
 
 

 

 

اثرات مخارج جاری و عمرانی دولت بر مخارج مصرفی بخش 

 های تجاریخصوصی در چرخه
 

** مریم همتی ** و ایلناز ابراهیمی  *،ژاله زارعی
 

 

 3/7/1311رش: یخ پذیتار          27/11/1315خ وصول: یتار

 

 دهیچك

متغیرهای مالی دولت بر مخارج مصرفی بخش خصوصی در  در این تحقیق اثرات تكانه

با تواتر فصلی ارزیابی گردیده است. برای این  ۰۷۳۱-۰۷۳۱های تجاری دوره زمانی چرخه

( استفاده شده که با ۸۱۰۷( و هریستوف )۸۱۱۲منظور، از الگوی تصریح شده تاگاالکیس )

ان به درآمدهای نفتی، تعدیالتی در آن اعمال شده است. توجه به وابستگی اقتصاد ایر

های درآمدهای مالیاتی بر رشد مخارج مصرفی بخش نتایج نشان داده است که تكانه

های رونق و دار نبوده و مخارج جاری دولت در دورههای تجاری معنیخصوصی در چرخه

داری بر ر مثبت و معنیرکود اقتصادی و مخارج عمرانی تنها در دوره رکود اقتصادی اث

های مخارج جاری رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی داشته است. اما شدت اثرات تكانه

های مخارج جاری های رکود بیشتر از رونق بوده و همچنین اثرگذاری تكانهدولت در دوره

در مقایسه با مخارج عمرانی دولت بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی در دوره رکود 
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 مقدمه -۰

های مالی، مصرف بخش خصوصی را کنترل نموده و تقاضای ها با اعمال تکانهدولت

(. بنابراین، مطالعات 2۰۰5، 1نمایند )گارسیا و راماجوکل جامعه را مدیریت می

متعددی در زمینه بررسی اثرات سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی و میزان 

ها و رویکردهای اثرگذاری آن انجام شده است. در الگوسازی این مطالعات از دیدگاه

ها اشاره ها و نئوکالسیکتوان به دیدگاه سنتی کینزیمتفاوتی استفاده شده که می

 نمود. 

ها اتخاذ سیاست مالی انقباضی بر مصرف بخش اساس دیدگاه کینزینبر 

نشان  IS-LM هایخصوصی تأثیر منفی دارد و بالعکس. آنها با استفاده از تحلیل

دهند که سیاست مالی انبساطی، به طور مستقیم زمینه افزایش تقاضای کل را می

افزایش مصرف بخش  فراهم آورده که با توجه به مثبت بودن میل نهایی به مصرف،

  (.2۰۰7، 2خصوصی را به دنبال دارد )اسکالرک

طلوبیت سازی مها با تخمین تابع مصرف کل و بیشینهاز سوی دیگر، نئوکالسیک

ای خانوار به این نتایج دست یافتند که رابطه بین سیاست مالی و متغیرهای بین دوره

گی مالی دولت بست کالن اقتصادی مانند مصرف بخش خصوصی به چگونگی تأمین

دارد. آنها معتقدند با فرض ثبات سایر شرایط، افزایش مخارج دولت که از طریق 

شود موجب افزایش مالیات در آینده برای پوشش های یکجا تأمین مالی میمالیات

که در دیدگاه ریکاردویی فرض بر این است آنجایی کسری بودجه دولت خواهد شد. از

نمایند، لذا افزایش درآمد قابل تصرف این ی رفتار میکنندگان عقالیکه مصرف

نگری آنها، به آیندهخانوارها با وجود افزایش مخارج دولتی، دائمی نبوده و با توجه 

. انداز بیشتری نماینددهند به جای مصرف بیشتر، پسکنندگان ترجیح میمصرف

، 3تریابد )سییبنابراین با افزایش مخارج دولتی، مصرف بخش خصوصی افزایش نم

1113 .) 

بنابراین اگر سیاست مالی انبساطی )انقباضی(، افزایش )کاهش( مصرف بخش 

خصوصی را به دنبال داشته باشد، سیاست مالی دارای اثرات کینزی بوده و در غیر 

 این صورت دارای اثرات غیرکینزی است. 

                                                           
1 Garcia and Ramajo 
2 Schclarek 
3 Seater 
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همترین درصد، م 1۰مصرف بخش خصوصی در ایران با دارا بودن سهمی معادل 

تواند نقش بوده و تغییرات آن می 1315-1311جزء تقاضای کل در دوره زمانی 

توانند در ابتدا با بررسی ماهیت ها میمؤثری در تقاضای کل داشته باشد. لذا دولت

سیاست مالی در ایران )کینزی یا غیرکینزی( و اعمال صحیح آن، مصرف بخش 

 ی کل جامعه بپردازند.خصوصی را تغییر داده و به مدیریت تقاضا

های متغیرهای مالی لذا با توجه به اهمیت این موضوع، مقاله حاضر اثرات تکانه

های تجاری در دوره زمانی دولت بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی در چرخه

ن عبارتی، ایبا تواتر فصلی در اقتصاد ایران را بررسی کرده است. به 137۰-1315

ها است که آیا تکانه متغیرهای مالی دولت در این سؤال تحقیق به دنبال پاسخ به

های رونق و رکود اقتصادی اثرات یکسان بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی دوره

داشته است؟ ماهیت سیاست مالی در ایران چیست؟ کینزی است یا غیرکینزی؟ به 

ران، های اقتصادی و ایجاد ثبات اقتصادی در ایبیان دیگر، برای کاهش نوسان

اتخاذ نماید یا موافق  4ایبایست سیاست مالی پادچرخهسیاستگذار مالی می

 ای؟چرخه

مبانی نظری این تحقیق بر اساس الگوی نئوکالسیکی است که توسط 

( بسط داده شده است با این تفاوت که 2۰13) 1( و هریستوف2۰۰1) 5تاگاالکیس

 شده است.  وابستگی اقتصاد ایران به نفت در مدل در نظر گرفته

( 131۰مهر )ویژه مقاله صمدی و اوجیآنچه که این مطالعه را از سایر مطالعات به

 مسأله علیتتوان در چند مقوله خالصه کرد. اول اینکه بر متمایز نموده است را می

بین متغیرهای مالی دولت )مخارج و درآمد مالیاتی( و تولیدناخالص داخلی تمرکز 

 XVECMکرده و از رویکرد 

 1های متغیرهای مالی دولتبرای محاسبه تکانه 7

تصرف و مخارج مصرفی بخش استفاده شده است. دوم، سری زمانی درآمدقابل

ایران استخراج گردیده است. سوم، برای  آمار های بودجه خانوار مرکزخصوصی از داده

                                                           
4 Counter-Cyclical 
5 Tagkalakis 
6 Hristov 
7 Vector Error Correction Model with Exogenous Variables  

مهر در تحقیقی با عنوان ماهیت سیاست مالی در ایران، تکانه قیمت نفتی را صرفاً در صمدی و اوجی 1

های رونق و رکود اقتصادی، برای متمایز نمودن کار خود با محاسبات پایانی و بدون در نظر گرفتن دوره

 تاگاالکیس وارد نموده است. 
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 -ایبر های تجاری( نیز از رویکردهای رونق و رکود اقتصادی )چرخهتفکیک دوره

استفاده شده و چهارم مخارج دولتی به مخارج جاری و عمرانی  1(1171)بوشان 

 تفکیک شده است.

ادامه مقاله حاضر به صورت زیر سازماندهی شده است: قسمت دوم به مرور 

 هایپردازد، در قسمت سوم الگوی تحقیق استخراج تکانهپیشینه تحقیق می

شده درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی، ارائهتولیدناخالص داخلی، مخارج دولت، 

سازی اقتصادسنجی و تخمین و تفسیر مدل پرداخته است. قسمت چهارم به الگو

های مالی دولت بر رشد مخارج مصرفی بخش است. قسمت پنجم به بررسی اثر تکانه

ن گیری بیابندی و نتیجهپردازد و در بخش نهایی، جمعخصوصی اقتصاد ایران می

 شده است.

