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چكيده
اين مقاله درصدد پاسخ به اين سؤال است كه آيا سياستهاي مالي انبساطي به صورت افزايش مخارج
دولت و كاهش ماليات بر رشد اقتصادي در ايران به صورت خطي تأثيرگذار است يا غيرخطي؟ به اين منظور،
كارايي هر يك از برنامههاي مذكور با بهكارگيري دو الگوي خودرگرسيون برداري خطي و آستانهاي و
اطالعات سالهاي  ۸۳۳۱الي  ۸۳۳۸بررسي شده است .در اين ارتباط ،هنگام استفاده از الگوي آستانهاي،
مشاهده هاي سالهاي مورد بررسي بر اساس مثبت يا منفي بودن شكاف توليد به دو رژيم تفكيك شد .توابع
واكنش آني الگوي خطي حاكي از آن است كه كاهش درآمدهاي مالياتي و افزايش مخارج دولت به عنوان
محرکهاي مالي منجر به افزايش رشد اقتصادي شدهاند ،اما ميزان تأثيرگذاري مخارج دولت بيشتر از
درآمدهاي مالياتي است .افزايش مخارج دولت در الگوي آستانهاي نيز كاراترين محرک مالي است .به عالوه،
مقايسه توابع عكسالعمل آني الگوي خطي و رژيم باال نشان ميدهد كه واكنش توليد ناخالص داخلي به
درآمدهاي مالياتي در مدل خطي و در شرايط شكاف توليدي مثبت تقريباً يكسان است .اين در حالي است
كه آثار افزايش مخارج دولت بر توليد ناخالص داخلي در مدل خطي اختالف زيادي با اين آثار در رژيم باال
دار د .در رژيم پايين نيز واكنش توليد ناخالص داخلي به درآمدهاي مالياتي و مخارج دولت متفاوت از مدل
خطي است .براين اساس ،ضرايب فزاينده سياستهاي مالي انبساطي به شرايط اقتصادي بر حسب شكاف
توليد وابسته هستند.
واژگان کليدی :سياستهاي مالي انبساطي ،كارايي ،مدل خودرگرسيون برداري ،شكاف توليد
طبقهبندی : JEL

