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  چكيده
- رو، تأثير تكانهاقتصادي است. ازاينهاي مالي بر متغيرهاي كالن هدف اين مقاله، بررسي اثر غيرخطي متغير سياست

ها هاي مالي برابر، اما با عالمت متفاوت، بر متغيرهاي توليدي كالن اقتصادي مدنظر بوده و اثرات نامتقارن آن سياست
است. براي اين منظور از مدل تعادل عمومي تصادفي پويا متناسب با  با تأكيد بر مخارج دولت مورد بررسي قرار گرفته

هاي است. ضمن بيان مباني نظري اثرات نامتقارن تكانهاستفاده شده  1393:4تا  1369:1د ايران، طي دوره زماني اقتصا
هاي متفاوت محرك شود؛ دسته نخست، بر ويژگيدو دسته مطالعه اشاره مي همالي بر متغيرهاي كالن اقتصادي، ب

يژگي بارز محرك مالي در كشورهاي صنعتي و مالي متمركز شده كه برمبناي آنها وجود اثرات غيرخطي يك و
هاي مالي مرسوم و بعضاً توسعه است. دسته ديگر، به اثبات اثرات متفاوت مخارج دولت در مواقع تعديلحالدر

پردازند و بر انتظارت مربوط به تعديل مالي براي ثبات بدهي تأكيد دارند. نتايج حاصل از تحقيق نشان گسترده مي
 هاي مثبت و منفي مخارج دولت داراي اثرات نامتقارن بر متغيرهاي كالن اقتصادي هستند. تكانهنهدهد كه تكامي

گذاري و توليد بخش خصوصي و همچنين توليد كل داراي اثر كاهنده، به منفي مخارج دولت، بر مصرف، سرمايه
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تر و كه داراي اثر فزاينده، اما كوچكتر، نسبت به تكانه مثبت مخارج دولت بوده ميزاني شديدتر، پايدارتر و بزرگ
  موقتي است.

  ).DSGEهاي مالي، اثرات نامتقارن، الگوي تعادل عمومي تصادفي پويا (هاي سياستتكانه :كليدي واژگان
  .JEL: H30, H31, H32بندي طبقه

   مقدمه -1
هاي ارزيابي تكانهانگيزه براي انجام اين تحقيق و مقاله به ادبيات نظري و تجربي مرتبط با 

طور شود. بههاي كالن اقتصادي مربوط ميسياست مالي و اثرات آن بر توليد و ساير متغير
نظر از مكانيزم (سازوكار) آن يا اينكه در هاي مالي، صرفكلي در مورد اثرگذاري سياست

مثال،  توسعه، توافق وجود دارد؛ برايحالشود يا در كشور دريافته اجرا ميكشور توسعه
شواهد موجود در كشورهاي «كند كه: در مقاله خود بيان مي 1فيليپ آريستيس

شباهت به كشورهاي دهد كه نتايج حاصل از اعمال سياست مالي بيتوسعه نشان ميحالدر
هاي مالي از نظر تأثيرگذاري در كشورهاي در واقع، سياست» يافته نيستتوسعه

. از زمان شروع بحران مالي جهاني اخير )2009، 2(بوريل اندتوسعه نيز مفيد واقع شدهحالدر
بخش هاي مالي كينزي نجاتو در بين نگراني مردم از طوالني شدن دوره رشد كم، بسته

در بسياري از كشورهاي پيشرفته از جمله تمام كشورهاي  2008سال بود و از اواسط 
OECD  هاي بزرگ بسته ،رفت از بحرانبرونو نوظهور براي مقابله با ركود اقتصادي و

ساختار شود، . يادآوري مي)2013، 3(فورد ها به اجرا درآمدندمحرك توسط دولت
اقتصادي كشورها، نقش مؤثري در نحوه و ميزان واكنش متغيرهاي كالن اقتصادي به تكانه 

ر در ارتباط رغم انجام مطالعات اخيطوري كه بهبه )،2012، 4(پرنديا هاي مالي داردسياست
با شناسايي اثرات سياست مالي بر اقتصاد از روي ضريب فزاينده مخارج دولت، آنچه 

تواند شود، اين احتمال است كه سياست مالي ميتوسط اين ادبيات كمتر در نظر گرفته مي
    
1- Philip Aristis, 2003. 
2- Burriel et al. 
3- Emory Ford 
4- George Perendia 
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ممكن است سياست مالي در باشد؛ براي مثال، اثرات مختلفي بر چرخه تجاري داشته 
سازي رونق اثرگذاري بيشتري داشته باشد، تصادي در مقايسه با آرامكاهش ركودهاي اق

ها نسبت به كاهش ركودهاي اقتصادي كمتر اثرگذار تناوب ممكن است در افزايش رونقبه
طوري كه با باشد. همچنين اثرات دوگانه افزايش مخارج دولت بر اقتصاد مطرح است، به

ك حد مشخص، از بخشي از اثرات مثبت آن بر افزايش مخارج دولت و فراتر رفتن آن از ي
  شود. اقتصاد كاسته و در حقيقت، بخشي از اين اثر مثبت در اقتصاد خنثي مي

شود كه تأكيد بر غيرخطي مطالعاتي كه در اين حوزه انجام شده است به دو دسته تقسيم مي
هاي متفاوت محرك مالي بودن اثر سياست مالي در اقتصاد دارند؛ دسته نخست، بر ويژگي

متمركز شده كه برمبناي آنها وجود اثرات غيرخطي يك ويژگي بارز محرك مالي در 
)، در 2000( 1ياوازي، جاپلي و پاگانوجتوسعه است، مانند مطالعه حالكشورهاي صنعتي و در

اوت )، شواهد اندكي را براي اثبات اثرات متف2002( 2حالي كه از سوي ديگر آلسينا و ديگران
هاي مالي گسترده در مقايسه به زمان عادي پيدا گذاري) طي تعديلمخارج دولت (بر سرمايه

هاي مالي كنند. دسته دوم مطالعات به اثبات اثرات متفاوت مخارج دولت در مواقع تعديلمي
ت مربوط به تعديل مالي براي ثبات بدهي تأكيد اپردازند و بر انتظارمرسوم و بعضاً گسترده مي

كنند كه با نزديك شدن مخارج دولت به سطح باالي )، بيان مي1993( 3دارند. برتوال و درازن
گيرد كه با كاهش اثر حساس، رابطه غيرخطي بين مخارج دولت و مصرف خصوصي شكل مي

كننده هماهنگ است. همچنين هاي تثبيتعنوان بخشي از برنامههاي مالي گسترده بهانبساط
)، به لحاظ عملي اين مسئله را بررسي 1999( 5به لحاظ تئوري و پروتي )،1997( 4ساترلند

هاي كنند كه چگونه اثر سياست مالي به سطح بدهي عمومي، وابستگي دارد و چگونه ارزشمي
كنندگان، باعث القاي افزايش در بدهي مالياتي آتي آنها در انتظارات مصرف حداكثري

  .)2006، 6(چوي و دور وكس شودمي
    
1- Giavazzi, Jappelli & Pagano 
2- Alesina et al. 
3- Bertola & Drazen  
4- Sutherland 
5- Perotti  
6- Choi & Devereux 
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پنجم قانون اساسي، حاكميت و مالكيت دولت گسترده است. وايران براساس اصل چهل در
در اختيار دولت اسالمي است كه بهترين راه  1هاي مليبراساس اين اصل، منابع طبيعي و ثروت

خواهد شد (قانون اساسي جمهوري اسالمي  براي استفاده از آنها در جهت منافع ملي تعيين
ترين مسئول در عنوان عمدهتوان دولت را بهاي، ميايران). با چنين مالكيت و حاكميت گسترده

طور عمده همچنين سياست مالي در ايران بههاي اقتصادي ايران به شمار آورد. گذاريسياست
ي كه در ايران وجود دارد موتور شود، زيرا درآمدهاي نفتاز طريق مخارج دولت اجرا مي

رنگ مورد محرك مخارج بوده و حتي باعث شده است درآمدهاي مالياتي به صورتي كم
پذير در از سوي ديگر، به دليل نبود بخش خصوصي قوي، پيشگام و رقابت توجه قرار گيرد.