 

 پیشینه تحقیق -۸

ه تحقیق توان باند میاز جمله مطالعاتی که بر کینزی بودن سیاست مالی تأکید نموده

( 72۰۰) 12( و گلی و همکاران2۰۰1) 11(، فاتاس و میهوف2۰۰2) 1۰پروتی و بالنچارد

ها در زمینه بررسی اثرات ها و الگوسازیای از تحقیقاشاره نمود. اما گروه عمده

ا و نتایج هت مالی بر مصرف بخش خصوصی بر اساس مبانی نظری نئوکالسیکسیاس

ای نشان دادند اند. گیاوازی و پاگانو در مقاله( تکیه کرده1111) 13گیاوازی و پاگانو

که اثرات سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی کشورهای دانمارک )دوره زمانی 

رکینزی بوده است. از بین ( غی1111-1117( و ایرلند )دوره زمانی 1113-1111

مطالعاتی که بر اساس نتایج گیاوازی و پاگانو بر غیرکینزی بودن سیاست مالی تأکید 

(، گیاوازی و 1111) 15(، پروتی1111) 14توان به مکدیموت و وستکاتداشتند می

 ( اشاره نمود. 2۰۰1) 17( و زاگیلی2۰۰۰) 11دیگران

                                                           
9 Bry-Boschan 
10 Blanchard and Perotti 
11 Fatas and Mihov 
12 Gali et al. 
13 Giavazzi and Pagano 
14  McDemott and Westcott   
15 Perotti 
16 Giavazzi et al. 
17 Zaghini  



                  ...دولت یو عمران یاثرات مخارج جار 5 

 

 1۰اری از مطالعات انجام شده در دهه ای معتقد بودند که در بسیبا این وجود، عده

میالدی، اثرات سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی صرفاً در کشورهای 

توان به یافته ارزیابی شده است و نتایج تجربی حاصل از این تحقیقات را نمیتوسعه

و  2۰۰3 ،11؛ وان آرل و گارتسن2۰۰2، 11کشورهای درحال توسعه تعمیم داد )جلم

 . (2۰۰7 ،2۰اسکالرک

با مطالعات دیگری که درخصوص کشورهای درحال توسعه انجام پذیرفت 

ها و شرایط اقتصادی حاکم بر یک کشور در زمان اعمال مشخص گردید ویژگی

ای برخوردار است )پروتی، ها از اهمیت ویژهسیاست مالی و نحوه شناسایی تکانه

 21؛ کارمیگنانی2۰۰1؛ تاگاالکیس، 2۰۰7؛ اسکلرک، 2۰۰1؛ فاتاس و میهوف، 1111

، 24و کو و دیگران 2۰12، 23؛ کورستی و دیگران2۰11، 22؛ ونگ و جائو2۰1۰،

با استفاده از  2۰۰۰(. لذا در بسیاری از مطالعات صورت گرفته پس از سال 2۰14

های خوب یا بد، اثرات سیاست مالی بر زمانی مورد مطالعه به دوره تفکیک دوره

ختلف به صورت مجزا مورد بررسی قرار های ممصرف بخش خصوصی در چرخه

اس تواند بر اسهای خوب یا بد میعبارتی دورهگرفت. شرایط مختلف اقتصادی و یا به

؛ بام و کوستر، 2۰۰1؛ تاگاالکیس، 2۰۰۰های تجاری )گیاوازی و دیگران، چرخه

؛ آلسینا و 1111(، بدهی دولت و کسری بودجه دولت )گیاوازی و پروتی، 2۰11

(، نرخ بیکاری )گیاوازی و دیگران، 2۰۰1، 21؛ هوپنر1111؛ پروتی، 1111، 25دیگران

، 27(، ترکیبی از نرخ بیکاری، تورم و نرخ رشد حجم پول )رامی و شامپیرو2۰۰۰

های سیاست مالی بر ( با بررسی تکانه2۰۰5به عنوان نمونه، اسکلرک ) ( باشد.1111

ای مخارج دولت در هکشور نشان داد که تکانه 4۰مصرف بخش خصوصی در 

کشورهای صنعتی و درحال توسعه اثرات کینزی دارد. این محقق با استفاده از یک 

های متناظر با متغیرهای مخارج دولت، درآمدهای ای، ابتدا تکانهروش دو مرحله

                                                           
18 Hjelm 
19 Van Aarle and Garresten 
20 Schclarek 
21 Carmignani 
22 Wang, and Gao 
23 Corsetti, and et.al. 
24 Correa, and et.al. 
25 Alesina and et.al. 
26 Höppner 
27 Ramey and Shapiro 
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زمانی مورد مطالعه  را استخراج و سپس با تقسیم دوره دولت و تولیدناخالص داخلی

های مالی دولت، پسماندهای حاصل از د با استفاده از کسریهای خوب و ببه دوره

های متناظر در مدل تصریح شده برای هر یک از متغیرهای مذکور را به عنوان تکانه

 مصرف بخش خصوصی در نظر گرفته است. 

ای به بررسی اثرات ( نیز با استفاده از رویکرد دومرحله2۰12کورستی و دیگران )

های کالن اقتصادی در شرایط مختلف اقتصادی )بر اساس مخارج دولت بر متغیر

اند. نتایج مطالعه آنها نشان داد که های مالی و ارزی( پرداختهبدهی دولت و بحران

های مخارج دولت بر مصرف بخش خصوصی و تولید در شرایط بحران تأثیر تکانه

 مالی به طور قابل توجهی باال است. 

 21(، میتنیک و سلمر2۰11)21(، بام و کوستر ۰۰۰2مطالعات گیاوازی و دیگران )

بر این موضوع تأکید دارند که اثرات سیاست مالی در  3۰(2۰13( و هریستو )2۰11)

 شرایط رکود اقتصادی بزرگتر از شرایط رونق است. 

و بدون توجه  ARDLو  VAR در مطالعات داخلی تنها با استفاده از الگوهای

به بررسی اثر  سازی سیاست مالیاعمال و پیاده در زمان حاکم یاقتصاد طیبه شرا

ها بر متغیرهای کالن اقتصادی ازجمله مصرف بخش خصوصی این سیاست

(، عاقلی و 1313توان به شفیعی و دیگران )جمله این مطالعات می اند. ازپرداخته

 ( اشاره نمود. 131۰پور و آقایی خوندابی )(، رضائی1317همکاران )

ای، اثرات سیاست مالی ( نیز با استفاده رویکرد دومرحله1313غالمی و کیانی )

اند. در این را بررسی کرده 1311-1357های ایران در طی سال بر رشد اقتصادی

پسماندهای مخارج دولت و  AR(1)تحقیق، آنها در مرحله اول با تصریح فرآیند 

متغیرها را محاسبه  های ایندرآمد مالیاتی به صورت جداگانه برآورد نموده و تکانه

ها را در چارچوب یک اند. سپس در مرحله دوم، تأثیر هریک از این تکانهنموده

در شرایط خوب و بد اقتصادی  31بر مسأله علیتای بدون توجه رگرسیون تک معادله

اند. در این مطالعه شرایط خوب و بد اقتصادی بر اساس سه متغیر کلیدی بررسی کرده

                                                           
28 Baum and Koester 
29 Mittnik AND Semmler 
30 Hristove 

این شرایط تنها در زمانی صادق است که تولید ناخالص داخلی نسبت به سیاست مالی برونزا باشد. برای  31

( و یا 2۰۰4، توان از روش ناهمسانی واریانس شرطی برای تخمین معادالت )ریگوبنرفع مشکل درونزایی می

 (.2۰۰1از معادالت همزمان استفاده نمود )ایلزتسکی و وگ، 
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یکاری، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی تفکیک و با استفاده از اقتصاد یعنی نرخ ب

تکنیک متغیر مجازی مرکب در مدل تصریح شده برای رشد اقتصادی لحاظ شده 

 است. 
 

 الگوی تحقیق  -۷

ر کننده ددر این مطالعه از مبانی نظری اقتصاد خرد مبنی بر تغییر رفتار مصرف

های مالی اتخاذ شده از سوی دوران رونق و رکود اقتصادی در واکنش به سیاست

دولت استفاده شده است. مبانی نظری این تحقیق بر اساس الگوی نئوکالسیکی 

 ( است. 2۰13( و هریستوف )2۰۰1تاگاالکیس )

اقتصاد در دوره  =t 1ای وجود دارد. در فرض بر این است که یک الگوی دو دوره

کنندگانی که در این دو دوره مصرف 32در رکود است و یا بالعکس. t=2رونق و در 

، کسانی هستند (λبخشی از این افراد ) 33اند.کنند از دو گروه تشکیل شدهزندگی می

( نامیده LCین گروه که افراد دسته )که با محدودیت نقدینگی مواجه هستند. ا

اند توانایی استقراض نداشته و مصرف آنها تابع درآمد قابل تصرفشان است. گروه شده

(، دسترسی کامل به بازارهای اعتباری و بازار بدهی با λ-1دیگر از جامعه با نسبت )

 (LUافراد دسته )انداز را دارند که به آنها داشته و توانایی استقراض و پس r نرخ بهره

 شود. گفته می

انداز مثبت در دوره رونق با توجه به باالتر بودن دستمزد و درآمد افراد، پس

خواهد بود. اما در دوره رکود افراد برای هموار نمودن سطح مصرف خود تمایل به 

رای انداز بدریافت اعتبار و تسهیالت خواهند داشت. لذا در شرایط رونق اقتصادی پس

توانند بازدهی گذاری میو گروه مثبت است و افراد هر دو گروه با انجام سرمایههر د

کند، افراد ( داشته باشند و وقتی دوره رونق به دوره رکود تغییر میr+1معادل )

گذاری، مصرف بین دو دوره را هموار انداز و انجام سرمایهتوانند با داشتن پسمی

توانند ( هستند که میLUی، فقط افراد نوع )نمایند. اما در شرایط رکود اقتصاد

 استقراض نمایند و در دوره بعد بازپرداخت نمایند. 