E32, E37,C54

* اين مقاله از رساله دكتري خانم الهام غالمي تحت عنوان بررسي كارايي برنامههاي محرك مالي در ايران :رويکردي بر مدلهاي  TVARو
 DSGEاستخراج شده است.
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 -1مقدمه
سياست مالي بخشي از سياستهاي مديريت تقاضا محسوب ميشوند كه اثرگذاري آن بر متغيرهاي كالن
اقتصادي مانند مصرف ،سرمايه گذاري ،تورم ،توليد ناخالص داخلي و اهداف كالن اقتصادي از جمله اهداف
توزيعي ،اهداف تخصيصي و تثبيتي ،به حركت درآوردن فعاليتهاي بخشهاي غيردولتي ،استفاده از منابع
راكد كشور و جهتدهي آنها در مسير رشد و توسعه به عنوان مهمترين ويژگيهاي آنها به شمار ميآيند
(ابونوري و ديگران .)۸۳۱۳ ،يكي از خصوصيتهاي بارز اين سياستها وجود وقفههايي در تصميم گيري ،اجرا
و همچنين تاثيرپذيري كارايي آن از زمان و محيط كالن اقتصادي است كه سياست مزبور در آن اجرا
ميشوند .به اين نحو كه يك سياست مالي خاص كه در يك دوره زماني مناسب و ضروري به نظر ميرسيد
ممكن است بعد از گذشت يك دوره طوالني كارايي خود را از دست بدهد .از اين رو ،استفاده از سياستهاي
مالي و نوع آثاري كه مي تواند بر متغيرهاي كالن داشته باشد موضوعي است كه همواره مورد توجه
اقتصاددانان بوده است( .زائر و غالمي .)۸۳۱۱ ،ليكن ،ادبيات تجربي حاكي از نتايجي متناقض در خصوص
نحوه و ميزان تأثيرگذاري سياست هاي مذكور بر متغيرهاي كالن اقتصادي است و به همين دليل
سياست هاي مالي از ديرباز به عنوان يكي از ابزارهاي قدرتمند و درعينحال خطرناک اقتصادي مطرح بوده
است و دولتمردان عالقه چنداني به بهكارگيري آن نداشته و اقبال عمومي به سمت استفاده از سياستهاي
پولي بوده است.
با اين وجود ،در سالهاي اخير نيز به دنبال آشفتگيهاي مالي به وجود آمده در بسياري از كشورها،
دولتها ،بانك هاي مركزي و محققان زيادي ،بر اين مساله كه در شرايط ركود اقتصادي كه نرخ بهره در
پايينترين سطح خود قرار دارد ،مكانيسم پولي ضعيف بوده و راه حل مناسب براي برون رفت از اين شرايط
را معرفي بستههاي محرک مالي دانستهاند .با اين وجود ،سؤاالتي نظير اينكه سياستهاي مالي انبساطي چه
تأثيري بر رشد اقتصادي دارند؟ يكنواختي سيكل تجاري به چه ميزان كارايي اين سياستها را تحت تأثير
قرار ميدهد؟ آيا موقعيت سيكل تجاري بر اثرات شوکهاي انبساطي سياست مالي بر توليد ناخالص داخلي
تأثيرگذار است؟ همواره در سطح اقتصاد كالن وجود دارند و به عنوان موضوعاتي چالش برانگيز در ادبيات
مربوطه مطرح هستند (.)Baum, Anja and et. al. ,2011
بنابراين ،با توجه به مطالب مذكور و با عنايت به اينكه كارايي سياستهاي مالي انبساطي ميتواند تحت
تأثير محيط اقتصادي قرار گيرد ،عدم توجه به اين مسئله و بررسي كارايي سياستهاي مذكور در چارچوب
الگوي خطي ميتواند نتايج گمراهكنندهاي را حاصل نمايد( .)Schclarek ,2003از اينرو ،براي دستيابي به
نتايج واقع بينان ه تر استفاده از يك تحليل سياستي غيرخطي مناسب خواهد بود كه در اين مقاله نيز اين
رويكرد مورد توجه قرار گرفته است.
ساماندهي مقاله حاضر به اين صورت است كه نخست بعد از مقدمه ،مباني نظري شامل معرفي
سياستهاي مالي و ابزارهاي آن و همچنين شكاف توليد و نحوه محاسبه آن به عنوان متغير نشاندهنده
شرايط محيط اقتصادي ارائه ميگردد .در بخش سوم ،پيشينه پژوهش و در بخش چهارم الگوي مدنظر
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تحقيق بيان مي شود .بخش پنجم به تشريح نتايج تجربي اختصاص يافته است و در نهايت نيز جمعبندي