ا به خود اقتصاد ايران، اقتصاد بخش عمومي سهم بااليي از توليد، درآمد و مخارج داخلي ر
است.  28/0طوري كه متوسط سهم دولت از توليد ناخالص داخلي برابر اختصاص داده است، به

هاي دولتي است و ترين محرك مالي دولت نيز با توجه به شرايط ركودي، هزينهبنابراين، مهم
  نمايد. بنابراين، پرداختن به اثرات غيرخطي محرك مالي در اقتصاد ايران ضروري مي

هاي ) امكان ورود تكانهDSGEهاي تعادل عمومي تصادفي پويا (جا كه در مدلاز آن
تصادفي در كنار بررسي يكپارچه اقتصاد طي زمان وجود دارد، استفاده از اين رهيافت در 

اي با تواند نتايج قابل مقايسههاي سياست مالي بر اقتصاد ايران ميبررسي آثار نامتقارن تكانه
رو، در اين مقاله براي بررسي اين. از)2011، 2(پاركر تصاد داشته باشددنياي واقعي در اق

هاي مالي، با استفاده از ابزار مخارج دولت و با دو سناريوي اثرات نامتقارن تكانه سياست
هاي منفي مخارج دولت، يك الگوي تعادل عمومي تصادفي پويا هاي مثبت و تكانهتكانه
  شود.اسب با اقتصاد ايران طراحي ميبر ديدگاه نئوكينزي متنمبتني

  هاي انجام شدهمباني نظري عدم تقارن در اثربخشي سياست مالي و مطالعه - 2
ها به نتايج اقتصادي متفاوتي در كشورهاي هاي مالي اتخاذ شده توسط دولتاغلب اقدام

    
هاي بكر و هاي طبيعي، زمينها، جنگلها، بستر رودخانههاي باير، كويرها، معادن، درياها، درياچهمانند زمين -1

  صاحب و اموالي كه مالكيت آنها معلوم نيست.مراتع، اموال بي
2- Parker 
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توجهي بين دهند كه تفاوت قابل مختلف منجر شده است. مطالعات تجربي اخير نشان مي
اندازه ضريب فزاينده مالي با توجه به موقعيت كشور در چرخه تجاري وجود دارد. اين 

انتقال اثرات مالي به فعاليت اقتصادي در زمان ركود بسيار كنند كه مطالعات تأييد مي
 1چنانكه اين مسئله در مقاله اخير بالنچارد و لي ،تر از زمان رونق اقتصادي استبزرگ

  ).2017، 2 (منسينجر و ديگران طور تجربي به اثبات رسيد) به2013(
اي بر توليد در ديدگاه سنتي كينزي افزايش مخارج دولت از نوعي اثر ضريب فزاينده

شود. برخوردار است. بدين معنا كه افزايش مخارج دولت موجب افزايش توليد در اقتصاد مي
آيد و ليد بخش خصوصي به شمار ميعنوان يك نهاده در تابع توهمچنين مخارج دولت به
تواند رشد اقتصادي را هاي اقتصادي ميگذاري در زيرساختمخارج مصرفي و سرمايه
اي است كه افزايش مخارج دولت در رشد مهم اثرات دوگانه تحريك كند، اما نكته

افزايش گذارد. در حقيقت، براساس اين ديدگاه، اگرچه اثر اقتصادي و توليد برجاي مي
مخارج دولت بر اقتصاد مثبت است، اما با افزايش مخارج دولت و فراتر رفتن آن از يك حد 
مشخص، بخشي از اثرات مثبت كاسته و در حقيقت، بخشي از اين اثرات در اقتصاد خنثي 

بر چسبندگي قيمت تقارن به ديدگاه سنتي كينزي مبني شود. ريشه فرضيات مربوط به عدممي
ناپذيري رو به پايين طوري كه نوعي انعطافگردد، بهميا تأكيد بر دستمزد برو دستمزد ب

چنيني به واكنش نامتقارن هاي اينها وجود دارد. وجود چسبندگيهنگام تغيير سطح قيمت
  شود.هاي مثبت و منفي تقاضاي كل منجر مياقتصاد هنگام بروز تكانه

طور عمده ياست مالي، اثرات مخارج دولت بهها به ساز سوي ديگر، در رويكرد نئوكالسيك
اثر ثروت از طريق كانال ريكاردين تا زماني  مدت و اثرات ثروت ريشه دارد.در جايگزيني ميان

هاي جاري يا آتي باشد، همچنان مطرح كه افزايش در مخارج دولت به معناي افزايش در ماليات
، عرضه نيروي كار افزايش و نرخ بهره كننده كاهشاست. به دليل كاهش ثروت، تقاضاي مصرف

وري نهايي سرمايه را افزايش خود بهرهنوبهيابد. افزايش در عرضه نيروي كار هم بهكاهش مي
شود. اندازه اثر ثروت بستگي به اين دارد كه آيا گذاري ميدهد و موجب افزايش سرمايهمي

    
1- Blanchard & Leigh 
2- Mencinger et al. 
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  .)2006(چوي و دور وكس،  مداوم اثرات ناشي از تغيير در مخارج دولت، گذراست يا مستمر و
 يانب پردازند ومي يمالضريب عالمت به خود،  يمقاله اساس )، در1993برتوال و درازن (

ناخالص  يدتولبه  ينسبت بده ي، اگرعامالن منطق ي بااقتصاد فرض يكدر كه  دنكنيم
 يك يخواهد شد و دارا يخنث يدولت به اقتصاد واقع يهاينههز يش، افزاباشدكم  يداخل
بزرگ  نسبتاًداخلي ناخالص  يدتول هي بهگر نسبت بدما اا ،است يمنف يحت يا يكاردينياثر ر

به  يندهآ يترو، عدم قطعايندهد و ازياقتصاد را نشان م يتتثب يدولت برا يباشد، ادغام مال
  شود.يمنجر م ينزياثر ضد ك يك يامثبت  يبضر يك

كند كه هاي مرسوم كينزي و نئوكالسيك بعضي از تحقيقات بيان ميبرخالف ديدگاه
دهد كه ينشان م يناهاي واقعي داشته باشد. بر فعاليت تواند تأثيرات منفيمخارج مالي مي

كند كه بيان مي» 1انقباض مالي انبساطي«فرضيه مثبت است و برعكس.  يانقباض مال يبضر
گذاري توانند از طريق اثراتشان بر انتظارات، به رشد مصرف و سرمايهمالي ميهاي انقباض

در اين فرضيه، انقباض مالي پايدار يا  .استمربوط به اثر ثروت طور عمده بهكه  منجر شوند
دهنده اين خواهد بود كه تعديل از گسترده پس از وضعيت مالي انبساطي غالب، نشان

طور معمول در اقتصادهايي اي بههاي دورهاست. چنين انقباض طرف دولت به تأخير افتاده
 و )1997آلسينا و پروتي ( مفهوم، يندر اافتند كه نيازمند تعديل مالي هستند. اتفاق مي

 هاي دولتينهبراساس كاهش هز يكنند كه انقباض ماليم يانب ،)1990( پاگانو و جياوازي
  . ي خواهد داشتانبساطباشد، اثر  يهق با اتحادبا تواف يابا كاهش ارزش ارز  همراهاگر 

هاي سياست مالي بر بنابراين، از لحاظ تئوريك داليل متعددي براي اثرات نامتقارن تكانه
. داليلي مانند محدوديت بازارهاي ) 2001، 2(سورنسن و يوشا متغيرهاي حقيقي وجود دارد

انضباطي بودجه در دوران بودجه متوازن، بيها، قوانين اعتباري و توان استقراض محدود دولت
، اما براي يافتن عوامل ايجاد اين عدم تقارن بايد كانال 3رونق و نوع نگرش سياسي احزاب

    
1- Expansionary Fiscal Contraction 
2- Sorensen & Yosha 

شود كه برمبناي مياطالق » شود از آنان انتقاد كردو افرادي كه نمي يلگاوهاي مقدس: مسا«به اين پديده اصطالح  -3
  كنند.هاي آتي تالش مييا بستن دست حكومتدهي يأبراي متأثر ساختن الگوي ركنوني آن، احزاب سياسي 
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ها را در اقتصاد شناخت؛ ادبيات مختلف مطالعاتي، سه كانال متفاوت را اثرگذاري اين سياست
 اند از:، كه عبارتاندهاي پولي و مالي مطرح كردهدر تشريح اثرات سياست

به گروهي از مطالعات است كه كانال اثرگذاري را ناحيه عرضه حوزه نخست مربوط 
اين گروه به عواملي مانند چسبندگي دستمزدها و منشأ آن، چسبندگي  كنند.معرفي مي

منابع، ظرفيت و تكنولوژي (فناوري) توليد و شرايط اوليه اقتصاد قبل  ها، محدوديتقيمت
توان به كنند. از جمله اين مطالعات ميي سياست (شرايط ركود و رونق) اشاره مياز اجرا
) 1999( 4)، شن و چيانگ1996( 3)، كاراس1995( 2)، كنديل1994( 1هاي بال و منكيويافته

