Ai 𝑦t−i + CD + Ut
()6
در معادله باال 𝑦t ،بردار متغیرهای درونزای سیستم است که شامل لگاریتم تولید ناخالص داخلی،
لگاریتم درآمدهای مالیاتی و لگاریتم مخارج دولت میباشد .ماتریس  Aنیز شامل پارامترهایی است
که رابطه متغیرهای درونزا و وقفههای این متغیرها را نشان میدهد ،همچنین ماتریس  Dشامل
متغیرهای غیر تصادفی مدل (عرض از مبدأ و متغیر روند) بوده ،و از سویی ،ماتریس  Uبردار باقیمانده-
های فرم حلشده مدل است.
حال فرم خالصهشده و ساختاری مدل  6بهصورت زیر قابل تصریح است.
p
∗
𝑦t = ∑i=1 Ai 𝑦t−i + C ∗ D + 𝐵εt
) εt = N(0, Ik
()7
ماتریس 𝐵 (در مطالعه حاضر یک ماتریس  )3 × 3ضرایب شوکهای ساختاری و  εنیز بردار
شوکهای ساختاری مدل است .رابطه بین باقیمانده مدلهای شماره  6و  7بهصورت زیر است.
𝐴Ut = 𝐵εt → Ut = 𝐴−1 𝐵εt
()8
جهت برآورد پارامترهای فرم ساختاری ،الزم است تعدادی قید بر روابط بین پسماندهای
رگرسیون  )U𝑡 ( 6و جمالت اخالل سیستم معادالت ساختاری (  )εtوضع شود تا فرم ساختاری قابل
تشخیص گردد .این محدودیتها باید از مالحظات نظری سرچشمه بگیرد .با توجه به قیدهای
وضعشده ،میتوان مدلهای  SVARرا به سه حالت کلی دستهبندی کرد :حالت اول که در آن ماتریس
 Bبهصورت ماتریس واحد در نظر گرفته میشود و حداقل قیود موردنیاز برای شناسایی سیستم ،تعداد
)𝑘(𝑘−1

 2قید است که بر ماتریس  Aوضع میگردد .حالت دوم که در آن ماتریس 𝐴 بهصورت ماتریس
واحد در نظر گرفته میشود و تعداد قیود الزم بر ماتریس  ،Bمانند حالت اول است و حالت سوم که
محدودیتها بر هر دو ماتریس  Aو  ،Bوضع میشود و حداقل قیود الزم برای شناسایی برابر با 𝑘 2 +

)𝑘(𝑘−1

 2است.
مدل 𝑅𝐴𝑉𝑆 مورداستفاده مطالعه حاضر ،با پیروی از روش بالنچارد و پروتی ( & Blanchard
 ، )perroti, 2002ارتباط میان باقیماندههای فرم حلشده (جمالت 𝑡 )Uو فرم ساختاری (  )εtبرای
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 .4-1مدل خودرگرسیون برداري ساختاري ارائهشده توسط بالنچارد و پروتی ( Blanchard
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()12

0

0
1 

 1 b12

𝑩 =  b21 1
0 0


a13 

a23  ,
1 

0
 1

1
𝑨=  0
a
 31 a32

با توجه به اینکه هر معادله دارای سه متغیر است ،بنابراین ،حداقل  12محدودیت جهت برآورد
مدل الزم است .مدل خودرگرسیون برداری ساختاری معرفیشده در باال ،باوجود پارامترهای ناشناخته
در ماتریسهای  Aو  Bچندان مفید و جالبتوجه نیست .بالنچارد و پروتی جهت حل مشکل مذکور،
با استفاده از اطالعاتی در مورد درآمد و مخارج دولت و با اعمال محدودیتهایی اقتصادی و نظری،
رابطه بین شوکهای ساختاری و شوکهای خالصه شده را تعیین کردند که به صورت زیر میباشد.
با توجه به اینکه اوالً ،دادهها فصلی هستند و ثانیاً ،متغیرها بهصورت لگاریتمی در مدل حضور
دارند ،بالنچارد و پروتی ،ضرایب  𝑎13و  𝑎23را به ترتیب ،کشش درآمد مالیاتی و مخارج دولت نسبت
به تولید عنوان کردند .لذا دو محدودیت اول به صورت زیر وارد ماتریس  Aمیشود.
محدودیت اقتصادی اول :چنانچه تولید فصلی تغییر کند ،سیاستگذار اقتصادی قادر به تغییر
مخارج دولت در همان فصل نیست ،زیرا تغییر مخارج دولت تابع قوانین و مقررات است که زمانبر
میباشد ،بدین جهت 𝑎23 ،مساوی صفر در نظر گرفته میشود.
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سه معادله مربوطه را با در نظر گرفتن محدودیتها بر هر دو ماتریس  Aو  Bرا به صورت زیر نشان
میدهد:
g
y
uTt = a13 ut + εTt + b12 εt
()9
g
g
y
T
ut = a 23 ut + b21 εt + εt
()10
g
y
T
T
ut = a 31 ut + a 32 ut + εt
()11
در معادالت باال g ،T ،و  yبه ترتیب ،نشاندهنده ،درآمدهای مالیاتی ،مخارج دولت و تولید
ناخالص داخلی است .معادالت شماره  9تا  11رابطه بین شوکهای ساختاری مدل  7و باقیماندههای
مدل  6را نشان میدهد ،بهنحویکه طبق معادله شماره  9تغییرات غیرمنتظره در مالیاتها به علت
شوکهای ساختاری مالیاتها و مخارج دولت و تغییرات پیشبینینشده در تولید است .همچنین
مطابق با معادله شماره  ،10تغییرات غیرمنتظره در مخارج دولت به علت شوکهای ساختاری مالیات-
ها و مخارج دولت و تغییرات پیشبینینشده در تولید است ،در حالی که طبق معادله شماره 11
تغییرات غیرمنتظره در تولید به علت شوک ساختاری تولید و تغییرات پیشبینینشده در مخارج
دولت و مالیاتها است.
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()13