های یکسان و مستقل از سطح ثروت خود را در هر دو دسته با شرایط، فرصت

 عبارتاست. به کنند. میزان دستمزد حقیقی افراد موافق چرخهبازار کار عرضه می

                                                           
 احتمال گذار از دوره اول به دوم برابر است. 32
 فرض بر این است که نرخ رشد جمعیت صفر است.  33
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شرایط اقتصادی بستگی داشته و دستمزد حقیقی در دیگر، میزان این دستمزد به 

 ( است. Bw1(، بیشتر از شرایط رکود اقتصادی )Gw1وضعیت رونق اقتصادی )

( حداکثرکننده مطلوبیت انتظاری هستند. بدین LC( و )LUهمه افراد نوع )

 معنی که:

E{U(
21,CC )}                             )1( 

1C  و
2C ترتیب مصرف بخش خصوصی در دوره اول و دوم و همچنین بهE  انتظارات

در دوره اول است. تابع مطلوبیت از نوع فون شکل گرفته بر اساس اطالعات موجود 

  35بوده است. 34مورگنسترن -نیومن

انداز ( که توانایی استقراض و پسLUای برای افراد دسته )دورهقید بودجه بین

 را دارند: 

212121 RTTRwwRCC GBLULU                                  )2( 

که در آن، 
1T  و

2T  ،مالیات در دوره اول و دومGw1  دستمزد حقیقی در وضعیت

عامل بازده  Rدستمزد حقیقی در شرایط رکود اقتصادی و  Bw1رونق اقتصادی و 

حقیقی )
(1+πt1)

(1+rt)
( در دوره اول و LUمصرف افراد دسته ) LUC2و  LUC1( است. 

 دوم است.

( که با محدودیت نقدینگی مواجه هستند و توانایی استقراض LCاما افراد دسته )

 ندارند قید بودجه زیر را خواهند داشت:

111 TwC LC                    )3( 

222 TwC LC                   )4( 

212121 RTTRwwRCC LCLC                          )5( 

LCC1  وLCC2 ( مصرف افراد دستهLC 1( در دوره اول و دوم است )پیوست.) 

 صورت: درآن
LCLC CTwS 1111   

 قید:

01 LCS  

                                                           
34 Von Neuman-Morgenstern 

 ( باشد. sum-Lumpفرض شده است مالیات از نوع مالیات یکجا ) 35
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)( 111111

LCLC CTwS                                )1( 
01   

که 
1  ،محدودیت نقدینگیLCC1  وLCS1 انداز، به ترتیب مصرف و پس

1T  و
1w 

 در دوره اول است. اگر LCمالیات و دستمزد حقیقی فرد 

00 11 LCS              

یعنی در شرایط رونق اقتصادی، محدودیت نقدینگی مانعی برای افراد نبوده و آنها 

به  با وجود تمایل انداز نمایند. درصورتی که در شرایط رکود اقتصادی،توانند پسمی

 توانند استقراض نمایند. یعنی استقراض به دلیل وجود محدودیت نقدینگی نمی

00 11  LCS  
 صرف کل اقتصاد برابر خواهد بود با:نهایت م در

U

t

LC

tt CCC )1(                                                                     )7( 
 

 سیاست مالی -۰-۷

باشد. با فرض وجود tGمعادل  t=1و  2فرض بر این است که مصرف دولت در دوره 

چسبندگی حقیقی و اسمی در اقتصاد، افزایش مخارج دولت اثرات مثبت بر تولید و 

 و LU وسیله مالیات پرداختی افراد دستهتقاضای کار خواهد داشت. این مخارج به

LC  شود. در دوره اول قید بودجه برابر است با:تأمین مالی میو درآمدهای نفتی 

1111 ORTBG                  )1(  

که 
1B  ،1انباشت بدهی دولتOR  درآمدهای نفتی و

1T  مالیات در پایان دوره

 اول است.

  در دوره دوم قید بودجه برابر است با:

                           (1)  

)رکود یا رونق تفاوتی ندارد( یک تصمیم  t= 1شود که دولت در شروع زمان فرض می

دهد. همچنین افزایش می 0Gصالحدیدی اتخاذ نموده و مخارج خود را از سطح اولیه 

وری اعمال گردد. فرض بر این است که این تصمیم به دنبال وقوع یک تکانه بهره

( باشد و HihghA( یا در دوره رونق )LowAتواند در دوره رکود )وری میتکانه بهره

 تواند زمینه ورود اقتصاد به شرایط رکود یا رونق را فراهم آورد. می

2212 )1( ORTBrG 
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جه تمایز این مطالعه از سایر مطالعات موجود در این زمینه وابستگی اقتصاد و

که، طوریر اقتصاد است. بهدرآمدهای حاصل از آن د ایران به نفت و اثرات تکانه

توان از طرق مختلف مشاهده نمود. اثرات وقوع یک تکانه درآمدهای نفتی را می

تواند به طور مستقیم هم بر دستمزد افراد و نخست اینکه، تکانه درآمدهای نفتی می

ی، طوری که، بر اساس بیماری هلندبه دنبال آن بر درآمد قابل تصرف تأثیر بگذارد. به

خام چه اقتصاد با افزایش ناگهانی در قیمت صادراتی کاالهای اولیه مانند نفتچنان

رو شود، این امر باعث افزایش درآمد و سپس افزایش تقاضای داخلی و درنتیجه روبه

افزایش مصرف گردد. به عبارتی دولت به دنبال یک تکانه نفتی، در اعمال سیاست 

 ند بر دستمزد افراد تأثیر گذارد. توامالی واکنش نشان داده و این امر می

دهند در کشورهای نفتی بین نوسانات درآمدی از سوی دیگر، مطالعات نشان می

داری وجود دارد و یک رابطه قوی بین و مخارج دولتی همبستگی مثبت و معنی

(. لذا با توجه به 2۰۰5، 31شود )بالدینیمخارج دولت و درآمدهای نفتی مشاهده می

نفتی ایران، تکانه درآمدهای نفتی باید در مدل مربوط به مخارج دولت  شرایط اقتصاد

 تصریح گردد. 
ORGG

AuGG 111111                                                       )1۰( 

 و برای مالیات: 
TT

AuTT 11111                                                                   )11( 

 که:

01 GG  01 و  TT     

قبل از وقوع تکانه  t= 1و درآمد مالیاتی در شروع زمان  به ترتیب مخارج 0Tو  0Gکه 

 بنابراین:وری است. بهره

                          )12(
T

AuTTE 1101)(                                                             )13( 

( از سه جزء تشکیل شده است که جزء 11( و )1۰این بدان معنی است که معادالت )

اول مقدار مخارج و مالیات در دوره اول است، جزء دوم وابسته به تحقق تکانه 

وری در ابتدای دوره اول و آشکار شدن اطالعات مربوط به آن در همان دوره بهره

وری قابل دوره پس از مشاهده تکانه بهرهبوده است. هر دو جزء اول و دوم در ابندای 

                                                           
36 Baldini 

G

AuGGE 1101)(  
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Gبینی هستند. در نهایت در این معادالت جزء تصادفی پیش

1 ،OR

1  وT

1  ذکر

 باشند. بینی میشده است که غیرقابل پیش

 :به طور مشابه در دوره دوم

ORGG

AuGG 222222                             )14( 
TT

AuTT 22222                                        )15( 

 که:

 
12 GG  12 و  TT       

 بنابراین:
G

AuGGE 2222 )(                                       )11( 
T

AuTTE 2222 )(                                     )17( 
 

 بخش خصوصیمصرف  -۸-۷

وری، تغییرات در مصرف بخش خصوصی در در این بخش مشروط بر وقوع تکانه بهره

بعد از اعمال تکانه سیاست مالی در مقایسه با زمانی که تکانه سیاست  =t 1دوره 

 گیرد.مالی رخ نداده است مورد ارزیابی قرار می

 ات(، درآمدبا اعمال سیاست مالی )تغییر مخارج دولت و یا تغییر نرخ مالی

تصرف افراد تغییر خواهد کرد. این تغییرات ناشی از تأثیر سیاست مالی بر قابل

 31(، لین2۰۰2) 37های آلسینا و دیگراندستمزد حقیقی و مالیات است. یافته

دهد ( نشان می2۰۰3) 4۰( و برنساید و دیگران2۰۰1) 31(، فاتاس و میهوف2۰۰3)

یابد. اما با فرض وجود قیقی افزایش میکه با افزایش مخارج دولت، دستمزدهای ح

 مالیات یکجا، اثرگذاری مالیات بر دستمزدها در این بخش حذف شده است.