هاي شرايط اوليه اقتصادي نيز در تأثيرگذاري سياست)، اشاره كرد. 2000( 5و شانگ چن
ي اثرات سياست مالي در شرايط ركود و رونق اقتصادي ممكن مالي نقش مؤثري دارد، يعن

)، 2000) و شانگ چن (1995( 7)، اسكالرز1994( 6مطالعات توما است متفاوت باشد.
 9) و كاپريول و ماميگليانو2001شا (و)، سورنسن و ي2008( 8كاالكيسگهمچنين مطالعه تا

)، در تحقيق خود 2004( 10همكاران)، اين موضوع را تأييد كرده است. گالي و 2013(
كنندگان (حدود پنجاه درصد جمعيت) و درجه شرط داشتن بخش بزرگي از مصرفبه

رسند كه تكانه مخارجي دولت تنها زماني بااليي از چسبندگي قيمت آنها به اين نتيجه مي
 ،كه خيلي پايدار نباشد، افزايش را در مصرف كل ايجاد خواهد كرد، در غير اين صورت

دهد كه هد شد. تمام اين مطالعات نشان ميكننده خوابندي تعييناثر ثروت منفي ماليات
هاي كوچك واكنش نشان هاي گسترده بيش از سياستسطح توليد و اشتغال به سياست

  رو، فرضيه وجود چسبندگي دستمزد و تعديل پرهزينه قيمت، معتبر است. دهند. ازاينمي

    
1- Ball & Mankew 
2- Kandil  
3- Karras 
4- Shen & Chiang 
5- Sheng Chen 
6- Toma 
7- Skalerz 
8- Tagkalakis 
9- Aprioli & Momigliano 
10- Gali et al. 
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ي از مطالعات است كه كانال اثرگذاري را از ناحيه تقاضاي حوزه دوم، مربوط به گروه
اند. اين گروه به تبعيت از كينز و ادبيات نظري وي روي ساختار كل دنبال كرده

اند و رفتار اقتصادي خانوارها را گذاري، ساختار پول و ساختار مصرف متمركز شدهسرمايه
دانند. در دي منشأ عدم تقارن ميهاي اقتصادر اين خصوص در شرايط قبض و بسط فعاليت

هاي اعتباري برخي از مفاهيم منتشر شده توسط اين گروه، عدم تقارن با نظريه محدوديت
علت ترتيب كه كاهش عرضه اعتبار به اينشود. به)، توضيح داده مي1988( 1گرتلر
هاي ا بنگاههاي با مقياس باال دارد، زيرهاي اقتصادي اثر كمتري بر فعاليت بنگاهبحران

هاي دست آورند. بنگاهطور مستقيم از بازار پول بهتوانند منابع مالي خود را بهبزرگ مي
كوچك از لحاظ تأمين مالي در طول دوره ركود اقتصادي نسبت به دوره رونق محدوديت 

ها) محدوديت طوري كه در دوره ركودهاي اقتصادي (مخالف رونقبيشتري دارند، به
يابد. مطالعات تجربي توما ها الزام ميتري از خانوارها و شركتستره بزرگنقدينگي در گ

 ،)1990( 3اند. همچنين مايلر و ولر)، از اين دسته1995( 2) و اسكالر و گارسيا1994(
هاي انبساطي مخارج دولت، تقاضا براي كنند كه در بازار اعتبارات نيز تكانهاستدالل مي

دهد. از آنجا كه دولت با اعمال سياست مالي، مبادرت ايش ميتسهيالت و اعتبارات را افز
كند، ريسك تورم باعث افزايش تقويت اثر جانشيني از طريق نرخ بهره به استقراض مي

)، با 2002شود. بررسي نتايج برخي از مطالعات تجربي از جمله بالنچارد و پروتي (مي
هاي مثبت سياست مالي بر اثرات تكانهدهد كه استفاده از يك چهارچوب كلي، نشان مي

طوري كه هاي منفي سياست مالي است، بههاي حقيقي و توليد، متفاوت از تكانهفعاليت
  گذاري دارد.هاي منفي اثر كاهنده بر سرمايهتكانه

حوزه سوم، مربوط به آن دسته از مطالعات اقتصادداناني است كه عناصر نهادي مانند 
كار، سست بودن وكننده محيط كسبكار، نبود نهادهاي روانوكسباعتمادي در فضاي بي

گيري فعاالن اقتصادي حقوق مالكيت و وجود موانع و عواملي را كه باعث تأخير در تصميم
    
1- Gertler 
2- Schaler & Garcia 
3- Miller & Weller 
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كنند. مطالعات تجربي هاي سياست مالي معرفي ميشود، كانال اثرات نامتقارن تكانهمي
  .)1391انگيزان و خزير، (دل اند) از اين دسته2008( 2) و ميگو1999) پروتي (1983( 1برنانكه

هاي نظري، هم بينيكنند، براساس پيشهاي نظري را تصديق ميبينيشواهد تجربي پيش
تري بر مصرف خصوصي در زمان ركود مخارج دولت و هم تكانه مالياتي اثرات مثبت قوي

شود بيشتر در كشورهايي مشاهده مي اقتصادي در مقايسه با زمان رونق اقتصادي دارند. اين اثر
احتمال شوند كه بهيافته مشخص ميكننده كمترتوسعهكه با ويژگي بازارهاي اعتباري مصرف

تري از اشخاص داراي محدوديت نقدينگي را دربر دارد. عالوه بر اين، در گروه بزرگ
طور عمده تحت تأثير يافته، مصرف بهكننده كمترتوسعهكشورهايي با بازارهاي اعتباري مصرف

هاي بد قرار دارد، در حالي كه در هاي مالياتي انقباضي در زمانتكانه مخارجي انبساطي و تكانه
تر، اثرات بر مصرف خصوصي توسط مخارج انقباضي و يافتهكشورهايي با اقتصاد توسعه

هاي خوب انبساطي در زمانهاي مالياتي هاي بد و صرفاً توسط تكانههاي مالياتي در زمانتكانه
  .)2005، 3كاالكيسگتا( شودهدايت مي

هاي سياست مالي بر اقتصاد ايران، تحقيقات اندكي انجام در زمينه اثرات نامتقارن تكانه
)، 1388( 5) و عاقلي و همكاران1383( 4شده است كه البته در دو مطالعه تقوي و رضايي

لت و تكانه منفي از مسير درآمدهاي مالياتي تكانه مثبت سياست مالي از مسير مخارج دو
بررسي شده است. تنها مطالعه داخلي كه هر دو تكانه مثبت و منفي را از يك كانال واحد 

)، است كه با 1391( 6انگيزان و خزير(مخارج دولت) بررسي كرده، مربوط به مطالعه دل
    
1- Bernanke 
2- Magude  
3- Athanasios Tagkalakis 

كه شوك منفي مالياتي (افزايش  يابند، در حاليدر اثر شوك مثبت مخارج دولت، هم مصرف و هم اشتغال افزايش مي - 4
 دهد.دهد، اما اشتغال واكنش معناداري در برابر اين شوك از خود نشان نميها) مصرف را كاهش ميماليات

هاي مالي مثبت از مسير افزايش مخارج دولت در دوران ركود و كه شوك دادندها نشان اين تخميننتايج حاصل از  - 5
هاي مالي منفي از مسير افزايش در حالي كه شوك ،ثير مثبت دارندتأرونق اقتصادي بر مصرف واقعي بخش خصوصي 

 د.مختلف اقتصادي دارن هايدرآمدهاي مالياتي دولت اثرات متضادي بر مصرف واقعي بخش خصوصي در دوره

هاي مثبت و منفي سياست مالي دولت تنها در حوزه بودجه عمراني به صورت كامل داراي اثرات نامتقارن است. شوك - 6
  هاي مثبت (انبساطي) است.تر از شوكهاي منفي (انقباضي) داراي اثراتي كاهنده و بزرگاين عدم تقارن براي شوك
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ها بر رگذاري تكانهو تنها با در نظر گرفتن جهت اث VARاستفاده از مدل رگرسيوني 
شده مربوط به هاي انجام بندي ادبيات و مطالعه. در جمعشده است متغيرهاي اقتصادي انجام

نامتقارن  يا يخطيرغ تأثير توان پنج منبع بالقوهيمهاي مالي اثربخشي نامتقارن سياست
مرحله چرخه  -الف :)2013، 1گوگاس و پرگيديس( كرد ييرا شناسا يمال ياستس

تكانه (تكانه مثبت و  شانهن -ج ي،به بده داخلي ناخالص يدنسبت تول -ب ،كاروكسب
   تكانه. يزانم -هـ و در مقابل درآمد) ينهتكانه (هز يتماه -د ي)،منف