𝑖𝑡𝑅
𝑇𝑡𝑅

i
𝑎13
∗ 𝑖𝜂 ∑ =

در معادله باال ،اندیس  iنشاندهنده نوع مالیات (مالیات بر درآمد ،مالیات اشخاص حقوقی ،مالیات
بر ثروت و مالیات غیرمستقیم) است ،بنابراین 𝜂𝑖 ،کشش مالیات  iام را نشان میدهد و 𝑖𝑡𝑅 درآمد
مالیاتی نوع  iام در فصل  tو 𝑇𝑡𝑅 نیز مبین کل درآمدهای مالیاتی در فصل  tاست.
حال بهمنظور محاسبه  𝑎13کل مالیاتها از معادله زیر استفاده میشود.
1

i
a13 = ∑ 𝑎13

()14
که در آن T ،تعداد کل مشاهدات است.
محدودیت اقتصادی سوم :در مرحله آخر باید وضعیت  𝑏12و  𝑏21مشخص شود ،بهنحویکه ضریب
اولی ،واکنش درآمدهای مالیاتی به شوک ساختاری واردشده بر مخارج دولت و دومی نیز واکنش
مخارج دولت به شوک ساختاری درآمدهای مالیاتی را نشان میدهد ،ازآنجاکه درآمدهای مالیاتی،
بیشتر تابع وضعیت اقتصادی جامعه است ،بنابراین با نوسانات مخارج دولت در هر فصل سال ،نوسان
نمیکند ،اما اصوالً مخارج دولت متناسب با درآمدهایش ،مشخص ،و درنتیجه 𝑏12 ،مساوی صفر در
نظر گرفته میشود و  𝑏21نیز از درون مدل محاسبه میشود ( ;Blanchard & perroti, 2002
.)Tang et al., 2013
T

 .4-1-2محاسبه ضريب فزاينده سیاست مالی
ضریب فزاینده آنی:1
()15

∆y0
∆g0

= 𝑚g0

ضریب فزاینده در افق زمانی:n 2
()16
ضریب فزاینده تجمعی:3
()17

∆yn
∆g0
∑n
t=0 ∆yn
∑n
t=0 ∆gn

= 𝑚gn

= 𝑚gC

1. Impact Multiplier
2. The Multiplier in a Future Period n
3. Cumulative Multiplier
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محدودیت اقتصادی دوم :با توجه به رفتار ادواری مالیاتها ،که با افزایش (کاهش) تولید در هر
فصل ،مالیاتها نیز افزایش (کاهش) مییابند ،بالنچارد و پروتی جهت محاسبه کشش مالیاتها نسبت
به تولید ،از روش میانگین وزنی استفاده کردند که بهصورت زیر میباشد.
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̅
y

̅∗

()18

g

IRFy,g
IRFg,g

= 𝑚g0

که در روابط باال 𝐼𝑅𝐹𝑌,𝑔 ،پاسخ تولید نسبت به شوک واردشده از سمت مخارج دولت𝐼𝑅𝐹𝑔,𝑔 ،

پاسخ مخارج دولت نسبت به شوک واردشده از سمت مخارج دولت 𝑦̅ ،میانگین تولید ناخالص داخلی
در دوره موردبررسی 𝑔̅ ،میانگین مخارج دولت در دوره موردبررسی 𝑇̅ ،میانگین درآمدهای مالیاتی در
دوره موردبررسی 𝑚𝑔 ،ضریب فزاینده مخارج دولت است ( Grdović Gnip, 2014 and Caggiano,
.)Castelnuovo, Colombo & Nodari, 2015
 .2-4روش ارائهشده توسط هال  2009جهت برآورد ضريب فزاينده سیاست مالی در قالب
يک معادله رگرسیونی و تعمیم آن در قالب يک معادله چرخشی مارکوف  :ارائهشده توسط
آرين و همکاران 2015
هال جهت برآورد ضریب فراینده سیاست مالی در قالب یک معادله رگرسیونی ،رابطه زیر را معرفی
کرد.
𝑦t −yt−1
gt −gt−1
= mz
+ k z + εt
()19
y
y
t−1

t−1

در معادله باال  𝑦tتولید ناخالص داخلی g t ،مخارج دولت k z ،نیز جزء ثابت مدل و  mzنیز ضریب
فزاینده مخارج دولت است.
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با اعمال تغییر در مخارج دولت در همان لحظه (فصل یا سال) تغییری در تولید ایجاد میشود
که تحت عنوان ضریب فزاینده آنی مخارج دولت مشهور است ،همچنین پس از تغییر در مخارج
دولت ،شاید تأثیر این تغییر پس از گذشت مدت زمانی اثر خود را بر تولید نشان دهد که بهعنوان
ضریب فزاینده در افق زمانی  nمشهور است ،اما آنچه از اهمیت باالیی برخوردار است ،محاسبه ضریب
فزاینده تجمعی است که با استفاده از فرمول ضریب فزاینده تجمعی محاسبه میشود.
پس از مدلسازی و اعمال قیود در مدل خود رگرسیون برداری ساختاری مدل تخمین زده
میشود ،سپس توابع پاسخ ضربه محاسبه میشود ،بهنحویکه در روابط باال ∆y ،میزان تغییر تولید
در اثر شوک وارد شده به مخارج دولت و  ∆gپاسخ مخارج دولت به شوک مخارج دولت است ،اما
ازآنجاکه متغیرها بهصورت لگاریتمی هستند ،مقدار عددی بهدستآمده در این حالت کشش تولید
نسبت به مخارج دولت را نشان میدهد که بهمنظور تبدیل به ضریب فزاینده روابط باال را در نسبت
میانگین تولید به میانگین مخارج دولت ضرب میکنیم (ضریب فزاینده مالیات نیز از روش مذکور
محاسبه میشود) .بهطور مثال ضریب فزاینده آنی مخارج دولت پس از تخمین مدل خود رگرسیون
برداری ساختاری بهصورت زیر محاسبه میشود.
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()20

