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  مقدمه -1
گذاري در اقتصاد  ترين دستاوردهاي انقالب كينز، معرفي ضرورت سياست يكي از مهم

هايي است  شود كه سيستم اقتصادي شاهد تكانه بوده است. در ديدگاه كينزي استدالل مي
گذاران با استفاده از سياست مالي مناسب  شود؛ سياست عرضه و تقاضاي كل وارد مي كه به
  ها را بر متغيرهاي كالن اقتصادي حداقل كنند.  توانند اثر تكانه مي

در تقابل با بحث اثرگذاري سياست مالي، اقتصادداناني مانند ميلتون فريدمن استدالل 
ايدار است؛ اين گروه از اقتصاددانان بيان طور اساسي پ كنند كه سيستم اقتصادي به مي
اي در  كنند كه دولت نبايد براي تثبيت اقتصاد مداخله سياستي كند، زيرا وقتي چرخه مي

گيري و اجرا مواجه هستند و  دهد متصديان امور با سه وقفه تشخيص، تصميم اقتصاد رخ مي
تأثير خود را نشان دهد كه ها نهايت امر سبب خواهند شد كه سياست مالي زماني  اين وقفه

  آن چرخه به پايان رسيده باشد و مداخله دولت وضع را بدتر كند.
هاي مالي و بحث در مورد كارايي و عدم  فارغ از هر نوع نگرش مكتبي به سياست

توان گفت كه چنانچه اين  هايي در اقتصاد كالن، در مجموع، مي كارايي چنين سياست
د، تأثير آنها بر متغيرهاي كالن اقتصادي مانند مصرف، توليد، ها در اقتصاد اجرا شو سياست

  اشتغال و نرخ بهره انكارناپذير است. 
اي به اقتصاد وارد شود و  اهميت اين مسأله زماني بيشتر روشن خواهد شد كه اگر تكانه

بسا باعث تشديد يا تضعيف اثر تكانه بر  دولت سياست مالي خاصي را دنبال كند، چه
مندي را  گونه سياست مالي قاعده كالن اقتصادي نسبت به حالتي شود كه هيچ متغيرهاي

ها بر  صورت سياست مالي سازوكاري براي تقويت اثر تكانه دنبال نكرده است. در اين 
  اقتصاد خواهد بود. 
شود، در كشورهاي صادركننده نفت مانند ايران كه درآمدهاي دولت  خاطرنشان مي

مدهاي نفتي است، ارتباط قوي بين تنظيم قواعد مالي از سوي شدت تحت تأثير درآ به
شود. از اين منظر، نوسانات در اين درآمدها نيز  دولت و وضعيت درآمدهاي نفتي برقرار مي

كند و آنها را از وضعيت  هاي مالي متغيرهاي كالن اقتصادي را متأثر مي از مسير سياست
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هاي مالي در اين كشورها از اهميت  يم سياسترو، تنظ سازد. ازاين منحرف مي 1باثباتشان
  بسزايي برخوردار است.

عالوه بر نكات مطرح شده، مسأله ديگري كه در تنظيم قواعد مالي كشورها مشاهده 
. توضيح اينكه 3هاست از سوي دولت 2اي موافق ادواره ود، دنبال كردن سياستش مي

اي ركود، ه اطي و در زماناي انبسه هاي رونق اقتصادي، سياست ها در زمان دولت
كنند. اين پديده اگرچه با مباحث رايج در اقتصاد كالن  اي انقباضي را دنبال ميه سياست

بار اجتماعي آن،  منظور تعديل اثرات زيان هاي ركود به ها در زمان كند دولت كه عنوان مي
بازپرداخت  ا راه هاي رونق بهره اين وام هند و در زماند اي مالي انجام ميه استقراض

كنند، در تناقض است، اما با مطالعات تجربي در اين زمينه مورد تأييد قرار گرفته است؛   مي
رو، براي نشان دادن يك سياست مالي مطابق با مباحث تئوريك (نظري) و مطالعات  اين از

ترتيب ارتباط غيرمستقيم و مستقيم مخارج دولت با انحرافات  تجربي در اقتصاد كالن، به
  وليد ملي از وضعيت باثبات آن در قاعده مالي دولت ضروري است.ت

هاي مختلف بر  منظور درك دقيق نحوه تأثيرگذاري تكانه در اين مقاله قصد داريم به
 4مالي دولت، يك مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي هاي اقتصاد ايران از مسير سياست

است، طراحي كنيم. براي نيل به اين هاي عمده اين اقتصاد  كننده ويژگي مناسب كه منعكس
، از يك الگوي ادوار 5هدف، مانند بسياري از كارهاي مشابه در اين شاخه از اقتصاد كالن

رو، در ابتدا و پيش از بيان مدل، به اجمال  كنيم. ازاين استفاده مي 6تجاري حقيقي
ابل با ديگر ) را در تقRBCاي اقتصاد كالن از منظر مكتب دور تجاري حقيقي (ه سياست

  كنيم. مكاتب بررسي مي

                                                                                                                   
1- Steady State 
2- Pro-Cyclical Fiscal Policies 

  .1390مهر،  براي مثال، ن.ك به: صمدي و اوجي -3
4- Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) 

  .1390اصالني، براي مثال، ن.ك به: بهرامي و  -5
6- Real Business Cycle (RBC)  
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هايي مانند  پردازان اقتصادي پيرامون موضوع بين نظريه، RBCتا قبل از ظهور مكتب 
هاي اقتصاد  ثباتي   نوسانات توليد كل تنها انحراف موقتي از نرخ رشد روند هستند يا اينكه بي

كاتب مختلف نظر وجود داشت، اگرچه م كالن از نظر جامعه نامطلوب است، اتفاق
كردند؛ براي مثال،  هاي متفاوتي را درباره چگونگي تثبيت اقتصاد مطرح مي اقتصادي پاسخ

گرا و كالسيك جديد  هاي صالحديدي و اقتصاددانان پول اقتصاددانان كينزي سياست
كردند، اما اقتصاددانان دور تجاري حقيقي مطرح  بر قاعده را پيشنهاد مي هاي مبتني سياست

نبايد نوسانات مشاهده شده در توليد و اشتغال را انحراف از روند توليد تلقي  كردند كه
كننده بهينه پرتو  ها بيان كرد و از آنها عاملي در جهت كاهش رفاه نام برد و در واقع، تعادل

ها  دانند و اين سياست رو، آنها تالش دولت براي كاهش نوسانات را مردود مي هستند. ازاين
عبارت ديگر، حضور فعال دولت با پيروي از  شمارند. به افزايش رفاه برمي را در تضاد با

قواعد مشخص در جهت موافق يا مخالف ادوار، اقتصاد را متضرر و شدت نوسانات را 
شود با ظهور مكتب كينزي جديد و توجه ويژه به مباحث  كند. يادآوري مي تشديد مي

هاي حقيقي پولي به  تي ناقص و ورود ماندهها، بازارهاي رقاب چسبندگي دستمزدها و قيمت
هايي در  هاي تثبيتي بيان شد و كارايي چنين سياست توابع مطلوبيت خانوارها، بحث سياست

بر اين، نشان داده شد كه حضور فعال دولت با تعقيب   اقتصاد كالن به تأييد رسيد. عالوه
  شود. ميبر قاعده باعث بهبود وضعيت اقتصاد  هاي مالي مبتني سياست

اي ه رطش و پيش RBCچهارچوب كلي طراحي مدل اين مطالعه نيز با نگرش مكتب 
هاي  ها در اقتصاد و با تكيه بر پايه مانند بازارهاي رقابتي و عدم لحاظ انواع اصطكاك آن 