اي تاكنون انجام شده است كه با توجه به پيشينه تجربي باال، مطالعات بسيار گسترده
تواند متغيرهاي كالن اقتصادي را تحت هاي مالي دولت ميسياستدهند، چگونه نشان مي

تأثير قرار دهد، اما مطالعاتي كه تالش كند روابط نامتقارن بين تكانه مخارج دولت و 
همچنين  .شودمي محدود 2مطالعه به يكتنها  كند،بررسي متغيرهاي كالن اقتصادي را 

پس از مشاهده نحوه  ،مي تصادفي پويادر قالب يك مدل تعادل عموبكوشد اي كه مطالعه
طراحي  مالي، لزومها و توجه به بحث پايداري انهبه تكاقتصادي  واكنش متغيرهاي كالن
در مطالعات داخلي توسط  كند،براي اقتصاد ايران پيشنهاد را سياست مالي مناسب 

بعد مطلب رو، از جنبه نوآوري، مقاله حاضر از سه . ازاينمشاهده نشده است انپژوهشگر
هاي مالي صرفاً از كانال خود موضوع اثرات نامتقارن تكانه -1دهد: جديدي را ارايه مي

استفاده از  -3هاي تعادل عمومي تصادفي پويا و استفاده از رهيافت مدل -2مخارج دولتي، 
  ) براي لحاظ اثرات غيرخطي مخارج دولتي.Order 2( 2روش حل مدل از مرتبه 

   3دهحقايق آشكار ش -3
به دليل مالكيت گسترده دولت بر منابع و همچنين به دليل نبود حقيقت آشكار شده اول: 

پذير در اقتصاد ايران، اقتصاد بخش عمومي سهم بخش خصوصي قوي، پيشگام و رقابت
طوري كه بااليي از توليد، درآمد و مخارج داخلي را به خود اختصاص داده است، به

    
1- Gogas & Pragidis 

 .1390خزير،  -2

3- Stylized Facts 
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تا  1369هاي براساس آمار و اطالعات بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران طي سال
متوسط سهم و  28/0،  متوسط سهم دولت از توليد ناخالص داخلي بدون نفت برابر 1393

  درصد بوده است. 18/0دولت از توليد ناخالص داخلي 
با توجه به آمار و اطالعات بانك مركزي جمهوري اسالمي  حقيقت آشكار شده دوم:

، متوسط، حداقل و حداكثر نرخ رشد مخارج دولتي به 1393تا  1369هاي ايران طي سال
و حداكثر نرخ رشد توليد درصد و  متوسط، حداقل  94و  -7/10، 76/28ترتيب برابر 

درصد بوده است. با توجه به  14و  -8/6، 95/3ناخالص داخلي با نفت به ترتيب برابر 
، دو نرخ رشد مثبت و منفي تقريباً برابر را براي مخارج دولتي در نظر 1نمودار شماره 

درصدي  55/2با افزايش  1389درصدي مخارج دولتي در سال  1/10گيريم. نرخ رشد  مي
، كاهش 1391رخ رشد توليد ناخالص داخلي نسبت به متوسط آن همراه است، اما در سال ن

درصدي در نرخ رشد توليد ناخالص  75/10درصدي مخارج دولتي، با كاهش  7/10
  داخلي  نسبت به متوسط آن همراه است. 

  
  1393تا  1369نرخ رشد مخارج دولتي و توليد ناخالص داخلي طي دوره  -1نمودار 

  هاي بانك مركزي.أخذ: دادهم
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با توجه به آمار و اطالعات بانك مركزي جمهوري اسالمي حقيقت آشكار شده سوم: 
، متوسط، حداقل و حداكثر نرخ رشد توليد ناخالص 1393تا  1369هاي ايران، طي سال

درصد بوده است. با توجه به  -1/1و  8/11، 5داخلي بدون احتساب نفت، به ترتيب برابر 
، دو نرخ رشد مثبت و منفي تقريباً برابر را براي مخارج دولتي در نظر 2ار شماره نمود
درصدي نرخ  2با افزايش  1389درصدي مخارج دولتي در سال  1/10گيريم. نرخ رشد  مي

، كاهش 1391رشد توليد ناخالص داخلي نسبت به متوسط آن همراه است، اما در سال 
درصدي در نرخ رشد توليد ناخالص داخلي  9/5 درصدي مخارج دولتي، با كاهش 7/10

  نسبت به متوسط آن همراه است. 
رسد، هر كاهشي كه در نرخ رشد هاي بازه زماني تحقيق، به نظر ميبا بررسي بقيه سال

دهد، از عمق، شيب و ماندگاري باالتري نسبت به افزايش در توليد ناخالص داخلي رخ مي
خوردار است. به عبارت ديگر، در اغلب موارد، كاهش نرخ رشد توليد ناخالص داخلي بر

طوري تر است، بهنسبت به افزايش آن، شديدتر، ماندگارتر و طوالني GDPدر نرخ رشد 
تر و ها بزرگها نسبت به اوجشود، حضيض، هم مشاهده مي2و  1كه در نمودارهاي شماره 

  تر هستند و دوره تعديل بيشتري دارند.عميق

  
  1393تا  1369نرخ رشد مخارج دولتي و توليد ناخالص داخلي بدون نفت طي دوره  -2نمودار 
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هايي كه نرخ رشد ، در سال2و  1با توجه به نمودارهاي شماره  حقيقت آشكار شده چهارم:
ر نامتقارني از مخارج دولتي نسبت به متوسط آن، نامتعارف بوده، توليد ناخالص داخلي رفتا

درصدي مخارج دولتي در  2/94خود نشان داده است. شاهد آماري اين مطلب نرخ رشد 
بوده كه در هر دو مورد نرخ رشد  1387درصدي در سال  6/41يا نرخ رشد  1372سال 

  تنها افزايش نيافته، بلكه دچار كاهش نيز شده است. توليد ناخالص داخلي نه
هاي مالي براي متأثر ساختن روند متغيرهاي اقتصادي از جمله سياستهاي هرچند سياست

اين است كه  ،شود، اما آنچه در اين اثرگذاري مهم بودهكالن اقتصادي، استفاده مي
هاي مالي مثبت يا منفي (انبساطي يا انقباضي) متناسب با شرايط اقتصاد (رونق و ركود) و تكانه

دولت تأثيرات نامتقارن و متفاوتي بر متغيرهاي كالن همچنين منابع تأمين مالي مخارج 
اقتصادي دارند. اين عدم تقارن نسخه متفاوتي از سياست مالي را با توجه به شرايط مختلف 

منظور بررسي دقيق و . بنابراين، در قسمت بعدي تحقيق به)1390(خزير،  طلبداقتصادي، مي
هاي ان، فرضيه اثرات نامتقارن سياستعلمي شواهد آماري موجود در عملكرد اقتصاد اير

  است. مالي از كانال مخارج دولتي بر متغيرهاي كالن اقتصادي، مورد آزمون قرار گرفته

  هاي دولتمشخصات مدل و روش برآورد مدل تجربي تأثيرات نامتقارن هزينه - 4
استفاده از هاي مالي، با در اقتصاد ايران مطالعات انجام شده براي شناسايي اثرات تكانه

هدف از پژوهش حاضر طراحي يك است.  SVARو براساس مدل  1روش پروتي و بلنچارد
نامتقارن  اتمنظور بررسي اثربه ايرانكالن  هاي اقتصادمتناسب با ويژگيالگوي كاربردي 

كه در الگوهاي  ااز آنج .اقتصاد كالن ايران است توليديهاي مالي بر متغيرهاي سياست
DSGE ابتدا با استفاده از فيلتر  ،مشاهده وجود دارند قابلغيره متغيرهاي سلسليك

ها روي جزء ادواري شود و تحليلها جدا ميروند از دادهجزء پرسكات  -هودريك 
مدل ارايه شده مورد بررسي  ،با استفاده از تكنيك كاليبراسيون ،سپس .گيردصورت مي

معادالت حاصل از  DSGEدر الگوهاي  ،به عبارت ديگر .گيردتجربي قرار مي

    
1- Perotti & Blanchard, 2002. 
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نمونه و سود بنگاه بايد به نحوي بسيار دقيق به صورت  رحداكثرسازي مطلوبيت خانوا
تا معادالت تصادفي استخراج و زمينه تحليل فراهم  حالت تصريح شوند - الگوهاي فضا

  . )1390(فخرحسيني،  شود
 1: ايرلندوهش با الهام از برخي مطالعات از جملهاين پژ DSGEچهارچوب اصلي مدل 

)، 1389) و متوسلي و همكاران (1394(صيادي و همكاران  )،2002( 2)، دونكن2002(
 ،هاي كينزي جديد استوار استاز آنجا كه اين نظريه برمبناي ديدگاه .ساخته شده است

ناقص و نقش پول در  وجود بازار رقابت مخارج دولتي،رو، در الگو چسبندگي در ايناز
ها و رسيدن به هدف تحقيق و بررسي فرضيهبراي  ،با اين حال .شده است لحاظ ،اقتصاد

سازي تحقيق افزوده در مدلزير  فروض ،ايجاد انطباق بيشتر مدل با واقعيت اقتصاد ايران
  شده است:

 .در مدل بخش دولت، تكانه مخارج دولت وارد معادالت شده است  
  هاي اقتصاد ايران، بودجه دولت با لحاظ نوسانات نامتقارنانطباق با واقعيتبراي 

 سازي شده است. مدل

  تكانه مخارج دولت به صورت تكانه مثبت (افزايش مخارج دولت) و تكانه منفي
    (كاهش مخارج دولت) تعريف شده است.