) + εt (st

Tt −Tt−1

) + mT (st

𝑦t−1
𝑦t −yt−1

در معادله باال yt ،برابر با

yt−1

gt −gt−1
yt−1

) yt = μ(st ) + ∑ni=1 γ(st ) yt−i + mg (st

است که نشاندهنده رشد اقتصادی است ،از سویی )  μ(stنیز

میانگین رشد اقتصادی است که بهعنوان عرض از مبدأ وارد مدل شده است که تابعی از متغیر پنهان
 stاست .متغیر پنهان  stقابلیت رژیمی کردن مدل را دارد و وابسته به رشد اقتصادی است ،یعنی با
توجه به وضعیت رشد اقتصادی ،حداقل دو حالت (رکود و رونق) به خود میگیرد و قابلیت رژیمی
کردن قسمتهای مختلف معادله را دارد ،بهنحویکه قسمت خودرگرسیون معادله (  ،)yt−iضریب
فزایندهها (  mgو  )mTو واریانس جزء اخالل (  )σεمیتواند تابعی از رژیمها و متغیر پنهان باشند.
مدلهای مارکوف سوئیچینگ با توجه به اینکه کدام قسمت مدل خودرگرسیون تابعی از رژیمهای
مختلف است میتوان به انواع مختلف تقسیمبندی کرد .در یک تقسیمبندی کلی مدلهای مارکوف
سوئیچینگ را میتوان به چهار حالت کلی تقسیمبندی کرد .الف ،مدلهای مارکوف سوئیچینگ در
میانگین ( ،)MSMمدلهای مارکوف سوئیچینگ در عرض از مبدأ ( ،)MSIمدلهای مارکوف
سوئیچینگ در پارامترهای مدل خودرگرسیون ( ،)MSAو مدلهای مارکوف سوئیچینگ در واریانس
جزء اخالل (.)MSH
یکی از مشکالت اصلی در مدلسازی معادالت چرخشی مارکوف مربوط به این موضوع است که
کدام قسمت و یا قسمتها بایستی تابعی از رژیمها باشد که بدین منظور از استراتژی انتخاب مدل
بهینه در مدل چرخشی مارکوف استفاده میشود.
استراتژي انتخاب مدل بهینه ( :تلخیص شده از کلگنی و مانرا ()Cologni & Manera, 2006
 .1آزمون غیرخطی بودن روابط بین متغیرها :بدین منظور از آزمون توسعهیافته شده توسط آنگ
و بکارت ( ،)Ang Bekaert, 1998استفاده میشود .در حقیقت فرض صفر این مدل ،عدم وجود
انتقاالت رژیمی در مدل است و چنانچه فرض صفر رد شود نشاندهنده وجود رابطه غیرخطی بین
متغیرهای موردتحقیق است .البته این آزمون بهصورت توزیع کای دو (( )χ2)qمیباشد که در آن q
تعداد پارامترهای محدودیتی است که تحت آزمون صفر تعریف نشدهاند.
 .2تعیین تعداد رژیم :پساراداسکی و سپاگنولو ( ،)Psaradakis & Spagnolo, 2003استفاده از
معیار آکائیک را برای انتخاب رژیم بهینه معرفی کردهاند ،همچنین آزمایشهای مونتکارلو نشان داد
که معیار آکائیک ،در انتخاب رژیم بهینه تا حد زیادی موفقیتآمیز است.
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محققان متعددی در قالب روشهای متعددی (حداقل مربعات معمولی ،مدلهای پانلی و مدلهای
غیرخطی) معادله شماره  19که توسط هال معرفی شده را تخمین زدهاند ،اما آرین و همکاران ( Arin
 )et al., 2015بهمنظور برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی طی ادوار تجاری معادله شماره  19را در
قالب یک معادله چرخشی مارکوف تصریح کردند که بهصورت زیر میباشد.
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 .3-4دادههاي مورد استفاده
تمامی دادههای این مطالعه از بانک مرکزی ،بانک اطالعات و سریهای زمانی گردآوریشدهاند .داده-
های مورداستفاده در این تحقیق بهصورت فصلی و در بازهی زمانی  1396:2-1369:1میباشند،
همچنین تمامی متغیرهای تحقیق به قیمت پایهی سال  1383میباشند وتمامی دادهها تحقیق با
استفاده از روش  TRAMO/SEATSکه توسط گومز و مراول ))Gomez & Maravall, 1997
ارائهشده است ،تعدیل فصلی شدهاند که بدین منظور از نرمافزار  eviews 10استفادهشده است.
 .5نتايج تجربی تحقیق
 .1-5نتايج حاصل از تخمین مدل خودرگرسیون برداري ساختاري
قبل از تخمین مدل خودرگرسیون برداری ساختاری 1و محاسبه توابع پاسخ ضربه ،بایستی وضعیت
ماتریسهای  Aو Bکه قبالً توضیح داده شد ،مشخص گردد ،بدین منظور بر اساس معادالت شماره
 13و  ،14ضریب  𝑎13برای اقتصاد ایران محاسبه میگردد.