توان به صورت ذیل تعریف شود درآمد قابل تصرف در دوره اول را میفرض می

 41کرد:

12111 TawaY                               )11( 

                                                           
37 Alesina et al.  
38 Lane  
39 Fatas and Mihov 
40 Burnside et al. 

و 0 1aکه  41
2a 12توان نوشت:)با فرض وجود مالیات یکجا می a .) 
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1312111  bAbGbw                      )11( 

01که  b 2و ضریب  42تأثیر مخارج دولت بر دستمزد حقیقیb دهنده نشان

وری بر دستمزد حقیقی است که در دوره رکود مقدار آن کم و اثرگذاری تکانه بهره

 بالعکس در دوره رونق مقدار آن زیاد است. 

101همچنین     1مبین سایر عوامل مؤثر بر دستمزد بوده و 

و سیاست مالی غیرهمبسته بوده و  وریهای بهرهجزء تصادفی است که با تکانه

درآمد قابل 11و  11، 15، 14های با در نظر گرفتن رابطه بینی نشده است. پیش

 شود:به شکل زیر نوشته می = t 1تصرف در پایان دوره 

 )(

)(

11102131

1211110111 1

TT

A

ORGG

A

uTaba

AbauGbaY








                   )2۰( 

باید توجه داشت که در این تحقیق درآمد قابل تصرف افراد بعد از اعمال سیاست 

وری اما قبل از اعمال سیاست مالی با درآمد قابل تصرف افراد پس از وقوع تکانه بهره

به دو جزء  =t 1ا تغییرات درآمد قابل تصرف در دوره شود. لذمالی مقایسه می

 (. 2۰۰1)تاگاالکیس، شود بینی شده و نشده تقسیم میپیش

 جزء پیش بینی شده برابر است با:

1111 Adanticipatedanticipate YYY                            )21( 

نی بیدهنده درآمد قابل تصرف پس از اعمال سیاست مالی پیشنشان danticipateY1که 

11شده و  AYوری اما قبل از نیز بیانگر درآمد قابل تصرف پس از اعمال تکانه بهره

 اعمال سیاست مالی است. 

 بینی نشده نیز برابر است با:جزء پیش

danticipateYYY 1111                      )22( 

و مقدار درآمد  =t 1ن مثال، تفاضل مقدار درآمد قابل تصرف در پایان دوره عنوابه

تواند یبینی شده است. این اثر تنها مدنبال تغییرات سیاست مالی پیشقابل تصرف به

Gهای ناشی از وقوع تکانه

1  وT

1  و جزء تصادفی
1 توان نوشت:رو میاست. ازاین 

131121111111111  baababaYYY TORG

danticipate           )23(  

                                                           
 باشد. ای و حقوق و دستمزد میای، یارانههای بهرهشامل دریافت 42
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0311121111111 1
  bauaubaYYY T

A

G

AAdanticipatedanticipate
    )24( 

 به طور مشابه در دوره دوم نیزخواهیم داشت:

22212 TawaY                      )25( 

 2322212  bAbGbw             )21( 

2Aوری در دوره دوم و تکانه بهره
212    سایر عوامل مؤثر بر دستمزد

است و 
2وری و مالی بوده که توسط افراد قابل جزء تصادفی )ناهمبسته با تکانه بهره

بینی نیست( و پیش
1  مقدار عوامل مؤثر بر دستمزد در پایان دوره اول، قبل از

 وری در دوره دوم به مقدار جدیدش، است. تعدیل شوک بهره

( مورد نظر 2Yدر پایان دوره دوم )ها مقدار درآمد قابل تصرف البته در تحلیل

( مورد 12Yنبوده بلکه مقدار انتظاری این درآمد از دوره دوم در پایان دوره اول )

 گیرد. به عبارتی:ارزیابی قرار می

1221 )( YYE                                            )27( 

Gهای سیاست مالی )یعنی تکانه

2  وT

2 و جزء تصادفی )
2 عنوان اطالعات در )به

شود. اما از بینی نشده هستند، را شامل میدسترس افراد در دوره اول(، که پیش

 وریکه فرض شده است که افراد با اطمینان در دوره اول از مقدار تکانه بهرهآنجایی

در دوره دوم اطالع دارند، 
2Aشود.را شامل می 

دست صورت ذیل به( به21( معادله )11) و (15(، )1(،)1) حال با ترکیب معادالت

 آید.می

)()( 221211311212211112

T

A

G

A uTabaAbauGbaY    )21(  

 ( خواهیم داشت:7( و )1با جایگذاری روابط )

T

A

TT

A

G

A

ORGG

A

uauTabaAba

ubauGbaY

22211112131121

221111111112

)(

)(
1








     )21( 

تواند طور مشابه تغییرات درآمد قابل تصرف در دوره دوم به دنبال وقوع تکانه میبه

 با: بینی شده برابر استبینی شده و نشده تقسیم گردد. جزء پیشدو جزء پیشبه 

121212 Adanticipatedanticipate YYY          )3۰( 

 بینی نشده برابر است با:و جزء پیش
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danticipateYYY 12122 1
                      )31( 

 بنابراین:

       )32( 

0

2

312222211

12111121212 11









bauauba

uaubaYYY

T

A

G

A

T

A

G

AAdanticipatedanticipate
  )33( 

توانند ( میLCو  LU وقتی حرکت از شرایط خوب به بد باشد، هر دو نوع افراد )

ت مطلوبیرو، بر اساس یک تابع انداز نمایند و مصرف خود را هموار نمایند. از اینپس

 درجه دوم برابر خواهد بود:

R

YRY
C






1

11 21

1

                         )34( 

دهند )پیوست یعنی افراد صرفاً به مقدار حال درآمد قابل تصرف واکنش نشان می

(. در این رابطه 1
11 21  YY  بینی نشده درآمد قابل ترتیب تغییرات پیشبه و 

نرخ تنزیل است. البته این شرایط برای افراد نوع  Rتصرف در دوره اول و دوم و 

(LUوقتی که از شرایط بد به خوب حرکت می ) کنند نیز صادق است. اما تغییر در

که در شرایط بد با محدودیت نقدینگی مواجه هستند، فقط  (LCمصرف افراد نوع )

ه بوده ک بینی شده و نشده( دوره اولتابعی از درآمد )شامل درآمد قابل تصرف پیش

 برابر است با:

 

(35 ) 

 شود.بینی شده و نشده را شامل میکه هر دو جزء پیش

تری بر بینی نشده اثرات قویانتظار بر این است که تغییرات سیاست مالی پیش

مصرف افراد در دوره بد )رکود( داشته باشد. زیرا با وجود محدودیت نقدینگی در 

که ن دو دوره را هموار نمایند. این شرایط تا زمانیتوانند مصرف بیدوره بد، افراد نمی

12 Y<   صادق است. به عنوان مثال، تغییر در درآمد قابل تصرف در دوره اول به

 های مالی، بزرگتر از تغییر درآمد قابل تصرف متناظربینی نشده تکانهدلیل اجزاء پیش

در دوره دوم است. این شرایط تا زمانی که وابستگی به پارامترهای  وجود و  ,

 داشته باشد صادق است. 
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 برآورد و تخمین مدل  -۴

چنانچه در بخش پیشین بیان گردید هدف از این تحقیق بررسی واکنش رشد مخارج 

مالی دولت در شرایط رکود و رونق اقتصادی  هایمصرفی بخش خصوصی به تکانه

ای خود را در واکنش به جزء توانند همواره مصرف بین دورهمی (LUاست. افراد نوع )

بینی نشده تغییرات سیاست مالی هموار نمایند. این وضعیت برای افراد نوع پیش

(LC)  در شرایط خوب نیز صادق است. اما در شرایط بد تغییر در مصرف برابر با

 تغییرات در درآمد قابل تصرف است. 