اقتصاد خرد در قالب يك مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي نوشته شده است. در اين 
 هاي كنند؛ بنگاه انتظاري از مصرف و فراغت را حداكثر مي  وبيتمدل، خانوارها تابع مطل

توليدكننده به دنبال حداكثرسازي سود خود با استفاده از دو نهاده سرمايه و نيروي كار 
هستند، اما از آنجا كه هدف اصلي اين مطالعه تحليل سياست مالي در اقتصاد ايران است، 

ارهاي مشابه در اين حيطه، تمركز بر بخش هسته مركزي پژوهش و وجه تمايز آن با ك
دولت خواهد بود. در اين بخش، چگونگي استفاده دولت از درآمدهاي نفتي و تدوين 
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ترين  هاي مالي از مهم سناريوهاي مختلف پيش روي دولت هنگام اجراي سياست
  سازي خواهند بود. هاي مدل اولويت

ست كه به ترتيب پس از ا نظيم شدههمسو با مطالب بيان شده، اين مقاله در شش بخش ت
اند از: پيشينه تحقيق، رابطه مخارج دولت و سطح توليد در اقتصاد ايران،  رت مقدمه عبا

طراحي مدل، برآورد مدل و تجزيه و تحليل آن و نتايج و پيشنهادها. در ادامه به تفسير هر 
  پردازيم. هاي آنها مي ا و زيربخشه يك از اين بخش

  
  يقپيشينه تحق -2

اي وارد بر ه ست كه نشان دهند چگونه تكانها ي تاكنون انجام شده ا مطالعات بسيار گسترده
دهند. مطابق با همين مطالعات،  اقتصاد، متغيرهاي كالن اقتصادي را تحت تأثير خود قرار مي

براي كشورهاي صادركننده نفت نيز كارهاي زيادي صورت پذيرفته است كه نحوه 
اري حقيقي را توضيح دهند، اما مطالعاتي كه تالش كنند نحوه انتقال يري ادوار تجگ شكل

هاي مالي در يك الگوي تعادل عمومي پوياي  ها را بر اقتصاد از مسير سياست اين تكانه
  گيري كنند، در مطالعات خارجي بيشتر و در مطالعات داخلي اندك است.  تصادفي پي

يك مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي به )، با استفاده از 2013( 1كولوجيني و مانرا
هاي وارد به درآمدهاي نفتي بين بخش خصوصي و دولتي با  بررسي نقش تخصيصي تكانه

نرخ رشد اقتصادي در كشورهاي حوزه خليج فارس پرداختند. هدف آنها بررسي اثرات 
 هاي صالحديدي بر ادوار تجاري حقيقي كشورهاي صادركننده نفت تكانه نفتي و سياست

بود. آنها براي اين منظور يك الگوي ادوار تجاري حقيقي را متناسب با متوسط آمار و 
سازي مدل  كردند. نتايج حاصل از شبيه 2اطالعات اقتصادي در اين كشورها مقداردهي

شدن اندازه دولت (براي مثال، به علت افزايش اشتغال در   كرد كه بزرگ نظري پيشنهاد مي
اي از اثرات منفي تكانه درآمدهاي نفتي را بر بخش  عمده واند سهمت اين بخش) مي

                                                                                                                   
1- Cologini & Manera 
2- Calibration 
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دهنده اثر مثبت اين تكانه بر توليد كل  خصوصي توضيح دهد. با اين حال، نتايج نشان
  اقتصاد بود.

ي در يك مدل تعادل ا هاي بودجه به بررسي سياست )،2012( 1آنيسكياريكو و همكاران
اي ه اي سياسته ا براي نشان دادن داللتعمومي پوياي تصادفي پرداختند. در مدل آنه
و توازن بودجه استفاده شد. نتايج  2بر ماليات مالي در اقتصاد كالن از دو قاعده بدهي مبتني

هاي پولي بستگي دارد.  اي مالي به نحوه هدايت سياسته داد كه اثرات تكانه نشان مي
بودجه از سوي دولت داراي كردند كه دنبال كردن قاعده توازن  ها پيشنهاد مي سازي شبيه

  اثرات تثبيتي زيادي بر متغيرهاي كالن اقتصادي خواهد بود.
نوان يك سازوكار انتقال ع نظور بررسي نقش سياست مالي بهم )، به2012( 3پيشاكن

هاي قيمت نفت در يك اقتصاد باز كوچك صادركننده نفت، ارزش انضباط مالي را  تكانه
تصادفي مورد شناسايي قرار داد. بخش توليد اين مدل در يك مدل تعادل عمومي پوياي 

مبادله بود، در يك   اي توليدكننده كاالهاي قابل مبادله و غيرقابله كه مشتمل بر بنگاه
گرفت. به عبارت ديگر، مدل در يك  سازي سود انجام مي فضاي رقابت كامل، بيشينه

راي هر يك از متغيرهاي چهارچوب ادوار تجاري حقيقي طراحي شد. در بخش دولت نيز ب
مثابه يك قاعده  مالي، فرآيند ميانگين متحرك لحاظ شد كه هر كدام از اين فرآيندها به

طور  وانست بهت سازي، اين مدل مي مالي در پيش روي دولت تلقي شد. پس از شبيه
ها توضيح دهد، اگرچه در توضيح  آميزي پاسخ متغيرهاي كليدي اقتصاد را به تكانه موفقيت

  براي دو اقتصاد مكزيك و نروژ ناتوان بود.  4اسخ تحت مناسبات مالي كانترفكچوالپ
)، در ارزيابي ماهيت سياست مالي و بررسي خاصيت رفتار 1390مهر ( صمدي و اوجي

ادواري آن براي اقتصاد ايران، نخست به بررسي ويژگي كينزي يا غيركينزي بودن سياست 

                                                                                                                   
1- Annicchiarico & et al 
2- Debt-Based Tax 
3- Pieschacon 

4- Counterfactual history  در واقع، با بررسي تاريخ و حوادث  است.» شود اگر چه مي«به دنبال يافتن پرسش
  دهد. يابي، اين كار را انجام مي ابزار برون تاريخي با استفاده از
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كننده  )، پرداختند. نتايج اين مطالعه بيان2008( 1اگاالكيسيافته ت مالي براساس الگوي تعميم
آن بود كه سياست مالي ايران در دوره بررسي شده، ماهيت كينزي داشته است و سياست 

صورت ضد ادواري اعمال شود، اما برآورد ضريب همبستگي  مالي با ماهيت كينزي بايد به
جهت بودن سياست با  هنده همد بين شاخص ادوار تجاري و شاخص سياست مالي، نشان

است.  ادوار تجاري بود؛ به سخن ديگر، سياست همواره موافق ادوار تجاري اعمال شده 
رو، سياست مالي نقش مؤثري در تثبيت اقتصادي نداشته و حتي عاملي براي تشديد  ازاين

  است.  نوسانات اقتصادي بوده
  

  رابطه مخارج دولت و سطح توليد در اقتصاد ايران -3
هاي رونق و انقباضي در   اي انبساطي در دورهه هاي موافق ادوار، يعني سياست سياست
طور عموم براي رفاه ضرر دارند: آنها نوسانات اقتصاد كالن را تشديد  هاي كسادي، به دوره
كنند و فقر  دهند، رشد اقتصادي را متوقف مي گذاري حقيقي را كاهش مي نند، سرمايهك مي

) با اين حال، مطالعات بسياري در اين 1998، 2ايي است (سروينه تماحصل چنين سياس
جهتي با ادوار است.  هاي مالي صالحديدي به هم زمينه انجام شده كه مؤيد گرايش سياست

هاي   ها بايد در دوره است، زيرا دولت  يك معما در اقتصاد كالن تبديل شده  اين مطلب به
ا كاهش يافته و مخارج اجتماعي باال رفته است، وام ايي كه درآمدهاي آنهه بد، يعني زمان

اي خوب، بدهي خود را بازپرداخت كنند. در توضيح ه دريافت كنند و در دوره
توان به: وجود  موافق ادواري داليل متعددي بيان شده است كه از آن جمله مي هاي سياست

شاره كرد. از آنجا كه ا 3نهادهاي ضعيف، فساد، اطالعات نامتقارن و اثر زياد مصرف كردن
رو، شناخت واكنش  قاعده مالي، تقليد رفتار دولت در شرايط مختلف اقتصادي بوده، ازاين

  دولت در مواجهه با ادوار بسيار الزم و ضروري است. 