 .1نتایج حاصل از آزمونهای ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته و کا پی اس اس نشان میدهد که هر سه
متغیر مورد استفاده در تحقیق ،دارای درجه انباشتگی یک هستند ،بهمنظور بررسی رابطه همانباشتگی متغیرها
از آزمون یوهانسون-یوسیلیوس استفاده شد که نتایج آزمون مذکور نیز مبین وجود رابطه همانباشتگی بین
متغیرها است که جهت اضافه نشدن حجم مقاله از گزارش نتایج آزمونهای انباشتگی و همانباشتگی خودداری
شده است.
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 .3تعیین تعداد وقفه بهینه مدل :بدین منظور از معیارها ی آکائیک و ارزش لگاریتم تابع
راستنمایی استفاده میشود که برای این منظور در داخل یکی از مدلهای مارکوف سوئیچینگ با
استفاده از معیارهای گفتهشده وقفه بهینه انتخاب میشود.
 .4مقایسه انواع مدلهای مارکوف سوئیچینگ :پس از تخمین مدلهای مختلف با استفاده از
رژیمها و تعداد وقفههای متفاوت ،بر اساس معیارهای زیر مدل مناسب را انتخاب میکنیم.
الف .عدم نقض فروض کالسیک؛ ب .ارزش تابع حداکثر راستنمایی (هر چه بزرگتر باشد مدل
مناسبتر است)؛ ج .ارزش میانگین و عرض از مبدأ محاسبهشده برای رژیمهای مختلف؛ د .احتماالت
انتقال بین رژیمهای مختلف.
الزم به ذکر است که دو مورد ج ،د و همچنین ضرایب تخمینی بهدست آمده برای پارامترهای
مدل بایستی با اصول اقتصاد کالن همخوانی داشته باشند.
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جدول شماره  .2محاسبه کشش مالیاتها نسبت به تولید و برآورد پارامتر 𝑎13

0/212

8/04

0/22

مالیات اشخاص حقوقی

2/98

0/134

مالیات بر درآمد

1/850

0/203

مالیات بر ثروت

7/98

0/219

مالیات غیرمستقیم

مأخذ ،نتایج تحقیق

پس از محاسبه پارامتر  𝑎13مدل خودرگرسیون برداری ساختاری تخمین زده شد و پارامترهای
(  )a31 , a32 , b21برای اقتصاد ایران در مدل مورداستفاده محاسبه شدند که در ماتریسهای پایین
گزارششدهاند (قابلذکر است که هر سه پارامتر محاسبهشده در سطح  5درصد معنادار است).
()21

0 0
 1


𝑩 =  0.005 1 0 
 0
0 1 


0
0.212 
 1


0
1
0  ,
𝑨= 
  0.105 0.302
1 


با توجه به نتایج حاصل در ماتریسهای  Aو  Bمیتوان نتیجه گرفت که کشش تولید نسبت به
مالیات برابر با ( )a31 = −0.105و کشش تولید نسبت به مخارج دولت برابر با ()a32 = 0.302
است ،نتایج بهدستآمده مطابق با تئوریهای اقتصاد است ،همچنین با توجه به اینکه ضریب  b21در
سطح  5درصد معنادار است ،مبین این موضوع است که مخارج دولت در اقتصاد ایران متأثر از
شوکهای مالیات است ،البته میزان این اثرپذیری ضعیف ارزیابی میشود .نتایج حاصل با نتیجه
مطالعه بالنچارد و پروتی و سایر مطالعات که از روش خودرگرسیون برداری ساختاری استفاده کردهاند
مطابقت دارد ،زیرا بالنچارد و پروتی نیز کشش تولید نسبت به مالیات را برابر با ()a31 = −0.868
و کشش تولید نسبت به مخارج دولت را برابر با ( )a32 = 0.956به دست آوردند ،همچنین بالنچارد
و پروتی با محاسبه  b21و  b12برای کشور آمریکا اذعان کردند که از آنجا که هم شوک مخارج دولت
و هم شوک مالیات به ترتیب اثر ضعیفی بر مالیات و مخارج دولت دارند بنابراین انتخاب اینکه کدام
یک در ماتریس 𝐵 صفر باشد نتایج حاصل از توابع واکنش ضربه را به مقدار بسیار کمی تحت تأثیر
قرار میدهد که نتایج مطالعه حاضر نیز حاکی از کوچک بودن ضریب  b21است (قابلذکر است که
در مطالعه حاضر ماتریس 𝐵 برای اقتصاد ایران بار دیگر با فرض  b21 = 0محاسبه شد و ضریب
 b12 = 0.001حاصل شد که همراستا با نتایج مطالعه بالنچارد و پروتی است که در نهایت با توجه
به کوچکتر بودن ضریب  b12از  b12 ،b21صفر در نظر گرفته شد).
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پس از برآورد مدل خود رگرسیون برداری و تعیین درونزای پارامترهای مجهول در ماتریسهای
 Aو  ،Bتوابع پاسخ ضربه ساختاری محاسبه میشود تا بر اساس مقادیر حاصلشده از این توابع و
متناسب با معادالت معرفی شده در قسمتهای قبلی ،ضریب فزاینده سیاست مالی محاسبه گردد.
نمودارهای شماره  1و  2نشان میدهد که درنتیجه شوک واردشده به مخارج دولت ،تولید ناخالص
داخلی و مخارج دولت کاهش مییابد ،بهنحویکه اثر شوک واردشده به تولید ناخالص داخلی با شیب
نسبتاً تندی رو به کاهش است ،اما اثر همین شوک بر روی مخارج دولت تا سه دوره شدید ًا رو به کاهش
است ،اما بعد از گذشت سه دوره با شیب بسیار ضعیفی اثر این شوک در حال از بین رفتن است.
همچنین با توجه به نمودارهای شماره  3و  4شوک واردشده از سمت مالیات تأثیر منفی و ضعیفی
بر تولید ناخالص داخلی دارد ،اما خود مالیات شدیداً تحت تأثیر شوک واردشده از سمت خود است.
حال با توجه به توابع پاسخ ضربه حاصلشده و با استفاده از معادالت شماره  15تا  ،18ضریب فزاینده
سیاست مالی در اقتصاد ایران محاسبه میشود که نتایج آن در جدول  3گزارششده است (قابلذکر
است که نتایج حاصل از توابع پاسخ ضربه هم مطابق با انتظار است هم با نتایج مطالعه بالنچارد و
پروتی  2002و چبی  2017مطابقت دارد).
نمودار  .1پاسخ تولید به شوک مخارج دولت نمودار  .2پاسخ مخارج دولت به شوک مخارج دولت
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جدول  .3ضريب فزاينده سیاست مالی
تجمعی تا فصل