نی بیشود که ترکیبی از جزء پیشای از مصرف باید تخمین زده رو معادلهازاین

Gهای سیاست مالی )نشده )تکانه

1و
T

1و )OR

1  1جزء تصادفی و مؤلفه )

 بینی شده سیاست مالی بر درآمد قابل تصرف یعنی شده )اثرات پیشبینیپیش

(
danticipateY1

~
توان رابطه ذیل را در نظر گرفت.(( باشد. بنابراین می 

117116115114

113112111

~
)1()1()1(









danticipate

ORTG

ORTG

t

YDDD

DDDC                       )31( 

متغیر مجازی است که در شرایط بد و خوب به ترتیب مقدار یک  1D در این رابطه

Tگیرد. و صفر می

1 ،OR

1  وG

1  تکانه مالیات، درآمدهای نفتی و مخارج دولت

 6و  3تأثیر تکانه مخارج دولت بر مصرف در شرایط خوب و بد،  4و  1است. 

 2تأثیر تکانه درآمدهای نفتی بر مخارج مصرفی در شرایط خوب و بد و همچنین 

ترتیب در شرایط خوب و بد را نشان ر مخارج مصرفی بهتأثیر تکانه مالیات ب 5و 

های متغیرهای مالی در شرایط خوب و بد دربرگیرنده اثرات دهد. ضرایب تکانهمی

( است. ضریب LCو ) (LU) سیاست مالی بر مخارج مصرفی بخش خصوصی افراد نوع

7 بینی شده درآمد قابل تصرف بر مخارج دهنده تأثیر تغییرات پیشنیز نشان

 دهد.مصرفی بخش خصوصی را نشان می

های رونق و رکود اقتصادی در ایران ( در گام اول دوره31برای برآورد معادله )

های به وسیله یک رگرسیون کمکی تکانه 2-3شود. سپس در بخش محاسبه می

Tسیاست مالی )

1 و
G

1( و درآمدهای دولت )OR

1 را برآورد و در گام سوم یک )

متغیر تقریبی جایگزین 
danticipateY1

~
 های نهایت با لحاظ تکانه باید ساخته شود. در

 tCبینی شده، در مدل مورد نظر برآوردشده و تغییرات درآمد قابل تصرف پیش

 های رونق و رکود اقتصادی بر آنها برازش شود. در دوره



 1311 پاییز. 3. شماره 11 یهای اقتصادی سابق(. دورهاقتصاد مقداری )بررسی یفصلنامه                 11
 

 تعریف شرایط خوب و بد اقتصادی -۰-۴

محققان مختلف معیارهای متفاوتی برای تشخیص شرایط خوب و بد یا رونق و رکود 

( حد 2۰12) 43( و کارستی، میر و مولر1111اند. پروتی )ائه کردهاقتصادی ار

عنوان شاخصی برای ای نسبت بدهی دولت به تولیدناخالص داخلی را بهآستانه

که اگر نسبت وقفه اول بدهی طوریاند. بهتفکیک شرایط خوب و بد در نظر گرفته

صورت شرایط خوب درغیرایندرصد باشد وضعیت بد و  7۰بزرگتر از  GDPدولت به 

هایی را نرخ رشد ( شرایط خوب را دوره2۰۰4شود. کامینسکی )تعریف می

تولیدناخالص داخلی باالتر از نرخ رشد میانگین این متغیر تعریف نموده و شرایط بد 

ن تر از نرخ رشد میانگیداند که نرخ رشد تولیدناخالص داخلی پایینرا وضعیتی می

ای نرخ رشد تولیدناخالص داخلی ( از مؤلفه چرخه2۰۰1س )آن است. تاگاالکی

شود. بر پرسکات استخراج می -نماید که از طریق فیلتر هادریکحقیقی استفاده می

ای مقدار مثبت باشد، وضعیت اقتصادی خوب اساس این رویکرد، هرگاه مؤلفه چرخه

ه بیکاری نیز بهره گرفتن از متغیر نرخ صورت، بد خواهد بود. این محققان و در غیر ای

نند. کای نرخ بیکاری تعیین میو شرایط خوب و بد اقتصادی را با تعیین مؤلفه چرخه

( میزان انحراف معیار تغییر تراز بودجه را محاسبه و از آن به 2۰1۰کارمیگنانی )

ای برای مجزا کردن شرایط خوب از بد استفاده نموده است. در شرایطی عنوان آستانه

وضعیت  صورتیرات تراز بودجه از آستانه بیشتر باشد شرایط بد و در غیر این که تغی

 خوب در نظر گرفته شده است. 

های رونق )خوب( و رکود )بد( از مطالعه جهت تفکیک دوره پژوهش این در

به روزرسانی شده است.  1317استفاده شده که در سال  (131۰عینیان ) و برکچیان

 44بوشان -برای های تجاری در ایران از رویکردبی چرخهن برای ارزیاااین محقق

  اند.کرده استفاده( 1171)

 متغیرهای مالی دولت تكانه -۸-۴

گیری آنها به ها جزء متغیرهای غیرقابل مشاهده هستند که برای اندازهتکانه

های مخارج ای از متغیرهای قابل مشاهده نیاز است. بر این اساس، تکانهمجموعه

دولت، درآمدهای دولت اعم از درآمدهای مالیاتی و نفتی نیز به صورت بخش غیرقابل 

اند. در این تحقیق، برای برآورد یف شدهتوضیح فرآیند درآمدها و مخارج دولت تعر
                                                           

43 Corsetti, Meier, and Müller 
44 Bry-Boschan 
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( استفاده شده است که 1111های مالی دولت، از رهیافت مطالعه پروتی )تکانه

 اند. های پسماند سیستم معادالت محاسبه شدهها بر اساس جملهتکانه

وجه تمایز این مطالعه از سایر مطالعات موجود در این زمینه، وابستگی اقتصاد 

( اثرات درآمدهای نفتی بر مخارج 31است. بدین منظور در معادالت ) ایران به نفت

 دولت، مالیات و تولیدناخالص داخلی درنظر گرفته شده است. 

های اقتصاد کالن، متغیرهایی وجود دارند که از یک طرف، در برخی از مدل

بط باشند و از طرف دیگر در رواشده و برونزا میمقادیر آنها خارج از مدل تعیین

شوند. در چنین شرایطی باید به جای الگوهای انباشتگی بلندمدت ظاهر میهم

یا الگوی تصحیح خطای برداری با  VARX، از الگوهای VECMیا  VARمرسوم 

(. لذا در 12۰۰ 41( استفاده کرد )پاگان و پسران،VECMX) ۴۱متغیرهای برونزا

مالیاتی و نفت، تولید  های مخارج دولت، درآمدمطالعه حاضر برای محاسبه تکانه

( استفاده شده است. با استفاده از این الگو VECMXناخالص داخلی از الگوی )

توان همزمان در کنار حفظ اطالعات بلندمدت میان متغیرهای مذکور، تعدیالت می

مدت را کوتاه مدت آنها را نیز لحاظ کرد. در واقع همزمان اطالعات بلندمدت و کوتاه

 های مذکور در نظر گرفته شده است. هدر محاسبه تکان

1 2 3 4
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 (31) 

ناخالص داخلی، مخارج  ترتیب برابر تولیدبه tTو  tGDP ،tG ،tORدر روابط فوق 

1tدولت، درآمدهای نفتی و مالیات و  t tX X X     تغییرات متغیرX  را نشان

 دهد. می

                                                           
45 Vector Error Correction Model with Exogenous Variables   
46 Pagan, A. R., & Pesaran 
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 بینی شده درآمد قابل تصرف پیش -۷-۴

متغیر تقریبی 
danticipateY1

~
 توان بر اساس بر اساس فقط از متغیرهای با وقفه را می

استفاده شده است. بدین ترتیب با برآورد رگرسیون درآمد قابل تصرف بر مقادیر با 

وقفه درآمد قابل تصرف، مالیات، مخارج دولتی و مخارج مصرفی بخش خصوصی، 

ظر آن در ن بینی شدهمقدار برازش شده درآمد قابل تصرف به عنوان تغییرات پیش

 شود. گرفته می
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 برآورد تجربی مدل  -۴-۴

های پیشین بدان اشاره گردید، در این مطالعه برای ارزیابی همانگونه که در بخش

 هایهای متغیرهای مالی دولت بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی در دورهتکانه

( استفاده شده است 2۰۰1رکود و رونق اقتصادی از الگوی تصریح شده تاگاالکیس )

آمدهای نفتی، تعدیالتی در آن اعمال شده که با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به در

 است. 