ريزي نامحدود، مهاقتصاد مورد بررسي براي مدل اين تحقيق شامل خانوارها با افق برنا
عنوان مقام مالي و پولي است. در هاي توليدكننده كاالي نهايي، بخش نفت و دولت بهبنگاه

  كنيم.شده را با جزييات بيشتر توصيف مي هاي مطرحادامه، بخش

  خانوارها -1-4
ريزي نامحدود، مطلوبيت خود را با مصرف كاال و در اين تحقيق، خانوارها با افق برنامه

هاي حقيقي پول افزايش و با كار كردن از دست مات و همچنين نگهداري ماندهخد
شود، خانوار به دنبال حداكثر )، فرض مي1394دهند. براساس مدل صيادي و همكاران (مي

    
1- Ireland  
2- Duncan  
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  كردن تابع مطلوبيت انتظاري زير است:

)1(  , ,  

مانده حقيقي  مصرف خصوصي واقعي،  عملگر انتظارات،  اي كه گونهبه
>0(عامل تنزيل زمان است  سطح اشتغال نيروي كار و  پول،  فرم تبعي به كار ). 1>

  گرفته شده براي تابع مطلوبيت به صورت زير است:

)2(  , ,  

است، قيد بودجه واقعي خانوار نمونه در هر دوره  همچنين با فرض اينكه 
  به صورت زير است:

 )3( 

نرخ بازده  دستمزد واقعي،  سرمايه ناخالص بخش خصوصي،  كه در آن، 
 شده حقيقي بنگاه براي خانوار و سود توزيع  حقيقي سرمايه بخش خصوصي، 

  جا دريافت شود، به صورت يكهاي پرداختي دولت به خانوارهاست كه فرض مييارانه
برابر مجموع نيروي كار شاغل در بخش خصوصي  د. همچنين نيروي كار كل نكنمي

  ) است.روي كار شاغل در بخش دولتي () و ني(
 )4( 

) هستند كه به بنگاه نمونه فرض بر اين است كه خانوارها مالك موجودي سرمايه (
كه اكنون بخشي از درآمدهاي نفتي كشور در شود. از آنجا در هر دوره اجاره داده مي

براي يك كشور صادركننده نفت، اگر بخشي از شود و انداز ميصندوق توسعه ملي پس
گذاري شود، درآمد نفت بايد در رابطه انباشت سرمايه نقش خود درآمدهاي نفتي سرمايه

گذاري بخش اندازها با رعايت اولويت به طرح توجيهي سرمايهرا ايفا كند، يعني اين پس
حركت فرآيند  شود. بنابراين، معادلهخصوصي و عمومي غيردولتي تخصيص داده مي
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  انباشت سرمايه بخش خصوصي به صورت زير ارايه شده است:
1  

 

)5(  
)6( 

اي كه بخشي از آن توسط خود بنگاه بخش خصوصي گذاري افزوده شدهسرمايه كه 
) فراهم سوي صندوق توسعه ملي () و بخشي از آن با تخصيص صورت پذيرفته است، از (

در واقع، آن بخشي از درآمدهاي نفتي است كه در هر دوره به بخش خصوصي براي  شود. مي
∋  يابد.افزايش انباشت سرمايه مورد نياز خود تخصيص مي نرخ استهالك سرمايه  0,1

,خصوصي است. خانوارها دنباله  	, حداكثرسازي تابع مطلوبيت  را براي ,
  كنند.) انتخاب مي6) و (5) و رابطه (3شرط جريان بودجه () به2اي (دورهبين 

  هابنگاه -2-4
را با فرض بازده ثابت  هايي هستند كه توليد بخش خصوصيخانوارها صاحب بنگاه

  كنند:نسبت به مقياس توليد، براساس فناوري زير توليد مي
 

1	,									 , , ∈ 0,1  

)7(  
)8( 

Ltها نيروي كار (براساس اين فرآيند، بنگاه
P سرمايه سرانه خصوصي () وKt

P را استخدام (
Ktشود كه سرمايه سرانه بخش دولتي (كنند. فرض ميمي

Gهاي بخش خصوصي ) نيز توليد بنگاه
Kt، اما از آنجا كه سرمايه سرانه بخش دولتي (1كندرا تقويت مي

Gهاي خصوصي بنگاه ) براي
ن آن نخواهند داشت. در فضاي بازارهاي ها نقشي در تعييرو، اين بنگاهاينزا دارد، ازحالت برون
  كنند:) حداكثر مي7ها تابع سود خود را مقيد به تابع توليد (رقابتي، بنگاه

	  

S.t. 

 

)9(  
)10(     

    
، توليد بخش كندهاي اقتصادي اقدام گذاري خود به تقويت و ايجاد زيرساختاگر دولت با سرمايه ،رودانتظار مي -1

 ) ايجاد شده، منتفع شود. Crowding Inي (رانخصوصي نيز از پديده درون
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ها داللت بر اين دارد كه هزينه استفاده از هر حداكثرسازي سود از جانب بنگاهرفتار 
  عامل توليد برابر با ارزش توليد نهايي آن عامل توليدي است:

 

 

)11(  
)12( 

  كند:از يك فرآيند اتورگرسيو مرتبه اول تبعيت مي همچنين 

1 	  

~ 0,  

)13(  

)14( 

 دولت  -3-4

به هاي مهم اقتصادي با توجه به سهم باالي دولت در اقتصاد ايران، اين بخش از جمله بخش
  عنوان توليدكننده كاالي عمومي در نظر گرفته كه در اين تحقيق بهآيد شمار مي

Ltشده است. فرض شده كه دولت نيروي كار 
G كند و سهمي از را از خانوارها اجاره مي

Ytگذاري خود را براي توليد كاالي عمومي سرمايه
G گيرد. كاالي عمومي به كار ميYt

G 
  به فرم تبعي زير در مدل وارد شده است:

     
akg+alg=1 ,         akg,alg∈ 0,1  

)15(  
)16( 

Ltكه در آن، 
G  وKt

G  وسيله دولت شده بهبه ترتيب نيروي كار و سرمايه به كار گرفته
پيشرفت فني توليد كل است كه براي سهولت به يك  Atبراي توليد كاالي عمومي و 

استاندارد شده است. اين تابع توليد مانند توليد بخش بنگاه، داراي بازده ثابت نسبت به 
وري دو بخش خصوصي و دولتي يكسان فرض شده مقياس توليد است. همچنين بهره

  است.
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درآمد دولت عالوه بر  1با توجه به درجه پايين استقالل بانك مركزي در اقتصاد ايران
درآمد حاصل از فروش و صادرات نفت و اخذ ماليات، از محل خلق پول نيز تأمين مالي 

  رو:شود. ازاينمي

1 ∅ ∅ ∅  
)17( 

سهم شركت ملي نفت ايران و  NIOC∅سهم صندوق توسعه ملي،  f∅)،17در رابطه (
∅DEP سال در قانون بودجه وم از درآمدهاي نفتي است كه هرخيز و محرسهم مناطق نفت

)رو، بقيه درآمدهاي نفتي، سهم دولت است. همچنين شود. ازاينكشور تعيين مي
mt-mt-1

πt
) 

لت آورد. كل درآمدهاي مالياتي دودست ميدرآمدي است كه دولت از محل خلق پول به
Tat  شود:هاي بخش خصوصي به صورت زير حاصل مياز توليد بنگاه نيز براساس نرخ  

 )18( 

شود، مخارج حقيقي دولت از فرآيند براي وارد كردن تكانه مخارج دولت، فرض مي
  كند:) تبعيت مي19خودرگرسيون برداري مرتبه اول به صورت رابطه (