                                                                                                                   
1- Tagkalakis 
2- Serven 
3- Voracity Effect 
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نيم كه چگونه ك با توجه به مباحث مطرح شده، در اين قسمت اين مسأله را بررسي مي
عبارت ديگر،  ر تجاري در اقتصاد ايران برقرار است؛ بهبين مخارج دولت و ادوا 1ركتيح هم

نظور تبيين م رو، به دهند. ازاين مخارج دولت در طول ادوار چه رفتاري را از خود نشان مي
زماني توليد ناخالص داخلي و براي درك رفتار مخارج دولت، از   ادوار تجاري، از سري

صورت حقيقي استفاده  به 1338-1388اي ه اي مصرفي دولت طي ساله سري زماني هزينه
گيري از فيلتر  شود، براي پاسخ به پرسش مطرح شده در اينجا، با بهره كنيم. يادآوري مي مي

هاي مصرفي  ، ابتدا از لگاريتم متغيرهاي توليد ناخالص داخلي و هزينه2پرسكاتـ  هودريك
  دولت روندزدايي و اجزاي سيكلي آنها را استخراج كرديم.

جزء سيكلي توليد و مخارج دولت -1نمودار 

  
هاي  شود، مخارج دولت در اغلب دوره ، مشاهده مي1طور كه در نمودار شماره  همان

بيان ديگر، در   دهند. به مورد مطالعه، رفتاري موافق با ادوار تجاري از خود نشان مي
ست  ا داده  يم، دولت نيز مخارج خود را افزايشا هايي كه رونق اقتصادي را شاهد بوده سال

توان با تكيه بر مشاهدات آماري مطرح كرد كه در ايران، دولت  رو، مي و برعكس، ازاين

                                                                                                                   
1- Co-movement 
2- Hodrick–Prescott Filter 
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تر نيز اشاره شد، اين  طور كه پيش ند، اما همانك اي موافق ادواري را دنبال ميه سياست
از سوي  1هاي مالي ضد ادوار مطلب با مباحث رايج در اقتصاد كالن كه تأكيد بر سياست

رو، ما در قسمت طراحي مدل، دنبال كردن قاعده مالي  ارند، در تناقض است. ازايندولت د
بر نظريات اقتصادي و مشاهدات تجربي را براي دولت لحاظ خواهيم كرد كه بتوانند  مبتني

  شكل دقيق از يك سياست مالي صحيح توسط دولت را به ما نشان دهند.
  
  طراحي مدل -4

)، است. با اين 2013مشابه با مدل كولوجيني و مانرا (مدل طراحي شده در اين قسمت، 
  اند از: رت طور مختصر عبا ها دارد كه به هايي نيز با مطالعه آنها در بلوك حال، تفاوت

 .در بلوك خانوارها، تابع مطلوبيت خانوارها تغيير كرده است 

 بخش هاي دولتي نيز در  شود سرمايه ها، از آنجا كه استدالل مي در بلوك بنگاه
رو، سرمايه دولتي نيز به تابع توليد  گيرد، ازاين خصوصي مورد استفاده قرار مي

كه يك اقتصاد خالي  اها اضافه شد. همچنين برخالف مدل كولوجيني و مانر بنگاه
 ها را به مدل اضافه كرديم. را بحث كردند، ماليات 2از ماليات

 غييراتي در معادله مخارج در بلوك دولت، به دنبال طراحي قاعده مالي مناسب، ت
دولت اعمال شد كه بتوان با انتخاب ضرايب متفاوت معادله، در قالب 

  سناريوپردازي، اهداف اين مطالعه را برآورده ساخت.
 ها خانوارها، بنگاه بخش سه شامل مقاله اين در شده گرفته كار به مدل اي پايه ساختار

  پردازيم. مي بخش جزييات هر بررسي به ادامه در كه است دولت و
  

  خانوارها -4-1
ريزي مدت عمر  هاي افق برنامه خانوار نمونه حداكثرسازي مجموع تنزيل شده مطلوبيت

اي از  دهد. ترجيحات خانوارها در اين تابع مطلوبيت شامل دنباله خود را هدف قرار مي

                                                                                                                   
1- Counter-Cyclical Fiscal Policies 
2- Tax-Free 
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حداكثر  مصرف و فراغت است و خانوارها مطلوبيت انتظاري دوران زندگي خود را با آنها
  گيريم: صورت زير در نظر مي كنند. در اين مدل، تابع مطلوبيت را به مي

٠∑ ( , )٠ 	 )1(  

فراغت را نشان  Lمصرف كاالهاي خصوصي و  Cازرش انتظاري عملگر،  Eكه 
) قرار خواهد گرفت. 1/0ه (عامل تنزيل تابع مطلوبيت است كه در باز βدهند. همچنين  مي

)  صورت زير است: شكل تبعي به كار گرفته شده براي تابع مطلوبيت در اين تحقيق به , ) = Ln(C ) + γL   )2(   

  عنوان ضريب فراغت در تابع مطلوبيت يك عدد مثبت است. به γكه در اين رابطه، 
كنيم.  ت كه آن را به يك نرمال ميبراي خانوارها يك موهبت زماني موجود اس

تواند از آن موهبت زماني  رو، مجموع زماني اختصاص يافته به كار و فراغت نمي اين از
، با قيد زير در مدل لحاظ L، و فراغت Nبيشتر شود. در نتيجه، عرضه نيروي كار 

+  شوند: مي L = 1   )3(   

N  اي زير مواجه است: قيد بودجه بين دوره همچنين در هر دوره خانوار نمونه به + R K + Π ≥ C + I   )4(   

گذاري  سرمايه Iنرخ حقيقي بازدهي سرمايه،  Rنرخ دستمزد حقيقي،  Wكه 
)، درآمد كل دريافتي 4ها است. براساس رابطه ( سود بنگاه Πخصوصي ناخالص و 

  تر (يا حداقل مساوي) خواهد بود. ارج كل آنها بزرگخانوارها از مخ
) هستند كه به بنگاه نمونه در هر دوره اجاره اي( خانوارها مالك موجودي سرمايه

  صورت زير است: شود. معادله حركت فرآيند انباشت سرمايه به داده مي

1 = 1 − +   )5(   

δكه  ∈   نرخ استهالك سرمايه خصوصي است. [0,1]
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Ct,Nt,Kt+1خانوارها دنباله  t=0

∞
اي  دوره را براي حداكثرسازي تابع مطلوبيت بين  

  كنند. ) انتخاب مي3) و رابطه (5)، (4شرط جريان قيد بودجه ( ) به1(
  
  ها بنگاه -4-2

را مطابق با فناوري زير توليد  Yهايي هستند كه كاالي خصوصي  خانوارها صاحب بنگاه
=  كنند: مي A (K )θ(K )ξ(η N )κ	 , , ∈ ٠,١ 	, + + = ١	     )6(   