با تواتر فصلی  1315-137۰در ابتدا شرایط خوب و بد اقتصادی در دوره زمانی 

11های رکود )بد( برابر یک )محاسبه شده است. متغیر مجازی در دوره D و در )

 ه است. های رونق اقتصادی )خوب( برابر صفر در نظر گرفته شددوره

همانگونه که در فوق بیان گردید برای تفکیک شرایط اقتصادی از مطالعه عینیان 

 .47(2شود )پیوست ( استفاده می131۰و برکچیان )

 و  41برای استخراج سری زمانی مخارج مصرفی )هزینه( بخش خصوصی

 ، از آمار هزینه و درآمدخانوار )بودجه خانوار( که هر ساله توسط41درآمدقابل تصرف

                                                           
های تجاری اقتصاد ایران، بر اساس متغیر مرجع تولید ناخالص داخلی گذاری چرخهدر مطالعه مذکور، تاریخ  47

 گذاریهای اقتصاد کالن انجام شده است. در این تاریخبدون نفت و با پشتیبانی مجموعه وسیعی از داده

بروزرسانی  1317طالعه در سال اند این مهای رونق و رکود بر اساس نقاط اوج و حضیض تعریف شدهوضعیت

 شده است. 

دوام و بادوام دوام، کمدر این مطالعه برابر است با مجموع مخارج مصرفی خانوارها در بخش کاالهای بی 41

حقیقی  ،(CPI)شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی است که بر بعد خانوارها تقسیم و سپس با تقسیم بر 

 شده است.
 بازنشستگی( پولی و مالیات کسر از درآمد )پس خالص درآمد مجموعبرابر است با درآمد قابل تصرف نیز  41

های کسر هزینه پس از خالص )مجموع درآمد بگیری، درآمدحقوق و مزد مشاغل از خانوار شاغل اعضای
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شود، استفاده شده است. محاسبه و کاربرد این آمارها یکی مرکز آمار ایران منتشر می

 های انجام شده در این زمینه است. دیگر از وجوه متمایز این مطالعه از سایر پژوهش

های زمانی در ابتدا باید پایایی متغیرهای ملحوظ اما مطابق با متدولوژی سری

ه یافته بررسی گردد کفولر تعمیم-از آزمون دیکی در مدل تصریح شده با استفاده

 آمده است.  3نتایج در جدول پیوست 

(، سری زمانی 13در گام دوم، با استفاده از مدل )
danticipateY1

~
 شود. محاسبه می

، ایهای سرمایههای جاری و تملک داراییاما با توجه به اینکه مخارج دولت به هزینه

تفکیک شده است، لذا دو مدل به صورت جداگانه برای مخارج جاری و عمرانی 

 تخمین زده شده است. 

 مخارج جاری دولت: 

tY  = 5/17  + ۰/7۰ 1 tY  + ۰/12 4 tG  - ۰/14 1 tC  

  (۰114/۰ )       (۰۰2۰/۰)        (۰۰۰۰/۰)   (۰۰11/۰)          

دهد وقفه اول درآمد قابل تصرف، وقفه چهارم مخارج جاری این معادله نشان می

تصرف اثرگذار است. دولت و وقفه اول مخارج مصرفی بخش خصوصی بر درآمد قابل 

 اعداد داخل پرانتز مقادیر احتمال هستند.

 ای: های سرمایهتملک دارایی

tY =1/51+  ۰/15 1 tY +  ۰/۰۰1 7 tG - ۰/15 1 tC -  ۰/۰15 1 tT  

            (۰743/۰)       (۰114/۰    )    (۰71۰/۰)      (۰۰۰۰/۰)  (۰۰11/۰)    

های دهند وقفه اول درآمد قابل تصرف، وقفه هفتم تملک داراییاین نتایج نشان می

ای )مخارج عمرانی(، وقفه اول مخارج مصرفی بخش خصوصی و همچنین سرمایه

تصرف اثرگذار است. اعداد داخل پرانتز مقادیر  وقفه اول درآمد مالیاتی بر درآمد قابل

 احتمال هستند.

شده زمانی مقدار برازشاز معادالت فوق سری
danticipateY1

~
 برای مخارج جاری

 و عمرانی به تفکیک محاسبه گردید.

های مخارج دولت، (، تکانه31در گام سوم، با استفاده از مدل تصریح شده )

شوند. باید توجه داشت که در برخی از نفتی محاسبه میدرآمدهای مالیاتی و 

های اقتصاد کالن، متغیرهایی وجود دارند که از یک طرف، مقادیر آنها خارج از مدل

                                                           

 در خانوار  متفرقه بگیری )آزاد( و درآمدهای حقوق و مزد غیر مشاغل از خانوار شاغل اعضای شغلی( پولی

 ، حقیقی شده است.(CPI)شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفیگذشته بوده که با تقسیم بر  ماه 12
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 انباشتگی بلندمدتباشند و از طرف دیگر در روابط همشده و برونزا میمدل تعیین

، VECMیا  VARشوند. در چنین شرایطی باید به جای الگوهای مرسوم ظاهر می

 ۱۱یا الگوی تصحیح خطای برداری با متغیرهای برونزا VARXاز الگوهای 

(VECMX ،در واقع تفاوت اصلی مدل2۰۰1( استفاده کرد )پاگان و پسران .) های

VECM  وVECMX انباشتگی بلندمدت در وجود متغیرهای برونزا در روابط هم

استفاده  VECMXی مالی از مدل هااست. لذا در مطالعه حاضر برای محاسبه تکانه

  51شده است.

های مورد بررسی در سطح و مشخص شدن حال پس از بررسی پایایی سری

 بینیهای خوب و بد، محاسبه سری زمانی تغییرات قابل پیشمتغیر مجازی دوره

درآمد قابل تصرف )مقدار برازش شده درآمد قابل تصرف )
danticipeteY1

~
 و ))

های مخارج دولت، درآمدهای مالیاتی و نفتی در دراختیار داشتن تکانههمچنین با 

( را در چارچوب یک 31توان مدل )با تواتر فصلی، می 1315-137۰دوره زمانی 

ای مبتنی بر متغیرهای مجازی برآورد کرد. این الگو ابتدا با رگرسیون تک معادله

است که نتایج آن در جدول های مخارج جاری دولت تخمین زده شده توجه به تکانه

 ( قابل مشاهده است.1)

 
 های مخارج جاری، درآمدهای نفتی و مالیاتی بر مخارج مصرفی بخشاثرات تکانه :۰جدول 

 های رونق و رکودخصوصی در دوره
Table 1: The effects of current expenditure government, oil and tax 

revenue on private consumption in business cycles 
متغیر وابسته 

tC 

 P-value انحراف معیار ضریب متغیرهای توضیحی

C 3557/2 ۰۰۰4/3 4341/۰ 

1 tC 1172/۰ ۰111/۰ ۰۰۰۰/۰ 

G

tD 51)1(   1531/۰ ۰77۰/۰ ۰417/۰ 
T

tD 21)1(   ۰۰45/۰ ۰۰55/۰ 4232/۰ 
OR

tD 11)1(   ۰۰51/۰ ۰117/۰ 7252/۰ 

G

tD 21  3151/۰ ۰111/۰ ۰۰2۰/۰ 

T

tD 21  ۰۰71/۰- ۰۰32/۰ 1321/۰ 

OR

tD 11  ۰۰32/۰ ۰154/۰ ۰315/۰ 

                                                           
50 Vector Error Correction Model with Exogenous Variables   

 ها نیز در نظر گرفته شده است.در روابط فوق متغیر مجازی هدفمندکردن یارانه 51
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1