ارائه شده است.
 -2مباني نظری
 -1-2تعريف و انواع سياستهای مالي
در زبان ايتاليايي « »II Fiscoبه معني بنگاهي است كه ماليات را جمعآوري ميكند ،بنابراين سياست
مالي عبارت است از سياستهايي كه به ماليات وابستهاند .با اين وجود ،انقالب كينزي مفهوم سياست مالي را
تغيير و آن را از سمت درآمد يا ماليات به سمت درآمد و مخارج سوق داده است .براين اساس ،سياست مالي
به دستكاري مالياتها و مخارج عمومي براي اثرگذاري بر تقاضاي كل اشاره دارد
دولت و اهداف پيشروي آن نقش بسيار مهمي در تعيين ماهيت سياستهاي مالي در جامعه دارد .در
اين ارتباط ،زماني كه دولت با مسائل اجتماعي و پيامدهاي سياسي ناشي از آن مواجه شود ،به دنبال
سياستي براي حل يا تخفيف آنها خواهد بود .به عنوان مثال اغلب دولتها هنگام انتخابات ،سياست كاهش
تورم و افزايش كمكهاي بالعوض و رفاه عمومي را در پيش ميگيرند .درحاليكه ،اگر مهمترين هدف كاهش
وابستگي اقتصادي و حفظ استقالل اقتصادي باشد ،دولت تالش ميكند در مخارج ارزي خود به نحوي
صرفهجويي نمايد كه حتيالمقدور گرفتار كسري تراز پرداختها و انباشت بدهي خارجي نگردد و در صورتي
كه بيكاري مشكل عمده جامعه باشد ،هدف اصلي دولت ايجاد اشتغال و افزايش توليد خواهد بود .بنابراين،
دولتها بعد از مشخص نمودن هدف مدنظر ،سياستهاي مالي مناسب براي تحقق اهداف را انتخاب
ميكنند .برايناساس ،سياست مالي را ميتوان به دو دسته سياستهاي مالي انبساطي و سياستهاي مالي
انقباضي طبقهبندي نمود .به طوريكه:
سياست مالي انبساطي در شرايط كمبود تقاضا كه اقتصاد در وضعيت عدم اشتغال كامل و به ويژه در
شرايط ركودي قرار دارد ،انتخاب ميشود و به صورت افزايش مخارج دولت و كاهش مالياتها ،به بسط
فعاليت اقتصادي و رفع شكاف ركودي منجر ميشود .قابل ذكر است ،سياستهاي مالي انبساطي در ادبيات
مربوطه به عنوان محرکهاي مالي مطرح است.
سياست مالي انقباضي در شرايط مازاد تقاضا انتخاب ميشود كه سياست مناسبي جهت كاهش فشار
تقاضا و تورم و يا رفع شكاف تورمي از طريق افزايش ماليات و كاهش مخارج دولت محسوب ميشود
(برانسون.)۸۳۱۱ ،
دولتها از سياست مالي به استناد ويژگيهايي كه دارد ،براي رسيدن به اهداف خود در سطح كالن
استفاده مي نمايند .براين اساس ،اهداف سياست مالي در چارچوب وظايف اقتصادي بخش عمومي و با توجه
به شرايط اقتصادي و چالشهاي سياسي پيشروي دولتها مشخص ميگردد .به طور كلي برنامههاي
مختلف دولت در دستيابي به اهدافي مانند اشتغال كامل ،تثبيت قيمتها ،موازنه تراز پرداختها و رشد
اقتصادي در قالب وظيفه تثبيت ،يا تحقق عدالت اجتماعي كه در نتيجه تخصيص بهينه منابع روي ميدهد و
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يا اهدافي چون ارائه كاال و خدمات عمومي ،مبارزه با فقر ،كاهش فاصله طبقاتي ،كمك به گروههاي كم
درآمد كه جزء برنامه هاي توزيع هستند ،از جمله اهداف سياست مالي هستند .در ادامه برخي از اين اهداف
توضيح داده ميشود (جعفري صميمي.)۸۳۱1 ،
 -2-2ابزارهای سياستهای مالي
با توجه به تعريف كينزي ،جريان پرداختها (مخارج دولت) و دريافتهاي دولت (ماليات) ابزارهاي اصلي
سياست هاي مالي هستند .مخارج (عمومي) دولت عبارت است از بهاي كاالها و خدماتي كه در حدود فعاليت
دولت پرداخت ميشود .درحاليكه ،ماليات به زبان ساده وجوهي است كه دولت بر طبق قانون براي تأمين
مخارج عمومي و اجراي سياستهاي مالي در راستاي حفظ منافع اقتصادي ،اجتماعي و سياسي كشور از
اشخاص ،شركتها و مؤسسههاي دريافت ميكند .به طور كلي در سيستم مالياتي ،مالياتها را ميتوان از