تجمعی تا فصل

ضريب فزاينده

فزاينده آنی

20

10

در افق زمانی

0/445

0/304

( 0/86فصل)3

0/281

مخارج دولت

-0/171

-0/107

( -0/233فصل)6

-0/079

مالیات

̅
y

̅
y

مأخذ ،نتایج تحقیق؛ نسبت  9/22و ̅  17/28برای دوره موردبررسی است.
T
̅g

با توجه به نتایج حاصل در جدول شماره  3ذکر چند نکته ضروری به نظر میرسد .نکته اول،
ضریب فزاینده مخارج دولت مثبت و مالیات منفی است که مطابق با تئوریهای اقتصاد است ،نکته
دوم ضریب فزاینده مخارج دولت بزرگتر از مالیات (هم بهصورت آنی و هم به صورت تجمعی) است.
بهنحویکه ضریب فزاینده مخارج دولت و مالیات پس از گذشت  20فصل به ترتیب به رقم  0/445و
 -0/171میرسد ،این در حالی است که بالنچارد و پروتی  2002با محاسبه ضریب فزاینده مخارج
دولت و مالیات برای فصلهای متعدد ،بزرگترین ضریب مذکور را برای کشور آمریکا به ترتیب 2/5
و  -0/49به دست آوردند ،اورباج و قورودنیجنکو  2012با محاسبه ضریب فزاینده تجمعی مخارج
دولت تا  20فصل به این نتیجه دست یافتند که ضریب فزاینده تجمعی ( 20فصل) مخارج دولت برای
کشور آمریکا طی دوره رونق و رکود به ترتیب برابر با  0/33و  2/24است ،قروویچ قنیپ  2014برای
کشور کرواسی ضریب فزاینده آنی مخارج دولت و مالیات را به ترتیب  0/33و  -0/03به دست آورد،
همچنین ضریب فزاینده تجمعی تا  20فصل برای مخارج دولت و مالیات را به ترتیب برابر با  2/66و
 0/65محاسبه کرد .چبی  2017برای کشور ترکیه نشان داد که ضریب فزاینده آنی و تجمعی (تا 1
فصل) مخارج دولت برابر با  1و  0/9است .در حالت کلی برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی مطالعه
حاضر برای اقتصاد ایران حاکی از آن است که مطابق با سایر مطالعات انجام گرفته در حوزه مذکور،
ضریب فزاینده مخارج دولت بزرگتر از مالیات است ،همچنین ضریب فزاینده مخارج دولت و مالیات
به ترتیب مثبت و منفی است ،همچنین با توجه به ویژگیها و ساختار هر اقتصادی ،ضریب فزاینده
سیاست مالی تغییر میکند .از سویی همواره این بحث در ادبیات نظری و تجربی ضریب فزاینده
سیاست مالی وجود دارد که مقدار ضریب فزاینده بزرگتر یا کوچکتر از یک است که مطابق با نتایج
حاصل ،ضریب فزاینده سیاست مالی در اقتصاد ایران کوچکتر از یک است.
ضریب فزاینده سیاست مالی در اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل خطی (خودرگرسیونبرداری
ساختاری) تعیین شد ،اما آنچه بعد از بحران جهانی  2008-2007محققان زیادی را در مورد ضریب
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ضريب

100

برآورد ضريب فزاينده سیاست مالی در اقتصاد ايران/...حسن خداويسی و احمد عزتی شورگلی

.2-5يافتههاي حاصل از مدل چرخشی مارکوف
زمانی الگوی مارکوف سوئیچینگ ،مدل مناسبی برای بررسی روابط بین متغیرها است که رابطه بین
متغیرهای موردتحقیق بهصورت غیرخطی باشد که بدین منظور از آزمون نسبت راستنمایی
استفادهشده است ،به نحوی که فرض  H0این آزمون ،عدم وجود رابطه غیرخطی بین متغیرها است،
ازآنجاکه مطابق با جدول  ،4مقدار آماره آزمون بزرگ است و احتمال مربوط به این آماره نیز بسیار
کوچک است ،بنابراین فرض صفر آزمون رد میشود که بیانگر وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای
مورد تحقیق است.
جدول  .4نتايج آزمون وجود رابطه غیرخطی بین متغیرها ()LR
احتمال