~
 tY 21۰7/۰- 13۰۰/۰ ۰1۰۰/۰ 

 مأخذ: محاسبات تحقیق    
Source: Research calculations 

در این مدل اگر ضریب تکانه مخارج دولتی در شرایط رونق و رکود، مثبت باشد و  

صورت ماهیت سیاست مالی کینزی یا ضرایب تکانه مالیات، منفی به دست آید، درآن

دهد که در ( نشان می1صورت غیرکینزی خواهد بود. نتایج جدول )بوده و در غیراین

مخارج جاری دولت بر رشد مخارج مصرفی  های رونق و رکود اقتصادی اثراتدوره

دار بوده است. لذا استنباط این است که مخارج جاری بخش خصوصی مثبت و معنی

(، 2۰۰7های مطالعات اسکلرک )دولت در ایران ماهیت کینزی دارد. این نتایج با یافته

( 2۰13( و هریستوف )2۰۰1(، انوج )2۰۰1(، تاگاالکیس )2۰1۰کارمیگنانی )

 دارد.  مطابقت

دهدکه اثرات تکانه مخارج جاری دولت در شرایط عالوه بر این نتایج نشان می

(، 111۰رکود اقتصادی بزرگتر از شرایط رونق است که با نتیجه مطالعات درازن )

(، میتنیک و 2۰11(، بام و کوستر )2۰۰1(، تاگاالکیس )2۰۰۰گیاوازی و دیگران )

های اثرگذاری این متغیر دارد. اما وقفه ( مطابقت2۰13( و هریستف )2۰11سلمر )

طوری که اثرات تکانه مخارج جاری دولت در های تجاری متفاوت است. بهدر چرخه

وقفه و در دوره رکود با دو وقفه بر رشد مخارج مصرفی افراد اثرگذار  5دوره رونق با 

 است. 

ر وصی ددرآمدهای مالیاتی بر رشد مخارج مصرفی بخش خص همچنین اثر تکانه

دار نیست. تکانه درآمد نفتی نیز در دوره رکود با یک وقفه های تجاری معنیچرخه

 تواند موجب افزایش رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی گردد. می

ای دولت های سرمایههای تملک دارایی( با توجه به تکانه31در گام بعدی، مدل )

 اهده است.( قابل مش2برآورد شده است که نتایج آن در جدول )

 
 ای، درآمدهای نفتی و مالیاتی بر مخارجهای سرمایههای تملک داراییاثرات تکانه: ۸جدول 

 مصرفی بخش خصوصی در دوره های رونق و رکود
Table 2: The effects of development expenditure government, oil and 

tax revenue on private consumption in business cycles 
متغیر وابسته 

tC 

 P-value انحراف معیار ضریب متغیرهای توضیحی

C 3113/3 114۰/2 2122/۰ 
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1 tC 4111/۰ ۰117/۰ ۰۰۰۰/۰ 

G

tD 21)1(   ۰۰71/۰ ۰1۰1/۰ 4537/۰ 

T

tD 21)1(   ۰۰41/۰ ۰2۰5/۰ 2311/۰ 

OR

tD 21)1(   ۰۰32/۰ ۰۰57/۰ 5112/۰ 

G

tD 21  ۰421/۰ ۰121/۰ ۰۰14/۰ 

T

tD 21  ۰221/۰ ۰152/۰ 1425/۰ 

OR

tD 11  ۰111/۰ ۰۰31/۰ ۰۰۰5/۰ 

1

~
 tY 2171/۰- 13۰۰/۰ ۰۰24/۰ 

 مأخذ: محاسبات تحقیق
Source: Research calculations  

ای در دوره رکود های سرمایه( مؤید آن است که تکانه تملک دارایی2نتایج جدول )

داری داشته اما بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی با دو وقفه اثر مثبت و معنی

داری بین دو متغیر مذکور وجود نداشت. از این نتیجه در دوره رونق رابطه معنی

 ه استنباط نمود که مخارج عمرانی دولت ماهیت کینزی ندارد.توان اینگونمی

های درآمدهای مالیاتی بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی همچنین اثر تکانه

دار نبوده و درآمدهای نفتی با چهار وقفه در دوره رونق های تجاری معنیدر چرخه

 دار است.معنی

عمرانی اثر همسانی بر رشد  نتایج برآورد دو الگو نشان داد که مخارج جاری و

های تجاری ندارند و افزایش درآمد قابل مخارج مصرفی بخش خصوصی در چرخه

داری بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی بینی شده، اثر منفی و معنیتصرف پیش

بینی شده بدین در هر دو مدل دارد. عالمت منفی ضریب درآمد قابل تصرف پیش

یت تورمی در اقتصاد ایران، اثر منفی بر رشد مصرف معناست که وجود تورم و وضع

های های رونق و رکود اقتصادی در کنار دورهحقیقی داشته است. زیرا بررسی دوره

های رکود همراه با تورم بوده است دهد بسیاری از دورهتورمی و غیر تورمی نشان می

 52(.1313نژاد و توکلیان، )کمیجانی، خلیلی عراقی، عباس

                                                           
، انتهای رکود 71تا سه ماهه اول  71، سه ماهه اول 74تا سه ماهه اول سال  7۰ماهه سوم رکود دوره سه 52

و  13تا سه ماهه چهارم  11، ابتدای رکود دوره سه ماهه اول 1۰تا سه ماهه اول  71دوره سه ماهه سوم 

 اندستند که با تورم همراه بودهدوره های رکودی ه 11تا سه ماهه سوم  14ابتدای رکود دوره سه ماهه چهارم 
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 گیری جهنتی -۱

درصد، مهمترین جزء  1۰مصرف بخش خصوصی در ایران با دارا بودن سهمی معادل 

تواند نقش مؤثری بوده و تغییرات آن می 1315-1311تقاضای کل در دوره زمانی 

د تواننها در ایران میدر تقاضای کل داشته باشد. حال سوال این است که آیا دولت

مصرفی بخش خصوصی را تغییر داده و به مدیریت های مالی، مخارج با اعمال تکانه

تقاضای کل جامعه بپردازند؟ به عبارتی این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال بوده 

داری بر رشد مخارج مصرفی های مالی دولت اثرات مثبت و معنیاست که آیا تکانه

یگر، های رونق و رکود اقتصادی خواهند داشت؟ به بیان دبخش خصوصی در دوره

 ماهیت سیاست مالی در ایران چیست؟

های مالی دولت بر رشد مخارج مصرفی برای پاسخ به این پرسش اثرات تکانه

با تواتر فصلی  1315-137۰های تجاری در دوره زمانی بخش خصوصی در چرخه

 مورد ارزیابی قرار گرفت. 

اتی دهای مالینتایج حاصل از تصریح و تخمین دو الگو نشان داد اثرات تکانه درآم

دار نیست، های تجاری معنیبر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی در چرخه

صادی های اقتعبارتی، مالیات به عنوان یک ابزار سیاستی در راستای کاهش نوسانبه

 نبوده است. 

داری های رونق و رکود اقتصادی اثر مثبت و معنیاما مخارج جاری دولت در دوره

خش خصوصی دارند یعنی مخارج جاری در ایران ماهیت بر رشد مخارج مصرفی ب

های اقتصادی و ایجاد ثبات اقتصادی سیاست کینزی دارد. لذا برای کاهش نوسان

 یمنبع مخارج دولت،بودن  یاموافق چرخهباشد. زیرا  53ایبایست پادچرخهمالی می

کاهش  ینهمو ز یشدر اقتصاد را افزا ینانیثباتی شناخته شده که نااطمبی یدتشد یبرا

 یدر دوره زمان یرانا یگذار مالرفتار سیاست یآورد. بررسرا فراهم می یرشد اقتصاد

 یتجار یهاموافق چرخه داده است مخارج دولت در ایراننشان نیز  1311 –1357

(. بنابراین با توجه به ماهیت کینزی مخارج جاری و موافق 1314)زارعی،  بوده است

دولت نتوانسته است به عنوان توان گفت های تجاری میای بودن آن در چرخهچرخه

 یریکارگلزوم بهلذا . یدنما یفاا یاقتصاد کالن، نقش یطساز در محاز عوامل ثبات یکی

 برخوردار است.  اییژهو یتاز اهم در کشور یاپادچرخه سیاست

                                                           
53 Counter-Cyclical 
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دهدکه اثرات تکانه مخارج جاری دولت در شرایط عالوه بر این نتایج نشان می

های اثرگذاری این متغیر در رکود اقتصادی بزرگتر از شرایط رونق است. اما وقفه

که اثرات تکانه مخارج جاری دولت در دوره طوریهای تجاری متفاوت است. بهچرخه

و در دوره رکود با دو وقفه بر رشد مخارج مصرفی افراد اثرگذار است. وقفه  5رونق با 

تواند در مدت عبارتی یک تکانه در مخارج جاری دولت در دوره رکود اقتصادی میبه

تری در مقایسه با شرایط رونق اقتصادی، زمینه افزایش مخارج مصرفی زمان کوتاه

 بخش خصوصی را فراهم آورد. 