، و Kكند: سرمايه سرانه خصوصي  با اين فناوري بنگاه دو عامل توليد را استخدام مي
  . از آنجا كه سرمايه1معرف نرخ رشد پيشرفت فني است η. در اين تابع، Nنيروي كار 

رو، نقشي در تعيين  زا دارد، ازاين هاي خصوصي حالت برون براي بنگاه Kسرانه دولتي 
) را با 6آن نخواهند داشت، مانند كارهاي مشابه در اين حوزه، تابع كاب ـ داگالس (

  در نظر گرفتيم.  Kو  N ويژگي بازدهي ثابت به مقياس با توجه به دو نهاده
به دولت،  τها پس از پرداخت ماليات بر فروش با نرخ  در فضاي بازارهاي رقابتي، بنگاه

Π	  كنند: ) حداكثر مي6تابع سود را با مقيد به تابع ( = (١− τ) − N − R K   )7(   . : = A (K )θ(K )ξ(η N )κ 
ت بر اين دارد كه توليد نهايي هر لها دال اري حداكثرسازي سود از جانب بنگاهذگ رفتار هدف

از يك فرآيند اتورگرسيو  Aشود،  عامل برابر با هزينه استفاده از آن عامل است. يادآوري مي
  كند. مرتبه اول تبعيت مي

  
  

                                                                                                                   
 ، موجود است.1تعريف تمام پارامترها در جدول شماره  -1
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  دولت -4-3
كند و سهمي از  را از خانوارها اجاره مي Nلت است نيروي كار بخش سوم مدل دو

عالوه، دولت كاالهاي  گيرد. به به كار مي Yاش را براي توليد كاالي عمومي  گذاري سرمايه
  كند.  مصرفي را از بازار خريداري مي

O)نفت ) و درآمدهاي Tها ( درآمدهاي دولت در مدل شامل ماليات بر فروش بنگاه   است.  (
=  به شكل تبعي زير در مدل وارد خواهد شد: Yكاالي عمومي  A (K )α(η N )١ α  )8(   

وسيله  كار گرفته شده به به ترتيب نيروي كار و سرمايه به Kو  Nن تابع، يكه در ا
پيشرفت فني تقويت شده توليد كل است كه براي  Aدولت براي توليد كاالهاي عمومي و 
ها بيان شد، تابع توليد  طور كه در بخش بنگاه كنيم. همان سهولت آن را به يك استاندارد مي

وري دو بخش خصوصي و دولتي را يكسان  داراي بازدهي ثابت به مقياس است و بهره
  فرض كرديم.

شكل معادله حركت زير افزايش را در  Kگذاري دولت موجودي سرمايه  سرمايه
K  يابد: مي = ١− δ K + I   )9(  

زا و  صورت برون گذاري عمومي ناخالص را به سرمايه Iكه در اين رابطه،  δ ∈ شود، بخش  دهد. يادآوري مي نرخ استهالك سرمايه عمومي را نشان مي [0,1]
وسيله دولت  زا به به صورت برون Kدهد؛  نمياي به بخش عمومي اجاره  خصوصي سرمايه

تواند  كنيم كه سرمايه خصوصي آزادانه نمي عبارت ديگر، ما فرض مي شود. به عرضه مي
  جا شود. بين دو بخش خصوصي و عمومي جابه

O  صورت زير است: رو، قيد بودجه دولت به اين از + T = G + I +W N    )10(   
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جز حقوق و دستمزدها در بخش دولتي بوده كه  به Gابطه باال، مشخص است كه متغير در ر
Gرو، متغير  دهند. ازاين سهم عمده از مخارج جاري دولت را به خود اختصاص مي را مخارج 	

كنيم. در انتهاي اين بخش، به بررسي نكات مربوط به رابطه قيد  مصرفي نهايي دولت قلمداد مي
  پردازيم: لت ميبودجه دو
Ln  كند: شود كه درآمدهاي نفتي از يك فرآيند اتورگرسيو مرتبه اول تبعيت مي فرض مي -الف = ρ Ln ١ + ϵ 	ϵ ~N(٠,σ )  )11(   

معرف سطح درآمدهاي نفتي در وضعيت باثبات بوده و  Oكه در اين رابطه،  ρ ∈   است. (0,1)
ها داراي دو جزء قطعي و تصادفي هستند: جزء  شود كه ماليات مچنين فرض ميه -ب

شود و جزء تصادفي ساير  ها عايد دولت مي قطعي همان مالياتي است كه از فروش بنگاه
شود و در اين تحقيق از  درآمدهايي است كه در يك دوره زماني به حساب دولت واريز مي

T  رو، داريم: كند؛ ازاين وي مييك فرآيند اتورگرسيو مرتبه اول پير = τY + T   )12(   Ln = ρ Ln _ + ϵ 	ϵ ~N(٠, σ )  )13(  

معرف سطح عايدات دولت در وضعيت باثبات بوده و  Tو در اين رابطه،  ρ ∈   است. (0,1)
ل با هزينه استفاده از آن است (مشابه بحث در بخش توليد نهايي نيروي كار معاد -ج
W  توان مطرح كرد كه: رو، مي ها)؛ ازاين بنگاه = ١− α ( )  )14(   

واضح است كه رابطه يادشده، فرض يكسان بودن حقوق و دستمزد بين بخش دولتي و 
  ندارد. Pيا  Gنيازي به باالنويس  Wدهد و متغير  خصوصي را نشان مي

  گيريم: براي مخارج دولت قاعده مالي زير را در نظر مي -د
̅ = ١̅ − ١ + ١ + 	 ~ (٠, ) )15(  
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مصرفي دولت در وضعيت باثبات بوده و  معرف سطح مخارج Gكه در اين رابطه،  ρ ∈  ρو  ρاست، اما در مورد دو جزء ديگر، توضيح اينكه پارامترهاي  (0,1)
العمل مخارج دولت به انحراف توليد كل (مجموع توليد خصوصي و  ضرايب عكس

حسب رب  دهد و مقادير آنها ا نشان ميعمومي) از وضعيت باثبات آن در حالت تعادل ر
كند كه دولت  شود. عالمت ضريب اين دو پارامتر بيان مي سناريوي مورد نظر تعيين مي

آن بدان معناست  ρدهد. منفي بودن  چگونه به ادواري تجاري در اقتصاد واكنش نشان مي
دهد (سياست مالي انقباضي) و در  رونق، دولت مخارجش را كاهش مي  كه در دوران

اصطالح به اين پديده در  ابد (سياست مالي انبساطي). بهي يافزايش مدوران ركود مخارجش 
ضد ادوار گويند كه مطابق با مباحث تئوريك (نظري) است  هاي ادبيات اقتصادي سياست

هاي  شوند كه بتوانند هزينه ها ناچار به وام گرفتن مي كند در دوران ركود دولت و عنوان مي
هاي خود  ملي را بپردازند و در دوران رونق بدهي اجتماعي نشأت گرفته از كاهش درآمد

گرايش  1هاي مالي صالحديدي دهد كه سياست را برگردانند، اما مطالعات تجربي نشان مي
ها بوده و با  معرف همين نوع از سياست ρبه سمت موافق ادوار دارند و عالمت مثبت 

نجا كه هدف ما در اين مقاله، مباني نظري معمول در اقتصاد كالن در تناقض است. ار آ
بر تئوري  هاي وارد بر اقتصاد به دنبال يك رفتار صحيح مبتني رسيدن به استنتاجات اثر تكانه

هاي ضد  رو، هر دوي سياست شود، ازاين و رفتاري كه در عمل از جانب دولت انجام مي
  ادوار و موافق ادواري مبناي طراحي مدل قرار گرفتند.