درجه آزادي

0/000

16

آماره آزمون
***

17/41

*** ؛ ** ؛ *  :به ترتیب سطوح معناداری  10 ، 5 ، 1درصد است
مأخذ :نتایج تحقیق

پس از اطمینان از اینکه مدل غیرخطی مارکوف سوئیچینگ نسبت به مدلهای خطی مدل
مناسبی برای بررسی برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی است ،مدلهای مختلف مارکوف سوئیچینگ
تخمینزده شد و بر اساس معیار آکائیک ،رژیم بهینه و بر اساس معیار آکائیک و ارزش لگاریتم
حداکثر راستنمایی وقفه بهینه در داخل هر یک از مدلهای مارکوف انتخاب شد .سپس به مقایسه
انواع مدلهای تخمین زدهشده بر اساس( ،الف .عدم نقض فروض کالسیک؛ ب .ارزش تابع حداکثر
راستنمایی (هر چه بزرگتر باشد مدل مناسبتر است)؛ ج .ارزش میانگین و عرض از مبدأ محاسبهشده
برای رژیمهای مختلف؛ د .احتماالت انتقال بین رژیمهای مختلف) ،پرداخته شد ،بهنحویکه نتایج
بهدستآمده نیز مطابق با اقتصاد کالن باشد ،درنتیجه مدل بهینه و مناسبی که انتخاب شد ،مدل
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فزاینده سیاست مالی به چالش کشید ،پاسخ به این سؤال بود که آیا در دوره رکود ضریب فزاینده
مخارج دولت افزایش مییابد؟ .پاسخ به این سؤال که حجم نسبتاً زیادی از تحقیقات حوزه سیاست
مالی را بعد از بحران مذکور به خود اختصاص داد ،همچنان در اقتصاد ایران بررسی نشده است ،لذا
قسمت دوم نتایج تجربی تحقیق به دنبال بررسی موضوع مذکور است.

فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار) ـ سال نوزدهم ـ شماره چهارم ـ زمستان 1398

101

+

Tt −Tt−1
𝑦t−1

) + mT (s0,1

gt −gt−1
yt−1

) yt = μ(s0,1 ) + γ1 yt−1 (s0,1 ) + γ2 yt−2 (s0,1 ) + mg (s0,1
) εt (s0,1

()22

در معادله باال yt ،رشد اقتصادی است ،همچنین  ،μمیانگین رشد اقتصادی؛  ،γوقفه متغیر رشد
اقتصادی؛  mgضریب فزاینده مخارج دولت؛  mTضریب فزاینده مالیات و  εtجزء اخالل معادله است
که همگی از متغیر پنهان ( )sکه دارای دو وضعیت ( )0,1است ،تبعیت میکنند.
با توجه به نتایج جدول  5و رابطه  ،22میانگین رشد اقتصادی ( )μعرض از مبدأ معادله است،
بنابراین عرض از مبدأ رژیم صفر ) ،μ (0برابر با  ،-2/3و عرض از مبدأ رژیم یک ) ،μ (1برابر با 4/47
می باشد .این بدین معنا است که میانگین رشد اقتصادی در رژیم صفر منفی و در رژیم یک مثبت
است ،بنابراین رژیم صفر ،رژیم رکودی و رژیم یک ،رژیم رونق را تشکیل میدهند .اما آنچه در این
تحقیق مدنظر است ،مقدار ضریب فزاینده سیاست مالی در رژیمهای رکودی و رونق است که مطابق
با نتایج حاصلشده ،ضریب فزاینده مخارج دولت در دوران رکود () 0/828 ،)mg (0و برای دوره رونق
() 0/108 )mg (1است ،همچنین ضریب فزاینده مالیات برای دوره رکود () )mT (0و رونق ( mT
) )(1به ترتیب برابر با  -0/092و  -0/194است.
جدول شماره  .5نتايج تخمین مدل مارکوف سوئیچینگ :متغیر وابسته رشد اقتصادي
ضريب

آماره t

انحراف معیار

9/16

0/121

***

5/02

0/165

*** 0/82

2/78

0/166

***

1/30

0/185

0/065

-3/47

0/613

*** -2/13

1/11
0/46

متغیر

)𝜸𝟏 (0
)𝜸𝟏 (1
)𝜸𝟐 (0
)𝜸𝟐 (1
)𝛍 (0

 .1مدل چرخشی مارکوف با رژیمی بودن میانگین متغیر وابسته ،ضرایب قسمت خودرگرسیون و واریانس جزء
اخالل با وجود دو رژیم به نحوی که دارای دو وقفه بهینه در قسمت خودرگرسیون است.
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) ،MSMAH1(2) - AR(2با دو رژیم و دو وقفه بهینه میباشد که نتایج حاصل از تخمین مدل
موردنظر در جدول  5گزارششده است .الزم به ذکر است که تصریح مدل چرخشی مارکوف برای
برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی در اقتصاد ایران متناسب با مدل ) ،MSMAH(2) - AR(2در
معادله زیر آمده است.

برآورد ضريب فزاينده سیاست مالی در اقتصاد ايران/...حسن خداويسی و احمد عزتی شورگلی

102

3/17

1/13

*** 4/47

)𝛍 (1

3/41

0/242

*** 0/828

)𝐦𝐠 (0

3/02

0/035

*** 0/108

)𝐦𝐠 (1

-1/71

0/053

*

-0/092

)𝐦𝐓 (0

2/70

0/071

*** -0/194

)𝐦𝐓 (1

5/11

0/004

***

0/022

)𝟎( 𝛔

4/43

0/006

***

0/029

9/05

0/072

*** 0/66

2/17

0/092

**

0/20

)𝟏( 𝛔
}P{0|0
}P{0|1

مأخذ :نتایج تحقیق؛ *** ؛ ** ؛ *  :به ترتیب سطوح معناداری  10 ، 5 ، 1درصد است.