عمرانی بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی نیز ارزیابی اثرات تکانه مخارج 

ای در دوره رکود پس های سرمایهگردید و نتایج حاصل نشان داد که تملک دارایی

 های مصرفی خانوارها اثرگذار باشد. از دو فصل می تواند بر هزینه

 بنابراین مخارج جاری و عمرانی حقیقی دولت به عنوان متغیرهای پیشران نسبت

 عوامل از توانند یکیمی 54حقیقی )بدون نفت( داخلی تولیدناخالص هایچرخه به

 نمایند ایفا های رکود نقشکالن و در جهت خروج از دوره اقتصاد محیط در سازثبات

 (.1313)زارعی و نجفی، 

از سوی دیگر، مقایسه اثرات متغیرهای مخارج جاری و عمرانی دولت با یکدیگر 

رکود اقتصادی، اثرگذاری تکانه مخارج جاری بر مخارج مصرفی دهد در دوره نشان می

ای بوده است. این مقایسه بیانگر های سرمایهبخش خصوصی بیشتر از تملک دارایی

این است که مخارج جاری در دوران رکود بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی به 

د کم رسنظر میتواند اثرگذار باشد. به عنوان مهمترین جزء تقاضای کل بیشتر می

بودن سهم مخارج عمرانی در مقایسه با مخارج جاری و تعلل دولت در بازپرداخت 

بدهی خود به پیمانکاران و افزایش بدهی به آنها، از دالیل عمده این تفاوت باشد. 

ای از مخارج کل دولت و بنابراین از یک سو افزایش سهم تملک دارایی های سرمایه

در افزایش اثرگذاری تکانه این متغیر بر  توانددهی دولت میمدیریت باز سوی دیگر، 

رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی و کاهش وقفه اثرگذاری آن نقش اساسی داشته 

ه خوشبختانای برخوردار است. مدیریت بدهی از اهمیت ویژهتشکیل شورای باشند. 

ارایی به هیات دولت با تشکیل شورای مدیریت بدهی در وزارت امور اقتصادی و د

موافقت کرد تا این شورا 1313های دولت در سال منظور مدیریت و تقویم بدهی

                                                           
های تجاری در ایران. بیست و (. رفتار مالی دولت و چرخه1313زارعی، ژاله. نجفی زیارانی، فاطمه. ) 54

 های پولی و ارزی.چهارمین همایش ساالنه سیاست
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بتواند با هماهنگی بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس 

در راستای تواند دولت را میچنین واحدی  .جمهوری به این موضوع اهتمام کند

تعامل اهداف مشترک تعریف شده در قواعد پولی و مالی حرکت به سمت 

 یاری رساند. گذاران پولی و مالی تسیاست
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 ها پیوست
  -۰پیوست 

 : LUدسته  برای مصرف کننده

U=E{U(C1, C2)} = E {
1

2
(C1

LU)
2

+
1

2
(C2

LU)
2

}  

Max U 

 s.t: 

 C1
LU + RC2

LU = Y1 + Y2 

 برابر است با: LUالگرانژ مسأله مصرف کننده دسته 

L =
1

2
(C1

LU)
2

+
1

2
(C2

LU)
2

− λ(C1
LU + C2

LU − Y1 − RY2) 

F.O.C: 

        
σL

σC1
LU = C1

LU − λ = 0  

σL

σC2
LU = C2

LU − λ = 0 

 توان نتیجه گرفت: می
C1

LU = C2
LU        

σL

σλ
= C1

LU + RC2
LU − Y1 − RY2 = 0                  

 توان نتیجه گرفت: ( می2( و )1از رابطه )

 (1 + R)C1
LU = Y1 + RY2                                                                       (1)  

 C1
LU =

Y1+RY2

1+R
                                                                                 (2)  

E(C1
LU) = E (

Y1+RY2

1+R
)                                                                                      (3)  

 از تفاضل دو رابطه فوق خواهیم داشت:

ΔC1
LU =

ΔY1
ε1⁄ +RΔY2

ε1⁄

1+R
                                                                           (4)  

 که: 

danticipateYYY 1111                                                                              )5( 

danticipateYYY 2212                                                       )1( 
 

 : LC دستهبرای مصرف کننده 
Max U 

 s.t: 

C1
LC + RC2

LC = Y1 + Y2                                                                            (7)  

C1
LC ≤ Y1 

 برابر است با: LCالگرانژ مسأله مصرف کننده دسته 
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L =
1
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(C1

LU)2 +
1

2
(C2

LU)2 − λ(C1
LU + C2

LU − Y1 − RY2) −  (C1
LC − Y1)      )1( 

F.O.C: 
σL

σC1
LC = C1

LC − λ −  = 0                                                                     )1( 
σL

σC2
LC = C2

LC − λ = 0                                                                             (۰1)  
σL

σC1
LC = C1

LC + C2
LC − Y2 − RY2 = 0                                                     (11)  

 σL

σ 
= 0 ⇒  (C1

LC − Y1) = 0                                                       )12( 
 توان نتیجه گرفت:می

 = 0 

 یا 
C1

LC = Y1 
µ زمانی که = همانند افراد  LCاست محدودیت نقدینگی برابر صفر بوده و افراد دسته  0

داشته و توانایی  r به بازارهای اعتباری و بازار بدهی با نرخ بهره دسترسی کامل  LUدسته

 انداز را دارند.استقراض و پس

µدر شرایطی که  ≠  است: 0

 C1
LC = Y1 و   C2

LC = Y2                                                                    (13)  

  -۸پیوست 
 ایران اقتصاد تجاری هایچرخه :۸ -جدول پ

  of Iran economy  : Business cycle2-Table P 
 طول دوره )فصل( پایان شروع وضعیت

 5حداقل  1311 بهار نامعلوم رکود

 1۰ 137۰ پاییز 1311 تابستان رونق

 1 1372 زمستان 137۰ زمستان رکود

 2 1373 تابستان 1373 بهار رونق

 3 1374 بهار 1373 پاییز رکود

 1 1371 بهار 1374 تابستان رونق

 1 1371 بهار 1371 تابستان رکود

 3 1371 زمستان 1371 تابستان رونق

 5 131۰ بهار 1371 بهار رکود

 24 1311 بهار 131۰ تابستان رونق

 1 1311 تابستان 1311 تابستان رکود

 1 131۰ تابستان 1311 پاییز رونق

 1 1312 تابستان 131۰ پاییز رکود

 1حداقل  نامعلوم 1312 پاییز رونق

 (131۰) انینیع و انیبرکچ مطالعهمأخذ: 
Source: Barakchian and Einian (2011)  
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  -۷پیوست 
 برای بررسی پایایی متغیرها  ADFنتایج آزمون : ۷-پ جدول

Table P-3: The results of unit root tests (ADF test) 
 آزمون نتیجه آماره بحرانی در سطح  آماره آزمون نام متغیر

 I(0) -5۰55/3 -۰421/1 تکانه مخارج جاری

 I(0) -5۰55/3 -3517/1 تکانه مخارج عمرانی

 11751- 5۰14/3- I(0) تکانه مالیات 

 I(0) -5۰14/3 -5121/1 تکانه درآمدهای نفتی 

 I(0) -5۰14/3 -5111/1 تکانه تولید ناخالص داخلی حقیقی

 I(0) -5۰۰1/3 -۰۰11/7 رشد مخارج جاری حقیقی دولت 

 I(0) -5۰۰1/3 -3451/1۰ رشد مخارج عمرانی حقیقی دولت

 I(0) -5۰۰1/3 -1124/5 رشد درآمد حقیقی مالیات 

 I(0) -5۰۰1/3 -171۰/1 رشد درآمد حقیقی نفت

 I(0) -5۰۰1/3 -1711/4 رشد تولیدناخالص داخلی حقیقی

 I(0) -1135/2 -4775/3 رشد مخارج مصرفی حقیقی بخش خصوصی

 I(0) -5131/2 -7۰71/2 رشد درآمد قابل تصرف حقیقی 

 I(1) -4177/3 -۰541/1 تولیدناخالص داخلی حقیقی

 I(1) -4111/3 -41۰2/1 مخارج جاری

 I(1) -4111/3 -2114/2 مخارج عمرانی

 I(1) -4177/3 -7421/1 درآمد حقیقی مالیات

 I(1) -1115/2 -1773/2 درآمد حقیقی نفت

 تحقیق مأخذ: محاسبات
Source: Research calculations  
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