لحاظ منابع و روشهاي اخذ ماليات تقسيمبندي نمود .بر اساس منابع اخذ ماليات ،سه منبع اصلي براي
كسب درآمد مالياتي شامل درآمد ،مصرف و ثروت مطرح ميشود .از حيث چگونگي وصول درآمدهاي
مالياتي نيز ميتوان به دو روش اصلي مستقيم و غيرمستقيم اشاره كرد كه در آمارهاي دولتي و در سطح
بينالمللي نيز اين نوع از طبقهبندي به طور عمده وجود دارد( .غالمي .)۸۳۱۱ ،شايانذكر است كه كسري
بودجه يا مازاد بودجه نيز از ابزارهاي سياست مالي دولت براي تنظيم ثبات و رشد اقتصادي محسوب
ميشوند.
به عالوه ،برخي ابزارهاي سياست مالي خودكار و بدون دخالت مسئوالن عمل ميكنند .براي مثال
ماليات تصاعدي يك تنظيمكننده خودكار است كه به هنگام كاهش درآمدهاي شخصي و كسب كار،
درآمدهاي دولت را تقليل ميدهد و از اين راه در جهت جبران سير نزولي مصارف مختلف -كه الزمه دوران
كاهش درآمدهاست -عمل ميكند و در مقابل در دوره گسترش و انبساط اقتصادي ،مالياتها ميتوانند
سريع افزايش يابند و در نتيجه از فشارهاي تورمي بكاهند.
 -۳-2شكاف توليد
بيشتر چرخه تجاري به صورت نوسان دورهاي فعاليت اقتصادي كل يعني نوسانات توليد در طول زمان
حول يك روند مشخص تعريف ميشود .به طوري كه ،اگر توليد در طول زمان باالتر از روند مذكور باشد،
اقتصاد در رونق و زماني كه توليد پايين تر از اين روند قرار گيرد ،اقتصاد با ركود مواجه است .با اين وجود،
براي تعريف چرخه تجاري همانگونه كه مك درمات و اسكات )۸۳۳۳( ۸و هاردينگ و پاگان )2۰۰1( 2به
طور مشخص تأكيد كردند ،دو متدلوژي يعني چرخه كالسيكي كه به الگوي متوالي شكوفاييها و كساديها
در سطح سريهاي زماني اشاره دارد و چرخه رشد كه براساس آن چرخه تجاري به صورت انحرافات محصول
كل واقعي از روند آن بيان ميشود ،وجود دارد (.)Male,2010
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در ادبيات اقتصادي ،براي تحليل چرخه هاي تجاري از دو معيار يعني شكاف توليد (اختالف توليد بالفعل
و بالقوه) و شكاف بيكاري (اختالف بين بيكاري واقعي و بيكاري طبيعي) مورد استفاده قرار ميگيرد .با اين
وجود ،ادبيات تجربي حاكي از اين است كه در اكثر موارد چرخههاي تجاري براساس شكاف توليد تحليل
ميگردد.
همان طور كه بيان شد ،شكاف توليد در ادبيات مربوطه به صورت اختالف بين توليد ناخالص داخلي بالقوه و
توليد بالفعل تعريف ميشود:
() ۸
gap t =y t -τ t
در رابطه ( y t ،)۸توليد بالقوه و  τ tتوليد بالفعل است .بنابراين با توجه به اين رابطه براي محاسبه
شكاف توليد در اقتصاد بايستي داده هاي آماري مربوط به دو متغير توليد بالفعل و توليد بالقوه در اختيار
باشد؛ اما در عمل تنها آمارهاي مربوط به توليد بالفعل موجود است و توليد بالقوه قابلمشاهده نيست.
بنابراين براي محاسبه شكاف توليد در ابتدا بايد توليد بالقوه با استفاده از روشهاي متداول و مناسب مورد
برآورد قرار گيرد .يكي از متداولترين اين روشها روش فيلتر هادريك – پرسكات ۳است.
 -۴-2رويكردی بر روش فيلتر هادريک – پرسكات
فيلتر هادريك – پرسكات ابتدا در سال  ۸۳۱۰براي تجزيه و تحليل ادوار تجاري توسط اين دو نفر
مطرح شد ،اما  ۸۱سال بعد يعني در سال  ۸۳۳۱منتشر شد و به تدريج دامنه استفاده آن به منظور مقايسه
ادوار تجاري ميان كشورها گسترش يافت .به طوري كه از سال  ۸۳۱۰تاكنون تبديل به يك روش استاندارد
براي روند زدايي سريهاي زماني شده است.
فيلتر هادريك – پرسكات روند زماني غيرقابل مشاهده را براي يك متغير سري زماني ارائه ميكند .با