از سویی دیگر مطابق با مبانی نظری و پیشینه تحقیق ،چنین دیدگاهی در مورد ضریب فزاینده
وجود دارد که ضریب فزاینده سیاست مالی طی ادوار تجاری نامتقارن است ،بنابراین در این مطالعه
نیز به بررسی این فرضیه در اقتصاد ایران پرداخته شد و نتایج حاصل نشان از تائید این فرضیه در
اقتصاد ایران دارد .ضریب فزاینده مخارج دولت در دوره رکود و ضریب فزاینده مالیات در دوره رونق
بزرگ تر است .این نتایج قابل مقایسه با نتایج مطالعاتی مانند اورباج و قورودنیجنکو  ،2012قروویچ
قنیپ  ،2014کرراس  ،2014آرین و همکاران  ،2015ریرا کریچتون و همکاران  ،2015بارانآوسکی
و همکاران  ،2016بیولسی  2017و پراقیدیس و همکاران  2018است .نتایج همه این مطالعات حاکی
از آن است که ضریب فزاینده مخارج دولت طی دوره رکود بزرگتر از دوره رونق است و این ضریب
برای مالیات در دوره رونق بزرگتر از دوره رکود است ،البته مقدار ضریب فزاینده سیاست مالی با
توجه به کشور و دوره زمانی موردمطالعه برای هر یک از تحقیقات متفاوت است بهطور مثال اورباج و
قورودنیجنکو  2012با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری انتقال مالیم به این نتیجه دست یافتند
که ضریب فزاینده مخارج کل دولت برای دوره رونق در کشور آمریکا بین  0تا  0/5قرار دارد و این
مقدار برای دوره رکود بین  1تا  1/5قرار دارد .آرین و همکاران  2015نیز با استفاده از مدل چرخشی
مارکوف مقدار ضریب فزاینده مخارج دولت برای کشور آمریکا در دوره رکود و رونق به ترتیب برابر با
 2/90و  0/131به دست آوردند و این مقدار برای مالیات برای دوره رکود و رونق به ترتیب برابر با
 -0/194و  -0/663به دست آمد .قابلذکر است که با توجه به نتایج تجربی ضریب فزاینده سیاست
مالی در کشور آمریکا نسبت به سایر کشورها بزرگتر است بهنحویکه ضریب فزاینده مخارج دولت
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نمودار  .5رژيمهاي رشد اقتصادي و فصلهاي قرارگرفته در هر رژيم

مأخذ :نتایج تحقیق
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در آمریکا برای دوره رکود بزرگتر از یک است اما این مقدار برای کشورهای اروپایی و درحالتوسعه
اکثراً کوچکتر از یک محاسبهشده است بهطور مثال نتایج مطالعه ریرا کریچتون و همکاران 2015
برای  21کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان داد که ضریب فزاینده سیاست مالی
در کشورهای مذکور کوچکتر از یک است .ازآنجاکه ایران یک کشور درحالتوسعه و با اقتصاد باز و نفتی
است ،انتظار داریم ضریب فزاینده مخارج دولت (همانند اکثر مطالعات قبلی انجامشده برای کشورهای در
حال توسعه) کوچکتر از یک باشد که محقق شد .همچنین انتظار داریم که (همانند اکثر مطالعات قبلی
انجامشده برای کشورهای در حال توسعه) ضریب فزاینده مخارج دولت در اقتصاد ایران طی دوره رکود
بزرگتر از دوره رونق و برای مالیات این موضوع برعکس باشد که این انتظار هم برآورده شد.
شکل  5احتماالت قرار گرفتن هر فصل در دوره رکود یا رونق و شکل  6تفاوت مقادیر واقعی و
برآوردی رشد اقتصادی را نشان میدهد .بهنحویکه )y( ،روند تغییرات رشد اقتصادی را طی دوره
موردبررسی نشان میدهد و ( )FITTEDنشاندهنده برآورد مدل از رشد اقتصادی طی دوره
موردبررسی است که مطابق با شکل  6ازآنجاکه روند برازش شده رشد اقتصادی بهخوبی روند تغییرات
رشد واقعی اقتصاد را پوشش داده است ،مدل بهخوبی برآورد گردیده است .همچنین با بررسی شکل
 5میتوان دو رژیم مختلف را از یکدیگر تشخیص داد و تفکیک کرد ،زیرا رژیم صفر(احتماالت
هموارشده پررنگ) مربوط به فصلهایی است که رشد اقتصادی ایران یا منفی و یا روند کاهشی دارد
و رژیم یک(احتماالت هموارشده سفیدرنگ) مربوط به فصلهایی است که تغییرات رشد مثبت و یا
روند صعودی دارد که با دقت در رژیمهای استخراجی ،برآورد خوب مدل چرخشی مارکوف بهینه
انتخابشده در استخراج ادوار تجاری نیز مشخص میشود ،زیرا بهخوبی واقعیت اقتصادی ایران را
ازلحاظ دوران رکود و رونق توصیف میکند.
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نمودار  .6روند رشد واقعی و برازش شده مدل