ها پس از  كننده نوعي چسبندگي در مخارج دولت است. دولت تداعي ρضريب مثبت 
طور  ها، به آن ميزان خرج كردن، عادت خواهند كرد و به رسيدن به سطح مشخصي از هزينه

رو، ضريب اخير  اين شود نوعي چسبندگي در مخارج دولت وجود دارد. از عموم مطرح مي
  گيريم. را مثبت در نظر مي

  
   

                                                                                                                   
1- Discretionary Fiscal Policy 
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  ابعقيد كلي من -4-4
Y  در شرايط تسويه بازار، عرضه كل و تقاضاي كل با يكديگر برابرند: + + O = C + I + I + G    )16(   

به عبارت ديگر، جمع توليد نفتي و غيرنفتي دولتي و خصوصي برابر جمع مصرف، 
  .1گذاري دولتي و خصوصي و مخارج دولتي است سرمايه

  
  آن تحليل و تجزيه و مدل برآورد -5

كنند، دولت  اشان را حل مي يابي ها مسأله بهينه تعادل اقتصاد هنگامي كه خانوارها و بنگاه
شوند، قابل بررسي خواهد بود. به  كند و تمام بازارها تسويه مي اش را برآورده مي بودجه  قيد

زاست كه مجموعه  اي از متغيرهاي درون عبارت ديگر، تعادل انتظارات عقاليي شامل دنباله
كنند. اين  يابي، قيد بودجه دولت و شرط تسويه بازارها را تأمين مي معادالت پس از بهينه

، به صورت سيستم 2هاي معمول مجموعه در مقاله حاضر، پس از مانا كردن متغيرها با روش
  :3معادله است 18متغير و  18معادالت غير خطي زير با 

γC = W   )17(  = 1

1
[ 1 − + 1]  )18(  

1 = 1 − +   )19(  Y = A (K ) (K ) (N )   )20(  W = (1 − τ)(κ)   )21(  R = 1 − τ (θ)   )22(  

                                                                                                                   
هاي  سازي بخش به دليل گسترده بودن روابط رياضي، استخراج بسياري از روابط در متن نيامده است. نحوه بهينه -1

  مدل و استخراج روابط در صورت درخواست خواننده، در اختيار قرار خواهد گرفت.
  .1391براي آشنايي با نحوه مانا كردن متغيرها، ن.ك به: بهرامي و قريشي،  -2
  اند. )روي آنها نشان داده شده~يرهاي مانا شده با عالمت بار (متغ -3
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ηK 1 = 1 − δ K + I   )23(  Y = (K ) (N )(1 )
 )24(  W = (1 − α)   )25(  o + T = G + I +W N   )26(  T = τY + T   )27(  Y + Y +o = C + I + I + G   )28(  Y = Y + Y    )29(  N = N + N   )30(  Ln = ρ Ln 1 + ϵ    )31(  

Ln = ρ Ln 1 + ϵ    )32(  

Ln = ρ Ln 1 + ϵ    )33(  

Ln = ρ Ln 1 − ρ Ln 1 + ρ Ln 1 +ϵ 	 )34(  

زاي مستخرج از مجموعه معادالت فوق كه  براي تحليل تجربي مدل، بايد متغيرهاي درون
C}اند از:  رت عبا ,W , R , K , K , N , N , N , Y , Y , Y , I , I , G , O , T , T , A را  {

,γ}مدل، شامل  1برحسب پارامترهاي عميق η, β, δ , δ , θ, ξ, κ, α, τ}  .بازنويسي كنيم
دست  اثباتشان بهبراي تمام متغيرها در وضعيت ب 2بدين ترتيب با مقداردهي پارامترها، مقادير اوليه

، با يك سيستم معادالت غيرخطي حل 1افزار متلب تحت نرم 3يد. با اين روش، برنامه داينرآ مي
  .2ندك مدل را شروع مي

                                                                                                                   
1- Deep 
2- Initial Value 
3- Dynare 



 49ارزيابي سياست مالي براي اقتصاد ايران در يك مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي... 

 
 

 

  مقداردهي پارامترهاي مدل -5-1
براي مقداردهي پارامترهاي عميق، در سيستم معادالت غيرخطي مانا شده، مقادير وضعيت 

دهيم و مقدار پارامترها را استخراج  ستم معادالت قرار ميباثبات متغيرها را در اين سي
كنيم. در اين روش، از آنجا كه الزامي براي برابري تعداد پارامترها با تعداد معادالت  مي

رو، در حالت طبيعي حل چنين سيستمي غيرممكن است. براي غلبه بر  وجود ندارد، ازاين
ت برخي از متغيرها مانند توليد و اشتغال اين مشكل، نظر به اينكه محاسبه وضعيت باثبا

كه حدود برخي پارامترها مانند نرخ   پذير نيست، در حالي  بخش خصوصي و دولتي امكان
، مقدار وضعيت 3تنزيل ذهني و سهم سرمايه و نيروي كار در توابع توليد مشخص است

ول در نظر باثبات متغيرهايي مانند توليد و اشتغال در بخش خصوصي و دولتي را مجه
گرفتيم و مقدار پارامتر نرخ تنزيل ذهني و سهم نيروي كار و سرمايه در توابع توليد را چنان 
تنظيم كرديم كه نتايج حل سيستم معادالت غيرخطي مانا شده، بيشترين انطباق را بين 

در مطالعه حاضر،  -1شود كه  سازي شده برقرار كند. يادآوري مي آمارهاي واقعي و شبيه
 - 2را براي محاسبه وضعيت باثبات متغيرها لحاظ كرديم و  1338-1389زماني ساليانه سري 
ها ابتدا روندزدايي شدند و پس از آن براي محاسبه مقادير تعادلي و مقداردهي  داده

  پارامترها مورد استفاده قرار گرفتند.
لعمل دولت به ا كننده عكس در تابع مخارج دولت كه بيان ρو  ρپارامترهاي 

انحرافات توليد ملي از وضعيت باثبات آن است، براساس سناريوي مورد نظر تحقيق 
كنيم دولت هيچ واكنشي  است؛ به اين صورت كه در حالت مبنا، فرض مي مقداردهي شده

گيري ادوار تجاري  دهد و انگار كه به شكل به انحرافات توليد از وضعيت باثبات نشان نمي

                                                                                                                   
1- MATLAB 

كند و سپس، با در  را خطي مي  شود، برنامه داينر براي حل سيستم معادالت غيرخطي، ابتدا آن يادآوري مي -2
دست  ات متغيرها را بهبكاهن، مقدار باثك بلنچارد ـ گيري از تكني تم و بهرهفضا اين سيسـ  نظرگرفتن شكل حالت

  ورد.آ مي
و سهم سرمايه و نيروي كار در حدود  95/0در مطالعات انجام شده براي اقتصاد ايران، نرخ تنزيل ذهني در حدود  -7
  در نظر گرفته شده است. 5/0
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ρ( 1فاوت استت در اقتصاد بي ≅ ρو 0 ≅ فرض ، ). در سناريوي انتخابي اول0
مساوي صفر  ρكنيم دولت سياست مالي ضد ادواري را دنبال كند و ديگر ضريب  مي

ديگر مقادير  ρاي موافق ادواري ه و در سناريوي انتخابي دوم براي تبيين سياست 2نيست
، 1تايج حاصل از مقداردهي پارامترها در جدول شماره زيند. نگ تر از صفر را برمي بزرگ