1 ̅  )19( 

∋كه در آن،  سطح باثبات مخارج دولت است كه نشان از  ̅و  0,12
ها، ها پس از رسيدن به يك سطح از هزينهچسبندگي در مخارج دولت دارد، زيرا دولت

εtبه آن عادت خواهند كرد. 
G زاي مخارج تكانه مخارج دولت است كه انحراف برون

رو، قيد بودجه دولت به صورت زير دهد. ازايندولت را از سطح باثبات خود نشان مي
    

درصد برآورد  77هاي مالي بر اقتصاد ايران را اي درجه تسلط سياست)، در مطالعه1390مشيري و همكاران ( -1
 دهنده استقالل پايين بانك مركزي است.كه نشانكردند 

دهد. منفي بودن كه دولت چگونه به ادوار تجاري اقتصاد واكنش نشان مي كنداگر منفي باشد، بيان مي ضريب  -2
دهد (سياست مالي انقباضي) و در دوران ركود رونق، دولت مخارج خود را كاهش مي آن بدان معناست كه در دوران

هاي مالي سياستاصطالح يابد (سياست مالي انبساطي). به اين پديده در ادبيات اقتصادي بهمخارج دولت افزايش مي
  ).130، ص 1393شود (رافعي، ادواري گفته مي ضد
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  خواهد بود:
	

1 ∅ ∅ ∅

 

)20(

مخارج مصرفي (بودجه  اي) و اي دولت (بودجه سرمايهسرمايهه  مخارج ك
) از gc∅)و سهم مخارج مصرفي (ig∅( ايسرمايهجاري) دولت است. سهم مخارج 

  شود.سال در قانون بودجه دولت تعيين ميدرآمدهاي دولت هر
∅  

∅  

)21(  

)22( 

شود. استقالل پايين بانك مركزي، دولت مقام پولي كشور قلمداد ميهمچنين به دليل 
سازي نحوه كنترل نرخ رشد حجم نقدينگي براساس مطالعه صيادي و همكاران و در مدل

شود كه مقام پولي عرضه حقيقي پول )، فرض مي1989( 1مطابق روش كولي و هانسن
)Mt

Pt
كند. در واقع، نرخ رشد حجم نقدينگي در مديريت مي ) را در هر دوره با نرخ 

  شود:اقتصاد ايران به صورت زير نشان داده مي

	 .  )23( 

  كند:اتخاذ مي كه براساس اين رابطه، مقام پولي قاعده زير را براي نرخ رشد 
	 1 	  

~ 0,  
)24(  
)25( 

  سطح باثبات نرخ رشد حجم نقدينگي است. 	و  ρμ∈(0,1)كه در آن، 

  بخش نفت -4-4
در اين مطالعه، مطابق با مطالعه صيادي و همكاران، روش وارد كردن بخش نفت در الگو و 

    
1- Cooly & Hansen 
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) است، زيرا در AR(1)سازي آن به صورت يك فرآيند خودتوضيحي مرتبه اول (مدل
طور عمده به ذخاير نفتي كشور وابسته است خيز، جريان توليد نفت بهبيشتر كشورهاي نفت

رو، توليد نفت باطي با افزايش سرمايه و كار ندارد؛ ازاينو سطح توليد آن چندان ارت
  شود.سازي نميهاي توليدي مدلبراساس حداكثرسازي سود نيست و از طريق بنگاه

	 1 	  

~ 0,  

)26(  

)27( 

εtمعرف سطح باثبات درآمدهاي نفتي،  	كه در اين رابطه، 
yoil كننده بيان

  است. ρyoil∈(0,1)هاي نفتي بوده و همچنين تكانه

  شرط تسويه بازار -5-4
در شرايط تسويه بازار، عرضه و تقاضاي كل با يكديگر برابر هستند. براي اين منظور، توليد 

  شود.يرنفتي و توليد بخش نفت در نظر گرفته ميكل برابر با مجموع توليد بخش غ
 )28( 

  كه توليد غيرنفتي كشور، مجموع توليد بخش خصوصي و بخش عمومي است:
 )29( 

گذاري بخش دولتي ) برابر با مجموع سرمايهItگذاري كل در اقتصاد (همچنين سرمايه
)It

Gگذاري بخش خصوصي () و سرمايهIt
Pa :است (  

 )30( 

  شود:رو، شرط تسويه بازار به صورت زير ارايه ميازاين
 )31( 

  تحليل مدلوبرآورد و تجزيه -5
خود را حل يابي ها مسئله بهينهتعادل اقتصاد زماني قابل بررسي است كه خانوارها و بنگاه

خود را برآورده كند و تمام بازارها تسويه شوند، يعني تعادل  كنند و دولت قيد بودجه
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زاست كه مجموعه معادالت حاصل از اي از متغيرهاي برونانتظارات عقاليي شامل دنباله
كنند. يابي، قيد بودجه دولت و شرط تسويه بازارها را به صورت يك كل تأمين ميبهينه

هاي معمول و ادشده در اين تحقيق، پس از مانا كردن متغيرها با استفاده از روشمجموعه ي
=Xمطابق با رابطه 

Xt

ηt
  معادله  23متغير و  23به صورت سيستم معادالت غيرخطي زير با  

  :1است
	 .  

1
	 1  

1 1 1
 

 

1  

1  

 
1  

 
 

 
 

 

 

1  

1 ∅ ∅ ∅  

∅  
 

       
∗      
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زاي مستخرج از مجموعه معادالت باال را براي تحليل تجربي مدل، بايد متغيرهاي درون
  اند از: كه عبارت

{ , , , , , , , , , , , , , , , 	, , , ,	 
, , , ,  

,شامل مدل،  1برحسب پارامترهاي عميق , , , 	, , , , 
پارامترها، مقادير اوليه براي تمام متغيرها در  2ترتيب با مقداردهيبازنويسي كنيم. بدين

با يك » متلب«افزار تحت نرم» داينر«آيد. با اين روش، برنامه دست ميضعيت باثبات بهو
واسطه ها بهدانيم كه حل اين مدل. مي3كندسيستم معادالت غيرخطي حل مدل را شروع مي

شود. طور عموم براساس تقريب مرتبه اول انجام ميگيرد كه بهسازي صورت ميخطي
براي رسيدن به پاسخ  4نامتقارن نيز از حل براساس تقريب مرتبه دومبراي لحاظ اثرات 
  استفاده شده است.

  

    
1- Deep Parameters 
2- Calibration 

حالت  –و سپس، با در نظر گرفتن شكل فضا كند ميبرنامه داينر براي حل سيستم معادالت غيرخطي، ابتدا آن را خطي  - 3
)State - Space كان ( –گيري از تكنيك بلنچارد بهرهبا ) اين سيستم وBlanchard - Kahn مقدار باثبات متغيرها را ،(
 آورد.دست ميبه

4- Order 2 
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  مقداردهي (كاليبراسيون) پارامترهاي مدل -1-5
گيري از سيستم معادالت غيرخطي مانا در اين مطالعه، براي مقداردهي پارامترها با بهره

موجود  1393:4تا  1369:1 مانيجاي متغيرهايي كه وضعيت باثبات آنها در دوره زشده، به
پارامترهاي فرآيندهاي انتخاب ، مقدار باثبات آنها را جايگزين كرديم. براي 1است
هاي روندزدايي شده مخارج دولت، الگوي زاي تكانه سياست مالي، با استفاده از دادهبرون

  برآورد شده است: 1393تا فصل چهارم  1369زير براي دوره زماني فصل اول 
	  )55( 

عنوان ضريب خودرگرسيوني و ميزان انحراف معيار پسماند رگرسيون به مقدار 
عنوان مقدار انحراف معيار متغير مخارج دولت در مدل وارد شده است. ساير يادشده به

پارامترهاي الگو مانند نرخ تنزيل ذهني، كشش عرضه نيروي كار، كشش تقاضاي پول، 
ر توابع توليد از حل معادالت مدل در استهالك سرمايه و سهم سرمايه و نيروي كار د

شود، در محاسبه وضعيت باثبات متغيرها، است. يادآوري ميدست آمده حالت باثبات به
هاي ايم و از نسبترا به يك نرمال كرده 1383توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 

يت باثبات متغيرها عنوان وضعمتغيرها به توليد ناخالص داخلي در دوره زماني يادشده، به
عنوان مقادير هاي باثبات محاسبه شده از اين روش، بهاستفاده شده است. همچنين وضعيت

 سيستم معادالت غيرخطي در برنامه داينر در نظر گرفته شده است. 3براي حل عددي 2اوليه
  كنيد.، مقادير كاليبره شده پارامترهاي مدل تحقيق را مشاهده مي1در جدول شماره 