فرض اينكه   y t يك سري زماني قابل مشاهده بوده و داللت بر توليد ناخالص داخلي داشته باشد ،فيلتر

هادريك  -پرسكات   y t را براساس رابطه ( )2به يك روند زماني
دوراني پايا  c t تجزيه ميكند:

yt   t  ct

() 2
قابلذكر است در رابطه (،)2

τ t 

و يك سري زماني از عناصر

 c t و τ t 

غيرقابل مشاهده هستند ،اما از آنجا كه  c t فرآيند

پايا 4است ،لذا ميتوان  y t را از حاصل جمع  τ t با يك سري اغتشاش مانند c t 
آورد .از اين رو ،مساله اصلي استخراج  τ t از   y t است تا بتوان به يك سري زماني روند زدايي شده
به دست

كه پايا است ،دست يافت .در واقع ،در روش فيلتر هادريك – پرسكات تفكيك يك سري زماني به اجزاء
چرخهاي و روند در دو مرحله صورت ميگيرد .در مرحله اول ،از اين فيلتر جهت استخراج روند پاياي
فصلنامـه اقتصاد مالي
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بلندمدت (  ) y t -τ tاستفاده ميشود و در مرحله دوم؛ جزء چرخهاي از اين روند پاياي بلندمدت استخراج
ميگردد (طيب نيا و قاسمي.)۸۳۱۳ ،
بنابراين ،صورت مسئله در طراحي فيلتر هادريك – پرسكات عبارت است از:
()۳

T-1

2

T

 (yt -τ t ) +λ (τ t+1 -τ t )-(τ t -τ t-1 )

2

t=2

t=1

:

Min
 

T
τ t t=1

در رابطه ( ) ۳نشان داده شده است كه فيلتر مذكور از حداقل كردن مجموع مجذورات انحرافات سري زماني
مدنظر با يك جزء روند به دست ميآيد كه به عنوان شاخص خوبي برازش تلقي مي گردد .براين اساس،
فيلتر هادريك – پرسكات اين مساله را با اختصاص دادن وزنهاي مناسب براي سيگنال در مقابل روند خطي
حل ميكند .بدين نحو كه اگر  λبر وزن داللت داشته باشد و در ابتدا معادل صفر در نظر گرفته شود ،آنگاه
 c t =0است و در اين صورت  τ t =y tميگردد ،بنابراين در اين حالت هر دو داراي روندي تصادفي
خواهند بود .اما اگر فرض كنيم كه  λبسيار بزرگ بوده به طوري كه به سمت بينهايت ميل كند ،در اين
وضعيت  τ tبه تخمين روش حداقل مربعات نزديك ميشود.
با توجه به مطالب بيانشده نقطۀ قوت اين فيلتر انعطافپذيري آن و ضعف آن حساسيت نتايج نسبت به
ضريب  λاست .براي حل اين مشكل هادريك و پرسكات بيان ميكنند كه مقدار عددي پارامتر بايد براساس
اطالعات گذشته و به وسيله متوسط طول يك دوره كامل تجاري انتخاب شود .آنها در سال  ۸۳۳۰مقادير
بهينه  λرا براي آزمونها فصلي و ساالنه به ترتيب  ۸۱۰۰و  ۸۰۰در نظر گرفتهاند (امامي و عليا.)۸۳۱۱ ،
 -۳پيشينه پژوهش
در اين مقاله بررسي كارايي سياستهاي مالي انبساطي در ايران با استفاده از الگوي  VARخطي و
غيرخطي (آستانهاي) مدنظر است .از اين رو ،در اين قسمت برخي از مطالعه هاي داخلي و خارجي در اين
زمينه ارائه شده است.
ميال  -گارسيا ( 1)۸۳۱۳شوکهاي ناشي از سياستهاي مالي (مخارج دولتهاي محلي و ايالتي) آمريكا
را با استفاده تجزيه واريانس برمحصول ملي اين كشور مورد بررسي قرار داده اند كه نتيجه حاكي از تأثير
مثبت سياست مالي بر محصول ملي آمريكا بوده است .ميهو و فاتاس ( ۱)2۰۰۸در مطالعه خود روي اقتصاد
آمريكا به بررسي آثار شوکهاي ناشي از مخارج دولت بر توليد ناخالص داخلي ،مصرف بخش خصوصي،
سرمايهگذاري بخش خصوصي ،دستمزدهاي واقعي ،اشتغال و نرخهاي بهره پرداخته كه نتيجه چيزي جز
تأييد رابطه مثبت نبوده است .هوپنر( ۱)2۰۰۸در مطالعه خود تحت عنوان تحليل سياستهاي مالي در
آلمان ،با استفاده از الگوي خود توضيح برداري ( )VARو دادههاي فصلي ،اثر مالياتها و مخارج دولت را بر
روي ،GDPمصرف بخش خصوصي و درآمد قابل تصرف در اقتصاد آلمان مورد بررسي قرار داده است.
فصلنامـه اقتصاد مالي
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نتايج حاصل از اين مطالعه نشان ميدهد كه عكس العمل  GDPنسبت به شوکهاي مالياتي منفي بوده
درحاليكه اين عكس العمل نسبت به شوکهاي مخارج دولت مثبت بوده است .عالوه براين ،مصرف بخش
خصوصي نسبت به ماليات واكنش منفي و نسبت به شوکهاي ناشي از مخارج بخش عمومي واكنش مثبت
داشته است .بطوركلي ،نتايج حاصل از اين مطالعه با مدل هاي ادوار تجاري كينزين ها سازگار ميباشد.
فرانسيسكو ( ۱)2۰۰۱نيز به منظور بررسي آثار سياستهاي مالي برمتغيرهاي كالن اقتصاد اسپانيا از الگوي
 VARاستفاده نموده است .نتايج مطالعه نشان ميدهد كه شوکهاي ناشي از سياستهاي مالي بر متغيرهاي
نظير ،GDPمصرف ،سرمايهگذاري بخش خصوصي ،نرخهاي بهره و سطح عمومي قيمتها داراي اثري معنادار
ولي ناچيز ميباشند .ون آرل و ديگران ( ۳)2۰۰2نيز در تحقيق خود به بررسي اثرات سياستهاي مالي بر
كشورهاي عضو  OECDبراي دوره ( )۸۳۱۰-2۰۰۸با استفاده از مدل VARپرداخته است .يافتههاي اين
مطالعه نشان ميدهد كه اثرات سياستهاي مالي بر متغيرهاي كالن كوچك و درعينحال غير كينزي
مي باشد .بنابراين ،افزايش مخارج دولت لزوماً منجر به افزايش توليد و افزايش مالياتها منجر به كاهش
محصول ملي نميشود.
بام و كوستر ( ۸۰)2۰۸۸در مقالهاي تأثيرگذاري شوکهاي سياست مالي انبساطي بر توليد ناخالص
داخلي را با استفاده از الگوي  VARخطي و آستانهاي و اطالعات سالهاي  ۸۳۱۱الي  2۰۰۳مورد بررسي
قرار دادهاند .براي اين منظور آنها برنامههاي محرک مالي سالهاي  2۰۰۱و  2۰۰۳در كشور آلمان را به