  شود. مشاهده مي
  مقادير كاليبره شده پارامترها -1جدول 

 منبعمقدار توضيحات پارامتر
240261/0 ضريب فراغت در تابع مطلوبيت   محاسبات تحقيق 
 محاسبات تحقيق025/1وري اقتصادنرخ رشد بهره 
985/0 نرخ تنزيل ذهني  حاسبات تحقيقم   
 محاسبات تحقيق0507/0هاي خصوصينرخ استهالك سرمايه 
هاي دولتي نرخ استهالك سرمايه   0728/0  محاسبات تحقيق 

ها سهم سرمايه خصوصي در توليد بنگاه   4/0  محاسبات تحقيق 
 محاسبات تحقيق1420/0نرخ ماليات بر فروش 
توليد كاالي عموميسهم سرمايه دولتي در    53/0  محاسبات تحقيق 
 محاسبات تحقيق2/0سهم سرمايه دولتي در توليد كاالي خصوصي 
ها سهم نيروي كار خصوصي در توليد بنگاه   4/0 ; محاسبات تحقيق  = ,  انتخابي (در سناريوي مبنا)0001/0وزن وضعيت توليد اقتصاد در سياست مالي 

 هاي تحقيق. يافته مأخذ: 

   

                                                                                                                   
  ناميم. اين حالت را انفعال مالي مي -1
  يم.نام اين حالت را فعال مالي مي -2
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  ارزيابي برازش مدل -5-2
پس از مقداردهي پارامترها و اجراي مدل طراحي شده توسط برنامه داينر، بايد 

وسقم خوبي برازش مدل مقداردهي شده را بررسي كنيم. براي اين منظور،  صحت
ماني هاي ز گشتاورهاي توليد شده از مدل را با گشتاورهاي واقعي متغيرهايي را كه سري

، مشاهده 2نيم. نتايج حاصل از اين مقايسه در جدول شماره ك آنها موجود است، مقايسه مي
پذيري  ، بيان اين نكته ضروري است كه براي انعطاف2شود. در رابطه با جدول شماره  مي

بيشتر مدل به تغيير پارامترها در محيط داينر، پس از حل سيستم معادالت غيرخطي، مقدار 
متغيرها را به مقدار اوليه توليد غيرنفتي تقسيم كرديم و از مقادير جديد براي  اوليه تمام

  سيستم معادالت انتظارات عقاليي استفاده شد. 1شروع حل عددي
 

مقايسه گشتاورهاي مدل با گشتاورهاي نمونه مورد مطالعه -2جدول   

 نام متغير
 انحراف معيارميانگين

هاي  داده
 واقعي

حالت انفعال 
 مالي

حالت فعال 
 مالي

هاي  داده
 واقعي

حالت انفعال 
 مالي

حالت فعال 
 مالي

974662/0 1 توليد غيرنفتي  974587/0  103/0  125581/0  125179/0  
63091/0709788/0709403/0075443/0063968/0 مصرف  064600/0  

گذاري  سرمايه
 بخش خصوصي

2902/0  231187/0  231276/0  086319/0  076908/0  075492/0  

گذاري  سرمايه
 بخش دولتي

14033/0  100057/0  099697/0  051723/0  060265/0  061379/0  

 .هاي تحقيق : يافتهمأخذ

كننده  هاي واقعي بيان شود، مقايسه گشتاورهاي داده طور كه از جدول مالحظه مي همان
  سازي اقتصاد ايران است. موفقيت نسبي مدل ارايه شده در اين مطالعه براي شبيه

  
  
  

                                                                                                                   
1- Numerical Solution 
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  بررسي سناريوهاي مختلف در مدل -5-3
هاي مالي بر متغيرهاي كالن اقتصادي كه  منظور بررسي سازوكار اثرگذاري سياست به

كنيم كه دولت هيچ دخالتي در  فرض مي 1هدف اصلي اين مقاله است، در يك حالت مبنا
شويم و  ميرا براي دولت متصور  2اقتصاد نداشته باشد، به عبارت ديگر، حالت انفعال مالي

از خود نشان ها  زا پس از ورود تكانه گونه پاسخ سياستي به تغيير متغيرهاي درون دولت هيچ
زا (يعني حالت اتورگرسيو همراه با تكانه  صورت برون هد و تحول متغيرهاي مالي بهد نمي
گيرد؛ متعاقب آن در سناريوي در نظرگرفته شده براي نشان دادن  زا) صورت مي برون

 ρو  ρ، ضرايب 34ضد ادواري و موافق ادواري از سوي دولت، براساس معادله سياست 
افزار، نحوه واكنش متغيرهاي توليد،  هيم و با دوباره حل كردن مدل توسط نرمد را وزن مي

. تقابل اين نمودارها 3كنيم ذاري بخش خصوصي و دولتي را مشاهده ميگ مصرف، سرمايه
هاي مالي بر متغيرهاي كالن اقتصادي اخير خواهند  اثرگذاري سياست دهنده سازوكار نشان

  .4است بود كه اين نمودارها در قسمت بعد آورده شده 
  
  نتايج مدل -5-4

تر بيان شد، مدل ارايه شده در اين مقاله، با استفاده از برنامه داينر كه در  طور كه پيش همان
ه است و نتايج آن تحت سناريوهاي مختلف سازي شد شود، شبيه افزار متلب اجرا مي نرم

را براي حالت  5گيرد. در ادامه نمودارهاي توابع ضربه ـ پاسخ مورد تجزيه و تحليل قرار مي
هاي مدل  مبنا و سناريوي دنبال كردن سياست ضد ادواري از سوي دولت تحت تمام تكانه

                                                                                                                   
1- Baseline 
2- Hand Off or Passive 

  پذير است كه حل مدل حالت انفجاري به خود نگيرد. وزن دادن اين دو پارامتر تا زماني امكان -3
ركت ا در مدل، تنها چهار متغير نام برده شده در متن را انتخاب و حه زا و تكانه علت تعداد زياد متغيرهاي درون  به -4

  آنها را در سناريوپردازي دنبال كرديم و توابع ضربه ـ پاسخ ديگر متغيرها در پيوست مقاله آورده شد.
5- Impulse Response Functions (IRF) 
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ورت كلي اشاره ص  اي موافق ادواري بهه و به سناريوي سياست 1كنيم تحليل فني مي
  كنيم. مي

  وري تكانه بهره -1- 5-4
شود كه  وري عوامل توليد سبب مي وري و به دنبال آن افزايش بهره بروز تكانه مثبت بهره 

توليد غيرنفتي افزايش يابد. اين افزايش در توليد، افزايش تقاضا براي نيروي كار و 
هاي بهره حقيقي نيز افزايش  آن نرخ آورد كه متعاقب همراه مي گذاري بيشتر را به  سرمايه

هاي  . درآمد خانوارها كه ناشي از كار و سرمايه است، با افزايش اشتغال و نرخ2يابند مي
طور  رود و به دنبال آن، شاهد افزايش مصرف خانوارها هستيم. همان بهره حقيقي باال مي

هاي ضد  و سياستشود، هر كدام از سناريوهاي مبنا  ، مشاهده مي1كه در شكل شماره 
، اما وجود سياست ضد ادواري در اقتصاد باعث كند ميتأييد را ادواري، مباني نظري فوق 

گذاري بخش خصوصي در ابتداي  شده است كه اگرچه متغيرهاي توليد غيرنفتي و سرمايه
ري انحراف كمتري از وضعيت باثباتشان در مقايسه با سياست انفعال مالي و بروز تكانه بهره