   

    
  است.هاي زماني اقتصادي بانك مركزي تهيه شده آمارها از بانك اطالعات سري -1

2- Initial Value 
3- Numerical Solution 
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  مقادير كاليبره شده پارامترهاي مدل -1جدول 
  منبع  مقدار  نماد  پارامتر

  محاسبات تحقيق متناسب با اقتصاد ايران  3986/0   ضريب عرضه كار در تابع مطلوبيت
  محاسبات تحقيق متناسب با اقتصاد ايران  987/0   عامل تنزيل ذهني

  محاسبات تحقيق متناسب با اقتصاد ايران  029/0   نرخ استهالك سرمايه خصوصي
  محاسبات تحقيق متناسب با اقتصاد ايران  030/0   نرخ استهالك سرمايه دولتي

  محاسبات تحقيق متناسب با اقتصاد ايران  013/1   نرخ رشد اقتصادي
  اقتصاد ايرانمحاسبات تحقيق متناسب با   50/0   سهم سرمايه خصوصي در توليد كاالي خصوصي
  محاسبات تحقيق متناسب با اقتصاد ايران  10/0   سهم سرمايه دولتي در توليد كاالي خصوصي
  محاسبات تحقيق متناسب با اقتصاد ايران  65/0   سهم سرمايه دولتي در توليد كاالي عمومي

  اقتصاد ايرانمحاسبات تحقيق متناسب با   4625/0   اي تقاضاي پولكشش بهره
  محاسبات تحقيق متناسب با اقتصاد ايران  35/0   ضريب خودهمبستگي تكانه مخارج دولتي

  هاي پژوهش.مأخذ: يافته

  ارزيابي برازش مدل -2-5
زاي براي متغيرهاي درون ،مدل ارايه شده در اين پژوهش با توجه به مقداردهي پارامترها

پس از مقداردهي پارامترها و اجراي مدل طراحي  .استسازي شده سيستم معادالت شبيه
شده را بررسي كنيم.  شده توسط برنامه داينر، بايد صحت و خوبي برازش مدل مقداردهي

زاي مدل را دست آمده از متغيرهاي درونهبراي اين منظور، گشتاورهاي مرتبه اول و دوم ب
. بدين منظور، مقدار ميانگين و كنيمهاي دنياي واقعي مقايسه ميبا گشتاورهاي داده

انحراف معيار چهار متغير توليد نفتي، توليد غيرنفتي، مصرف و مخارج دولتي در جدول 
  ، ارايه شده است. 2شماره 
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  مقايسه گشتاورهاي مدل با گشتاورهاي نمونه مورد مطالعه -2جدول 
  انحراف از معيار  ميانگين  نام متغير

  هاي واقعيداده  مدل  هاي واقعيداده  مدل
  0791/0  0714/0  2706/0  2690/0  توليد نفتي

  2268/0  214/0  7239/0  7314/0  توليد غيرنفتي
  0864/0  0966/0  1  005/1  توليد كل

  0219/0  0208/0  1482/0  1467/0  مخارج مصرفي دولتي
  0333/0  0312/0  5986/0  5977/0  مصرف كاالها توسط خانوار

  پژوهش.هاي مأخذ: يافته

هاي واقعي شود، مقايسه گشتاورهاي داده، مالحظه مي2طور كه در جدول شماره همان
 خوبي توانستهدهد كه مدل پژوهش بهافزار، نشان ميدست آمده از نرمو گشتاورهاي به

سازي كند. يادآوري است رفتار ادواري و نوسانات متغيرها را براي  اقتصاد ايران شبيه
هاي سفيد در معادالت شود، برنامه داينر با انتخاب اعداد تصادفي از توزيع نرمال نوفهمي

  سازي كرده است.تصادفي مدل، اين مقادير را شبيه

  واكنش متغيرهاي مدل -بررسي توابع ضربه  -3-5
دهد. واكنش، واكنش پوياي متغيرها را به علت وارد شدن يك تكانه نشان مي -تابع ضربه 

سازي شده براي چهار متغير كليدي اقتصاد با واكنش شبيه -اين بخش، ابتدا توابع ضربه در 
گذاري بخش خصوصي، توليد بخش خصوصي و هاي مصرف خصوصي واقعي، سرمايهنام

گيرد. توليد كل، در برابر دو تكانه مالي مثبت و منفي مخارج دولت مورد بررسي قرار مي
  شود.دو تكانه با يكديگر مقايسه ميهمچنين نتايج تحقيق در مورد 

  واكنش در برابر تكانه مثبت مخارج دولت - توابع ضربه  -1-3-5
متغير كليدي از اقتصاد  4سازي شده را براي واكنش شبيه -، توابع ضربه 3نمودار شماره 

دهد. بررسي كالن در برابر تكانه مثبت مخارج دولت به ميزان يك انحراف معيار نشان مي
توابع نشان از آن دارد كه با بروز تكانه مثبت مخارج دولت به ميزان يك انحراف اين 

يابد. بروز تكانه مثبت مخارج دولت سبب معيار، مصرف كاال توسط خانوارها افزايش مي
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هاي واقعي پول شود. همچنين سبب تشديد تقاضا براي ماندهافزايش اوليه در توليد مي
هاي بهره بر متغير يابند. اين تغيير در نرخهاي بهره افزايش ميشود و به دنبال آن، نرخمي

شود در بلندمدت توليد به سمت مقدار باثبات گذاري اثر معكوس دارد و سبب ميسرمايه
 1گردد. اين نتيجه با مباحث تئوريك كامالً مطابقت دارد كه به اثر جايگزينيقبلي باز

گذاري بخش خصوصي به دنبال بروز تكانه مخارج دولت و رو، سرمايهمعروف است. ازاين
سرعت اين افزايش به دليل افزايش نرخ بهره، يابد، اما بهافزايش نقدينگي، افزايش مي

شود. براساس فرض تحرك عوامل توليد، اگرچه توليد در بخش خصوصي به تعديل مي
هاي عمومي كاهش يافته و ايه، اما از آنجا كه سرمسطحي باالتر از سطح باثبات قبل رسيده

راني مواجه شده و كاهش در افزايش نرخ بهره حقيقي، بعد از چند دوره با اثر برون
گذاري بخش خصوصي را شكل داده است، در نهايت، توليد بخش خصوصي سرمايه

يابد. هماهنگ با تخليه شدن اثر تكانه بر بخش خصوصي و دولتي، تمام متغيرها كاهش مي
اي حاصل از گردند. با اين حال، اگرچه از اين محل درآمد بهرهباثبات اوليه بازميبه حالت 

شود، اما چون در اي به بخش توليد براي خانوارها ايجاد مياجاره دادن كاالي سرمايه
كنند كه اين موضوع ابتداي بروز تكانه، اشتغال و دستمزدها كاهش شديدي را تجربه مي

شود از افزايش مصرف خانوارها كاسته شود. نبال دارد، سبب ميها را به دكاهش سرمايه
توان گفت، با افزايش نرخ بهره اي ميدوره سازي مصرف بينهمچنين همسو با نظريه بهينه

كننده، از مصرف جاري خانوارها كاسته و در نتيجه، افزايش شيب خط بودجه مصرف
د يك كاهش در مصرف نسبت به شود پس از تكانه شاهشود و همين موضوع سبب ميمي

سطح باثبات آن باشيم و اين كاهش در مصرف كانال جديدي براي اثر جايگزيني شكل 
شود. بنابراين، تكانه مثبت دهد و توليد غيرنفتي از مقدار باثبات اوليه آن نيز كمتر ميمي

مخارج دولت از طريق افزايش اجزاي سمت تقاضاي اقتصاد موجب افزايش توليد كل 
  شود. براساس اين، رابطه رشد اقتصادي و تكانه مثبت مخارج دولت، مثبت است.مي

    
1- Crowding Out 
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  شده در مدل سازي واكنش متغيرهاي شبيه -توابع ضربه  -3نمودار 
  در برابر تكانه مثبت مخارج دولت

 هاي پژوهش.مأخذ: يافته

  واكنش در برابر تكانه منفي مخارج دولت - توابع ضربه  -2-3-5
سازي شده را براي چهار متغير كليدي از واكنش شبيه -، توابع ضربه 4نمودار شماره 

دهد. با اقتصاد كالن در برابر تكانه منفي مخارج دولت به ميزان يك انحراف معيار نشان مي
- اعمال تكانه منفي مخارج دولت در اقتصاد ايران، تقاضا براي مانده واقعي پول كاهش مي