جدول  .6ويژگیهاي رژيم
تعداد مشاهدات

احتمال قرار گرفتن در

میانگین دوره قرار

نوع رژيم

قرارگرفته در هر رژيم

هر رژيم

گرفتن در هر رژيم

رژیم صفر

27

 29/03درصد

 2/70فصل

رژیم یک

66

 70/97درصد

 6/60فصل

مأخذ ،نتایج تحقیق

جدول  6نیز ویژگیهای مربوط به هر رژیم را نشان میدهد که مطابق با نتایج حاصلشده ،از کل
 93فصل اقتصاد ایران طی دوره  27 ،1396:2-1372:3فصل در دوره رکود و  66فصل در دوره رونق
قرارگرفته است .از سویی میانگین دوره قرار گرفتن در رژیم یک بیشتر از رژیم صفر است .همچنین
احتمال قرار گرفتن در رژیم یک نیز بیشتر از رژیم دیگر است .همچنین مطابق با نتایج جدول 7
احتمال ماندن در رژیم صفر برابر با  66درصد و احتمال ماندن در رژیم یک برابر با  80درصد میباشد.
بنابراین طی دوره موردبررسی تعداد فصلهای رونق بیشتر از دوره رکود است و ماندگاری رونق نیز
بیشتری از رکود است.
جدول  .7احتمال انتقال از يک رژيم به رژيم ديگر
رژيم صفر

رژيم يک

رژیم صفر

0/66

0/20

رژیم یک

0/34

0/80

مأخذ :نتایج تحقیق
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جدول .8آزمونهاي تشخیصی مدل شماره
آزمون
همبستگی سریالی

آماره آزمون

احتمال

5/34

0/86

Lijung – Box Portmanteau Test

ناهمسانی واریانس

0/07

0/78

نرمال بودن اجزا اخالل

2/45

0/24

ARCH - test
Jarque–Bera Test
مأخذ :نتایج تحقیق

 .6نتیجهگیري و توصیههاي سیاستی
در راستای برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی با بهکارگیری روش ارائهشده توسط بالنچارد و پروتی
 2002در قالب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری ،ضریب فزاینده مخارج دولت و مالیات محاسبه
شد ،اما ازآنجاکه بعد از بحران جهانی  2008-2007نقش بحرانها و رکودهای اقتصادی در تعیین
اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی شدیداً موردتوجه پژوهشگران و اقتصاددانان قرار گرفت ،بنابراین
با استفاده از روش ارائهشده توسط هال ( )Hall, 2009و با گسترش همین روش توسط آرین و
همکاران ( )Arin et al., 2015در قالب مدل چرخشی مارکوف سوئیچینگ به بررسی و برآورد ضریب
فزاینده سیاست مالی طی ادوار تجاری پرداخته شد که بدین منظور از دادههای فصلی اقتصاد ایران
طی دوره زمانی  1369تا  1396استفاده شد.
نتایج توابع واکنش ضربه حاصل از مدل خود رگرسیون برداری ساختاری نشان داد که شوک وارد
بر مخارج دولت ،منجر به افزایش تولید و مخارج دولت میشود ،همچنین تأثیر شوک مالیات بر تولید
و مالیات به ترتیب منفی و مثبت است ،با توجه به مقدار عددی توابع واکنش ضربه ،مقدار ضریب
فزاینده آنی مخارج دولت برای کل دوره و در حالت خطی و بدون در نظر گرفتن ادوار تجاری مقدار
 ،0/281به صورت تجمعی و پس از گذشت  10فصل مقدار  0/304و پس از گذشت  20فصل مقدار
 0/445برآورد گردید ،همچنین ضریب فزاینده مالیات نیز بهصورت آنی  ،-0/079تجمعی تا  10فصل
 -0/107و تجمعی تا  20فصل مقدار  -0/171برآورد گردید.
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جدول  8نیز آزمونهای تشخیصی مدل تخمینی را نشان میدهد ،بهطور خالصه میتوان گفت
که در سطح معنیداری یک درصد ،اجزاء اخالل بهصورت نرمال توزیعشدهاند و دارای خودهمبستگی
سریالی نیستند و همچنین واریانس اجزاء اخالل بهصورت همسان میباشند.
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نتایج حاصل از مدل چرخشی مارکوف نشان داد که فرضیه عدم تقارن ضریب فزاینده سیاست
مالی طی ادوار تجاری در اقتصاد ایران صادق است ،بهنحویکه ضریب فزاینده سیاست مخارج دولت
طی دوره رکود بزرگتر از دوره رونق است ،از سویی دیگر ضریب فزاینده مالیات طی ادوار تجاری،
منفی و ازلحاظ قدر مطلق طی دوره رونق بزرگتر از دوره رکود است.
در یک جمعبندی کلی میتوان عنوان کرد که یکی از موضوعات حوزه سیاست مالی که هم از
لحاظ نظری و هم از لحاظ تجربی در مورد آن اختالف نظر وجود دارد ،مقدار عددی ضریب فزاینده
سیاست مالی است .در یک تقسیمبندی کلی ،ضریب فزاینده یا بزرگتر از یک ،یا صفر ،یا کوچکتر
از یک و یا کوچکتر از صفر است .نتایج این مطالعه نشان داد که دیدگاه کینزینها که معتقد به
ضریب فزاینده بزرگتر از واحد هستند در اقتصاد ایران هم بهصورت خطی و هم برای دوره رکود و
رونق صادق نیست و ضریب فزاینده سیاست مالی در اقتصاد ایران کوچکتر از واحد است .از سویی
سیاست مالی در اقتصاد ایران میتواند ابزار مناسبی برای کاهش نوسانات اقتصادی باشد ،بهشرط
اینکه ابزار مناسب در زمان مناسب استفاده شود.
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