ته باشند، اما زمان بازگشت تمام متغيرها به وضعيت باثباتشان در حالت فعال مالي بيشتر داش
ري سبب كاهش و هاي موافق ادواري، بروز تكانه بهره شود. در مورد سناريوي سياست مي

گذاري بخش دولتي در ابتداي بروز تكانه شده است. همچنين اين سياست اثر اوليه  سرمايه
هد. با بررسي دقيق نمودارها د رف را كمتر از دو سناريوي ديگر نشان ميتكانه بر متغير مص

هاي ضد ادواري  هاي موافق ادواري در اثر اوليه تكانه و سياست د كه سياستشو مشاهده مي
  .3ودش در طول دوره استهالك تكانه بر اكثر متغيرها نمايان مي

                                                                                                                   
 ذاري بخش دولتي و خصوصي بهگ هاي اين بخش براي متغيرهاي توليد غيرنفتي، مصرف، سرمايه در زيرنويس -1

و براي سناريوي مبنا و سناريوي سياست مالي ضد ادواري و موافق ادواري  IP وY ،C، IGرتيب از نمادهاي ت 
  استفاده كرديم. SPو  B، SCترتيب از نمادهاي  به
اي مدل بيان شده كه در پيوست مقاله نيز براي حالت مبنا موجود ه نتايج يادشده با مطالعه كل توابع ضربه ـ پاسخ -2

  است.
به دليل   باتي در اقتصاد پس از بروز تكانهث ا نيز برقرار خواهد بود كه ما آن را نوعي بيه اين نتيجه براي بقيه تكانه -3

  كنيم. پيروي دولت از قواعد مالي مشخص در مدل ادوار تجاري حقيقي قلمداد مي
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  وري ل در برابر تكانه بهرهسازي شده در مد پاسخ متغيرهاي شبيه- توابع ضربه - 1شكل 

 

  تكانه نفتي -2- 5-4
در صورت بروز تكانه نفتي انتظار داريم توليد كاالهاي عمومي و خصوصي افزايش يابد 
(اگرچه شدت اين موضوع در بخش دولتي شديدتر است) و به دنبال آن شاهد افزايش 

مجموع توليد بخش رو، در مجموع، توليد غيرنفتي كه  اشتغال در اقتصاد هستيم. ازاين
خصوصي و دولتي است، در ابتداي بروز تكانه نفتي، افزايش يافته است. اين مطالعه نشان 

گذاري بخش خصوصي و بخش دولتي منجر شده  دهد، تكانه نفتي به افزايش در سرمايه مي
گذاري اين دو بخش متفاوت است. از آنجا كه  اثرگذاري آن بر سرمايه است اگرچه نحوه  

ش اشتغال در بخش دولتي و خصوصي، درآمد حاصل از كار را براي خانوارها ايجاب افزاي
يابيم كه خارج  ، درمي2يابد. با بررسي شكل شماره  كرده است، مصرف آنها افزايش مي

هاي صالحديدي ضد ادواري، اثر تكانه  شدن دولت از حالت انفعال مالي و تنظيم سياست
گذاري خصوصي را  توليد غيرنفتي و مصرف و سرمايه نفتي، طول دوره بازگشت متغيرهاي
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گذاري دولتي تأثير آن كمتر  كند، اگرچه بر متغير سرمايه به وضعيت باثباتشان بيشتر مي
هاي موافق ادواري در اين نمودارها اين است كه  است. نكته درخور توجه پيرامون سياست

يابد،   فتي بر متغير مصرف تخفيف ميها را دنبال كند، اثر تكانه ن چنانچه دولت اين سياست
و  ثباتي بيشتر براي بقيه متغيرهاي مورد بحث از لحاظ اثر اوليه تكانه در حالي كه بي

 كند. انحراف شكل گرفته از وضعيت باثباتشان ايجاد مي

سازي شده در مدل در برابر تكانه نفتي پاسخ متغيرهاي شبيه-توابع ضربه -2شكل 

 
  دولت تكانه مخارج -3- 5-4

شود،  هنگامي كه تكانه مخارج دولتي سبب افزايش سطح مخارج مصرفي دولت مي
هاي بخش  كند كه به دنبال آن سرمايه هاي بخش دولتي كاهش پيدا مي گذاري سرمايه

يابد. كاهش توليد در اين بخش، بيكاري را به  تر از سطح باثبات تنزل مي عمومي به پايين
ك عوامل توليد، اگرچه نيروي كار در بخش خصوصي به همراه دارد. براساس فرض تحر
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هاي عمومي كاهش يافته  اند، اما از آنجا كه سرمايه سطحي باالتر از سطح باثبات قبل رسيده
است،  گذاري بخش خصوصي را شكل داده  بهره حقيقي كاهش در سرمايه  و افزايش نرخ

خليه شدن اثر تكانه بر بخش يابد. هماهنگ با ت نهايت امر توليد بخش خصوصي كاهش مي
گردند. با اين حال، اگرچه از  ميثبات اوليه باز غيرها به حالت باخصوصي و دولتي، تمام مت

اي به بخش توليد براي  اي حاصل از اجاره دادن كاالي سرمايه اين محل درآمد بهره
ا كاهش خانوارها ايجاد شد، اما از آنجا كه در ابتداي بروز تكانه اشتغال و دستمزده

اي  گونه ها را به دنبال داشت، مصرف خانوارها را به شديدي را تجربه كرد و كاهش سرمايه
تر بيان شد و  منفي تحت تأثير خود قرار داد كه موجب تقليل مصرف شد. مانند آنچه پيش

، طراحي سياست مالي از سوي دولت به صورت صالحديدي در 3با توجه به شكل شماره 
  سي در اين مطالعه گذاشته است.رات شديدتري بر متغيرهاي كالن مورد بربيشتر موارد اثر

سازي شده در مدل در برابر تكانه  پاسخ متغيرهاي شبيه-توابع ضربه -3شكل 
مخارج دولت
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  دولت 1تكانه ساير درآمدهاي -4- 5-4
تكانه مثبت افزايش درآمدهاي غيرنفتي دولت و كسب منبع تأمين مالي توليدات دولتي 

عث رونق اقتصادي در اين بخش از اقتصاد شده كه افزايش اشتغال نيروي كار را در اين با
شود،  ، مالحظه مي4طور كه در شكل شماره  بخش از اقتصاد به ارمغان آورده است. همان

هاي مالي  ها در حالت پيروي دولت از يك قاعده به اين صورت كه دولت سياست اثر تكانه
ت توليد از وضعيت باثبات آن، توليد غيرنفتي و مصرف را نسبت به دو را با نگاه به انحرافا

كند، بسيار شديدتر از حالتي است كه  گذاري دولتي و خصوصي اجرا مي متغير سرمايه
دهد. اثرات اين افزايش و كاهش  دولت هيچ واكنشي از خود در مقابل اين تكانه نشان نمي

ها را نيز متناسب با  هر كدام از اين بخشتوليد در بخش دولتي و خصوصي، اشتغال در 
سازي شده اين مطالعه، اثرات چشمگير افزايش اشتغال و  دهد. در مدل شبيه خود تغيير مي

ضد ادواري توانسته است مصرف بخش خصوصي را بسيار   دستمزد در سناريوي سياست
فات مصرف افزايش دهد. اين در حالي است كه دنبال كردن سياست موافق ادواري انحرا

  از وضعيت باثباتش را پس از اين تكانه كاهش هم داده است.
   