يل چسبندگي نرخ بهره، نرخ رشد نقدينگي كاهش چنداني نخواهد داشت. يابد، اما به دل
گذاري بخش خصوصي، توليد شود مصرف بخش خصوصي، سرمايهاين موضوع باعث مي

مرور زمان و بعد از چند دوره كه اثر تكانه يابند، اما بهبخش خصوصي و توليد كل كاهش 
شوند. البته، اين تعديل در مورد مي شد، اين متغيرها به سطح قبلي خود تعديلتخليه 

  مصرف و توليد بخش خصوصي كامل نيست. 
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  شده در مدل سازي واكنش متغيرهاي شبيه -توابع ضربه  -4نمودار 
  در برابر تكانه منفي مخارج دولت

  هاي پژوهش.مأخذ: يافته

دولت، تكانه منفي اثرات ، در مقايسه با تكانه مثبت مخارج 4و  3با توجه به نمودارهاي 
 كند.تري را بر اجزاي تقاضاي كل ايجاد ميپايدارتر و بزرگ

  و پيشنهادها گيرينتيجه -6
مالي است كه در ايران به دليل  سياست هايشاخص ترينمهم از يكي دولت مخارج

ترين ركن سياست حاكميتي توان گفت، مهموابستگي سياست پولي به سياست مالي، مي
 توجهي را قابل است و سهم اقتصاد عملكرد تعيين در مؤثر است. اين جزء از مخارج عاملي

و  1بودجه دولت ثباتيبي گفت، توانرو، مياقتصاد دارد. ازاين كل تقاضاي تركيب در
. با توجه به انجامدرشد اقتصادي مي ،تبع آنتقاضاي كل اقتصاد و به ثباتيبه بي ،مخارج آن

    
 ثباتي بيشتر بودجه دولتباعث بي (كه پرنوسان هستند)، بودجه دولت به درآمدهاي نفتي همچنين وابستگي -1

 .شودمي
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ضوعي، در اين مقاله، اثرات غيرخطي ناشي از تكانه مثبت و منفي سياست اين اهميت مو
) و DSGEهاي تعادل عمومي تصادفي پويا (مالي از كانال مخارج دولتي با رهيافت الگو

واكنش مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از اين بررسي  -استخراج توابع ضربه 
ارن گسترده و قابل توجه در اثربخشي سياست تق شواهد جديدي را در ارتباط با وجود عدم

تكانه مثبت طوري كه سازد، بهمالي بر متغيرهاي توليدي و اجزاي تقاضاي كل آشكار مي
تر، اما تكانه منفي مخارج دولت بر مخارج كل و توليد اثر مثبت، گذرا و كوچك

 - قايسه توابع ضربهكند. با مهاي دولت تأثير منفي، بزرگ و پايدارتري را ايجاد ميهزينه
سازي شده مصرف، واكنش تكانه مثبت و منفي مخارج دولت براي متغيرهاي شبيه

شود كه تأثير گذاري و توليد بخش خصوصي و همچنين توليد كل مشاهده ميسرمايه
تر، پايدارتر و شديدتر است. به عبارت طور قابل توجهي بزرگهاي دولت بهكاهش هزينه

تري دارد. براساس مباحث نظري مدت و مداومدولت اثرات طوالنيديگر، انقباض مالي 
ميزان، تداوم و شدت اين تأثير نامتقارن هم متأثر از نحوه تأمين مالي مخارج دولت و هم 

اگر مخارج دولت از طريق افزايش ماليات يا طوري كه به متأثر از نحوه تخصيص آن است،
راني مخارج اثرات برون ،رود، انتظار ميشودمين مالي أايجاد كسري بودجه و استقراض ت

موجب شود اثرات مثبت افزايش  ،گذاري بخش خصوصيدولت بر مصرف و سرمايه
همديگر را خنثي  ،گذاري خصوصيمخارج دولت و اثرات منفي كاهش مصرف و سرمايه

وي و ق افزايش مخارج دولت بر توليد و رشد اقتصادي اثر مثبت ،و در مجموعكنند 
اما اگر افزايش مخارج دولت از طريق درآمدهاي نفتي  ،بلندمدت نداشته باشد مستمري در

راني مخارج دولت بر مصرف و توان انتظار داشت كه اثرات برونمي شود،مين مالي أت
افزايش مخارج دولت اثر مثبتي  ،و در مجموعشود گذاري بخش خصوصي محدود سرمايه

 ينحوه تخصيص مخارج دولت نيز عامل ،در عين حال. ي گذاردبر توليد در بلندمدت باق
جاي مؤثر در تعيين اثرات بلندمدت مخارج دولت بر توليد است. اگر مخارج دولت به

هايي كه هاي عمومي كه داراي بازدهي مناسب هستند به اجراي پروژهتخصيص در پروژه
نتظار داشت كه به دليل توان است تخصيص يابد، ميابخش خصوصي قادر به انجام آن 
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اثر منفي بر كارآيي كمتر بخش دولتي نسبت به بخش خصوصي، افزايش مخارج دولت، 
  داشته باشد. توليد و رشد اقتصادي در بلندمدت

درآمدهاي از طريق اي از مخارج دولت در اقتصاد ايران بخش عمدهبا توجه به اينكه 
راني مخارج انتظار داشت كه اثرات برونتوان مي ،مين مالي شده است، بنابراينأنفتي ت

نحوه تخصيص مخارج دولت در اقتصاد ايران  ،، اما در مقابلشددولت در ايران محدود با
كه صرف كرده هايي ها و پروژهو دولت مخارج زيادي را در بخشنيست چندان كارآ 

رآيي است. تخصيص ناكارآي مخارج دولت، كا بخش خصوصي قادر به انجام آنها بوده
اثر يكديگر را خنثي  ،از آنجا كه اين دو. استكرده اقتصاد ايران را در بلندمدت تضعيف 

دولت اثر قوي و معناداري بر رشد  محرك ماليتوان انتظار داشت كه ، ميكنندمي
مدت، نوسانات مخارج دولت از اما در افق زماني كوتاهد، بلندمدت اقتصاد ايران نداشته باش

براي توليد و رشد اقتصادي برخوردار است. هنگامي كه مخارج دولت  اهميت بااليي
توليد و رشد  يابد، ابتدا از طريق افزايش تقاضاي كل به صورت مستقيم،افزايش مي

راني مرور اثرات برونهاي بعدي بهيابد، اما در دورهاقتصادي به صورت موقتي افزايش مي
. دشوگذاري خصوصي ظاهر و اثر افزايش اوليه خنثي ميسرمايهمخارج دولت بر مصرف و 

كاهش مخارج دولت، ابتدا از طريق كاهش تقاضا، توليد و رشد اقتصادي را  ،در مقابل
گذاري و مصرف بخش خصوصي، كاهش با افزايش سرمايه ،، اما در ادامهدهدميكاهش 

  .شودميتوليد تا حدودي جبران 
  شود:اي زير ارايه ميدر همين راستا پيشنهاده

عنوان نهاده در تابع با توجه به اينكه در اين مطالعه كل سرمايه بخش دولتي به -
طور در حالي كه ممكن است بخشي از آن به ،توليد بخش خصوصي وارد شده

رو، شايسته است در ، ازاينداشته باشدمؤثردر توليد بخش خصوصي تأثير 
بخش در تابع توليد  يسرمايه دولتخشي از مطالعات آتي امكان در نظر گرفتن ب

 لحاظ شود.  خصوصي

ها و مشكالت باز بودن اقتصاد ايران، در مطالعه حاضر با توجه به وجود تحريم -
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جز نفت بسياري از گرچه درآمد نفت موتور محرك اقتصاد ايران بوده، اما به
ه عمل كرده هاي اخير مانند يك اقتصاد بستهاي ارتباط با خارج در سالكانال

توان پيشنهادهايي براي مطالعات پذيري مدل، ميرو، براي انعطافاست. ازاين
هاي يك اقتصاد باز را به ميزان بيشتري در آتي در جهت تعديل مدل داد كه جنبه

 نظر بگيرد.  

از آنجا كه تمركز مطالعه حاضر روي عناصر پولي نبوده، يك تأثير جزيي از  -
شده كه شايسته است براي گسترش مدل، در مطالعات  بخش پولي در مدل وارد

 تر بخش پولي و ترازنامه بانك مركزي مورد بررسي قرار گيرد.آتي اثر كلي

شود، در مطالعه كنوني از روش كاليبراسيون بهره گرفته شده است، اما پيشنهاد مي -
بيزين به هاي تجربي اقتصاد ايران، به تخمين در مطالعات آتي با استفاده از داده

  نمايي در زمينه برآورد الگو اقدام شود. روش حداكثر راست
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