                                                                                                                   
 منظور از ساير درآمدها، درآمدهاي غيرنفتي و غيرماليات بر فروش بر بنگاه است. -1
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سازي شده در مدل در برابر تكانه ساير  پاسخ متغيرهاي شبيه-توابع ضربه -4شكل 
  درآمدهاي دولت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  بندي و پيشنهادها جمع -6
به صورت  وري، نفت، مخارج و درآمدهاي غيرنفتي هاي بهره شود كه تكانه اغلب بحث مي

دهند. در بين اين  زا اقتصاد كشورهاي صادركننده نفت را تحت تأثير خود قرار مي برون
شود، ساير  وري و نفت كه از سمت عرضه بر اقتصاد وارد مي هاي بهره ها، تكانه تكانه
دهند. ايده كلي  هاي بيان شده سمت تقاضاي اقتصاد را هدف اصابت خود قرار مي تكانه

تواند  هاي مالي مي له مطرح شد اين بود كه دولت چگونه از مسير سياستكه در اين مقا
ها ايجاد كند. به  شدت و ضعف در انحرافات متغيرها از وضعيت باثباتشان بعد از تكانه
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هاي مالي را در تقابل با حالتي  عبارت ديگر، حضور فعال دولت در اقتصاد از مسير سياست 
ها از خود نشان ندهد و حالت انفعال  را در مقابل تكانهقرار داديم كه دولت هيچ واكنشي 

  مالي را در پيش گرفته باشد.
هاي  در پاسخ به اين پرسش، حضور فعال دولت در اقتصاد را با اجراي سياست

صالحديدي در يك مدل ادوار تجاري حقيقي وارد كرديم؛ به اين معنا كه دولت مخارج 
واهد كرد. سه موقعيت مد نظر قرار گرفته براي نيل خود را براساس شرايط اقتصاد تعيين خ

  به اين هدف به صورت زير بيان شد:
تغيير در مخارج در خالف انحرافات توليد ملي از وضعيت باثبات آن (اجراي  -

 هاي ضد ادواري) سياست

راستا با انحرافات توليد ملي از وضعيت باثبات آن (اجراي  تغيير در مخارج هم -
 ادواري)هاي موافق  سياست

تغيير در مخارج تنها با علم به چسبندگي در مخارج دولتي و عدم اجراي  -
 گرفته از ادوار تجاري در اقتصاد باشد. هايي كه نشأت سياست

هاي فعال مالي در مقايسه با حالت انفعال مالي  نتايج حاصل از بررسي سناريوي سياست
مراتب بازخورد شديدتري  فعال دولت به ها بر اقتصاد با حضور نشان داد كه تأثير تمام تكانه

گذاري در بخش دولتي و خصوصي  بر متغيرهاي مصرف، توليد غيرنفتي، سرمايه
عبارت ديگر، با يك مدل ادوار تجاري حقيقي نشان داديم كه حضور فعال  . به1گذارد مي

  مراه دارد.ه  ثباتي بيشتر را به دولت در اقتصاد بي
ر كشورهاي صادركننده نفت، تكانه نفتي بوده كه حجم ها د ترين تكانه يكي از مهم

است. با توجه به مطلب مطرح  خود اختصاص داده  زيادي از مطالعات را در اين كشورها به
پاسخ آني اين مطلب مشاهده شد كه تكانه نفتي سبب تشديد توليد -شده و مشاهده ضربه

توان به  و در اكثر مطالعه اخير مي رو، در اين كشورها (از جمله ايران) اين غيرنفتي شد. از

                                                                                                                   
توانست هم در بزرگي  ها مي ها مشاهده شد، در سناريوهاي مختلف، تأثير تكانه م شكلطور كه در تما همان -1

 گرايي مشاهده شود. گرفته در متغيرها از وضعيت باثباتشان پس از بروز تكانه و هم در دوره هم انحرافات شكل
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نبود بيماري هلندي در اقتصاد ايران اشاره كرد كه البته اين نتيجه در مطالعات مشابه ديگري 
  .1نيز به تأييد رسيده است

شود كشورهاي صادركننده نفت در اتخاذ  مطابق با نتايجي كه در باال داشتيم، پيشنهاد مي
دن منابع مالي مانند نفت به اقتصاد در راستاي هاي مالي و نحوه سرازير ش سياست
هاي مالي از كانال بودجه، نهايت دقت را داشته باشند، زيرا دنبال كردن  سياست
ها را بر متغيرهاي  هاي فعال مالي با توجه به درآمدهاي حاصل از اين مسير، اثر تكانه سياست

ق اقتصاد كشور در طراحي كالن اقتصادي تشديد خواهد كرد. در واقع، لزوم بررسي دقي
سازي سياست مالي در رسيدن به اهداف كالن اقتصادي و  قواعد مالي مختص به آن و پياده

هاي  هاي خارجي موضوعي ضروري است. مطالعه ظرفيت مصونيت اقتصاد از تكانه
اقتصادي و انحاي مختلف تأمين مالي بودجه، وضعيت ادواري اقتصاد و چگونگي اجراي 

  هاي مالي خواهد بود. ترين اين دستورالعمل الي از مهمهاي م سياست
شويم كه در اين مقاله، تالش شد از منظر مكتب دور تجاري حقيقي  در پايان يادآور مي

)RBCاي ناشي از مداخله دولت در اقتصاد به صورت فعال نشان داده شود و در ه ) زيان
بر  ام شد، در يك مدل مبتنيمطالعه ديگري كه پس از اين مقاله توسط نويسندگان انج

سازي قواعد مشخص در اجراي سياست مالي با  مباحث مكتب كينزي جديد، كارايي پياده
  ها و بازارهاي رقابتي ناقص به اثبات رسيد. حضور چسبندگي قيمت

  
  منابع
  فارسي -الف

 گذاري هاي نفتي بر سرمايه بررسي آثار شوك«)، 1390اصالني (پروانه بهرامي، جاويد و 
بر ادوار  بخش خصوصي در مسكن در يك الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي مبتني

 .4شماره ، سازي اقتصادي فصلنامه تحقيقات مدل، »تجاري حقيقي

                                                                                                                   
  .1390براي مثال ن. ك به: بهرامي و نصيري،  -1
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LP

00

01

02

03

04

10 20 30

KG

 

40 50 60
.000

.002

.004

.006

.008

.010

40 50 60
-.005

.000

.005

.010

.015

.020

40 50 60

54دهم، شماره

 

10 20 30

YG

10 20 30

LG

نفتيكانه

چهاردسال  ،ادي

40 50 60
.0000

.0004

.0008

.0012

.0016

40 50 60
.00

.01

.02

.03

.04

كت  

اقتصا پژوهشنامه

10 20 30 40

W

10 20 30 40

KP

فصلنامه 64

 

0 50 60

0 50 60



 65دفي... 

 
 

 

 

.0000

.0002

.0004

.0006

.0008

.0010

10

-.0001

.0000

.0001

.0002

.0003

.0004

.0005

.0006

10

.000

.002

.004

.006

.008

.010

10

ومي پوياي تصاد

0 20 30 40

YP

0 20 30 40

LP

0 20 30 40

KG

 مدل تعادل عمو

ي دولت

50 60
.0000

.0004

.0008

.0012

.0016

.0020

.0024

.0028

50 60
-.002

.000

.002

.004

.006

.008

50 60

د ايران در يك

 

ساير درآمدهاي 

10 20 30 40

YG

10 20 30 40

LG

مالي براي اقتصا

ستكانه   

50 60
.00000

.00005

.00010

.00015

.00020

.00025

50 60
-.008

-.006

-.004

-.002

.000

.002

.004

.006

رزيابي سياست م

10 20 30 4

W

10 20 30 4

KP

ار

  

40 50 60

40 50 60