عنوان ابزارهاي سياستهاي مالي انب ساطي در نظر گرفتند و براي تحليل چرخه تجاري كشور آلمان معيار
شكاف توليد و براي محاسبه آن فيلتر هادريك – پرسكات را استفاده نمودند .نتايج نشان ميدهد كه ضريب
فزاينده مخارج دولت در مواقعي كه شكاف توليدي منفي وجود دارد ،بسيار بزرگتر است اما اين اثر زماني
كه شك اف توليدي مثبت وجود داشته باشد ،خيلي محدود است .به عالوه ،مقايسه آثار محرک مالي به صورت
كاهش ماليات در الگوي آستانهاي تأثيرگذاري كمتري در مقايسه با الگوي خطي دارد.
آريان و ديگران ( ۸۸)2۰۸2در مقالهاي تحت عنوان ضريب فزاينده مالي در سيكلهاي تجاري ،به برآورد
ضريب فزاينده مخارج دولت و ماليات در چارچوب سوئيچينگ رژيم براي اقتصاد اياالتمتحده طي دوره
 ۸۳4۳:۸الي  2۰۰۱:4پرداختند .نتايج حاكي از اين است كه در شرايطي كه شكاف توليد منفي است،
ضرايب فزاينده مخارج دولت بيشتر است .درحاليكه ضريب فزاينده ماليات در دوره شكاف توليد مثبت
بيشتر ميباشد .فازاري و ديگران ( ۸2)2۰۸۸در مقاله خود اين موضوع كه آيا اثرات مخارج دولت بر
متغيرهاي اقتصادي به عالمت و ميزان شكاف توليدي وابسته است؟ را با استفاده از الگوي  VARخطي و
آستانهاي و اطالعات فصلي مورد بررسي قراردادند .در اين مقاله در ابتدا شكاف توليد با استفاده روش فيلتر
هادريك – پرسكات و سپس ارزش آستانهاي آن با روش  MLبرآورد شده است .نتايج بررسي اثرات سياست
مالي بر متغيرهاي اقتصادي براساس تحليل توابع واكنش آني ۸۳حاكي از آن است كه در رژيم پايين
(شرايط ركودي) مخارج دولت اثر بيشتري بر توليد دارد ،افزايش در مصرف در زمان آغاز رژيم پايين،
بزرگتر و پايدارتر است و سرمايهگذاري در طول اين رژيم افزايش مييابد و اين اثر حتي بعد از  2۰فصل از
فصلنامـه اقتصاد مالي
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بين نميرود .درحاليكه در رژيم باال ،اثر هاي مثبت شوک مخارج بر سرمايهگذاري بعد از سپري شدن 1
فصل از بين ميرود و هيچ گونه اثر جايگزيني هنگام آغاز رژيم باال وجود ندارد .به عالوه ،در رژيم پايين،
شوکهاي مالياتي اثر بزرگتري بر مصرف و سرمايهگذاري در كوتاه مدتدارند اما اثرات تجمعي كمتري
دارند .در رژيم باال ،شوکها مالياتي اثر هاي كوتاهمدت و بلندمدت بيشتري دارند.
در ايران نيز مطالعه هاي زيادي در زمينه بررسي اثر هاي سياستهاي مالي بر متغيرهاي كالن بر رشد
اقتصادي انجام شده است كه از آن جمله ميتوان به مطالعه زاير و غالمي ( )۸۳۱۱اشاره كرد .آنها در
مطالعه خود به كمك الگوي خود توضيح برداري غيرمقيد نشان دادند كه ماليات در كوتاه مدت تأثير
معناداري بر متغيرهاي توليد ،مصرف و سرمايهگذاري ندارد ،اما مخارج دولت بر سرمايهگذاري بخش
خصوصي و توليد ناخالص داخلي اثر مثبت دارد .نتايج حاصل از تجزيه واريانس نيز در مطالعه آنها بيانگر
تأثير كم سياست مالي بر هريك از متغيرهاي كالن اقتصادي در كوتاه مدت است .ابونوري و ديگران ()۸۳۱۱
نيز در مقالهاي به بررسي اثرات درآمدهاي مالياتي و مخارج دولت بر متغيرهاي كالن اقتصادي با استفاده از
دادههاي فصلي ۸۳۱2:2 -۸۳۱1:۸و الگوي  VARپرداختهاند .نتايج اين مطالعه نشان داد كه مقدار ماليات،
مخارج جاري و عمراني اثرات مثبت بر توليد ناخالص داخلي دارد و با توجه به سهم زياد مخارج جاري و درآمد
مالياتي در ايجاد نوسانات توليد ناخالص داخلي ،استفاده از مخارج عمراني به عنوان اهرم سياستگذاري مالي
بر مخارج جاري و درآمدهاي مالياتي ترجيح داده ميشود .با اين وجود ،در هيچ يك از مطالعات انجامشده
تاكنون اثرات آستانهاي سياستهاي مالي مدنظر قرار نگرفته است.
 -۴تصريح مدل
در اين مقاله براي بررسي كارايي سياستهاي مالي انبساطي از روش خودرگرسيون برداري خطي و
آستانه اي استفاده شده است .براي اين منظور سه متغير يعني توليد ناخالص داخلي ،درآمدهاي مالياتي و
مخارج دولت براساس رهيافت بالنچارد و پروتي )2۰۰2(۸4در نظر گرفته شده است .براين اساس ،تصريح
الگوي خودرگرسيون برداري خطي مدنظر به صورت زير ميباشد:

yt  1 X t  u t

() ۸

در اين الگو y t ،برداري از متغيرهاي موجود در مدل ) (GDP,T,Gو  X tبرداري از وقفههاي متغيرهاي
موجود در مدل  X t =(1,yt-1 ,......,y t-p )هستند.
تصريح الگوي خودرگرسيون برداري آستانه اي نيز با دو فرض برابري و نابرابري واريانس جمله هاو خطاي
معادله ها در دو رژيم باال و پايين به دو صورت زير خواهد بود:
( ) 2نابرابري واريانس جمالت خطا
* zt d  z
* yt d  z
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شماره  / 53تابستان 1533

a1  a 2 X t   1t
yt  
a1  a 2 X t   2t

الهام غالمي و كامبيز هژبر كياني 3 /

( )۳برابري واريانس جمالت خطا
y t =α1X t +α 2 X t I[Zt-d ³z* ]+u t

در دو الگوي ( )2و ( )۳همانند مدل خطي y t ،برداري از متغيرهاي موجود در مدل
برداري از وقفههاي متغيرهاي موجود در

مدل X t =(1,y t-1 ,......,y t-p )

)(GDP,T,G

هستند .به عالوهz t ،

و

Xt

متغير

آستانه تعيين كننده رژيم عمومي سيستم با وقفه زماني  dاست كه در اين مقاله شكاف توليد در نظر
گرفته شده است I[.] .يك تابع شاخص است كه اگر شكاف توليد بيشتر از ارزش آستانه * zباشد ،برابر با
يك و در غير اين صورت برابر با صفر است α1 ,α 2 .نيز ماتريس ضرايب هستند كه براساس تصريح فوق
امكان تغيير در بين دو رژيم را دارند.
 -۵برآورد مدل تحقيق
براساس مدلهاي تصريح شده مشخص است كه اثرات شوکهاي مثبت مخارج دولت و شوکهاي منفي
درآمدهاي مالياتي بر توليد در اين مقاله با استفاده از مدلهاي خطي و غيرخطي ارزيابي شده است كه
فرآيند برآورد هر يك در ادامه ارائه شده است.
 -1-۵برآورد الگوی  VARدر شرايط عدم تغيير رژيم
براي برآورد الگوي  VARخطي با فرض اينكه هيچ تغيير رژيمي رخ نداده است ،الگوي ( )۸بهكار گرفته
ميشود .آنچه در بهكارگيري الگوي  VARحائز اهميت است اين نكته مي باشد كه فرض اساسي در اين
الگوها پايايي متغيرهاي موجود در مدل ميباشد .به طوريكه اگر متغيرها پايا نباشند ،الزم است كه به متغير
پايا تبديل شوند (براي مثال ،با تفاضل گيري) ۸1.بنابراين ،قبل از برآورد مدل  VARپايايي متغيرهاي
موجود در اين الگو شامل توليد ،مخارج دولت و درآمدهاي مالياتي با استفاده از آزمون ديكي -فولر تعميم
يافته بررسي شده است .در جدول( ) ۸نتايج آزمون مذكور براي اين سه متغيرها به صورت لگاريتمي و رشد
در سطح ارائه شده است .براساس نتايج به دست آمده لگاريتم تمامي متغيرها در سطح معني داري ۸۰
درصد پايا و نرخ رشد آنها در سطح معنيداري  1درصد پايا هستند .بنابراين ،براي اطمينان از پايايي از نرخ
رشد متغيرها در مدل استفاده ميشود.
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جدول ( .)1نتايج آزمون ديكي – فولر تعميم يافته برای توليد ناخالص داخلي ،مخارج دولت و
درآمدهای مالياتي طي سالهای  1۳۳۱الي 1۳۱1
متغير

آزمون در سطح
آماره آزمون

آماره بحراني

لگاريتم مخارج دولت

-۳/۸۳

*-۳/۸۱

لگاريتم درآمدهاي ماليات

-۳/2۱

*-۳/۸۱

لگاريتم توليد

-2/۱۸

*-2/1۳

رشد مخارج دولت

-۱/۸

**-2/۳۸

رشد درآمدهاي ماليات

-۳/۱۱

**-۳/4۳

رشد توليد

-4/۰

**-2/۳۸
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 ** -بيانگر سطح معني داري  1درصد و * بيانگر سطح معني داري  ۸۰درصد است.

بعد از بررسي پايايي متغيرها ،انتخاب طول وقفه بهينه حائز اهميت است .براي اين منظور از نرم افزار
 Microfit4.1كه در آن تعيين وقفههاي بهينه براساس معيارهاي شوارتز بيزين و آكائيك به راحتي
امكان پذير است ،استفاده شده است .نتايج بيانگر اين است كه معيار آكائيك  4وقفه بهينه و معيار شوارتز
بيزين  ۸وقفه بهينه را پيشنهاد ميكنند كه الگوي ( )۸با يك وقفه بهينه و اطالعات سالهاي  ۸۳۳۳الي
 ۸۳۳۸با استفاده از نرم افزار  Eviews7برآورد شده است .شايان ذكر است ،بعد از برآورد مدل آزمونهاي
مربوط به وجود خودهمبستگي ،ناهمساني واريانس و نرمال بودن نيز انجام شده است كه نتايج بيانگر تصريح
مناسب مدل و نيكويي برازش ميباشد.
براي بررسي آثار برنامه هاي محرک مالي يعني افزايش مخارج دولت و كاهش درآمدهاي مالياتي از تابع
عكسالعمل استفاده شده است .با استفاده از تابع عكسالعمل ميتوان واكنش متغيرهاي درونزا را نسبت به
تغيير يكي از جمالت اخالل (يا تحريك) بررسي نمود .در اين ارتباط ،اثر هاي تكانهها بر متغيرهاي موجود
در مدل در هر زمان را اثر آني آن تكانه مينامند كه با استفاده از تابع عكسالعمل آني ۸۱نشان داده
ميشود ،درحاليكه مجموع ضرايب آني در هر زمان اثرات كلي تكانه در طول زمان را بر متغيرها نشان
ميدهد كه با تابع عكسالعمل تجمعي ۸۱تحليل ميشود .توابع عكسالعمل اثر شوک مثبت مخارج دولت و
شوک منفي ماليات در نمودارهاي ( )۸الي ( )2ارائه شده است .از آنجا كه هدف مقاله حاضر تحليل اثر
محرکهاي مالي بر توليد است نه برعكس؛ بنابراين ،فقط توابع عكسالعمل آني مربوط به شوکهاي مالي به
ميزان يك انحراف معيار ارائه شده است.
بر اساس نمودار سوم از توابع عكسالعمل آني ( ) ۸با افزايش مخارج دولت ،درآمدهاي مالياتي با يك
وقفه در سال دوم افزايش مييابد و سرانجام تقريباً از سال سوم به بعد به سمت صفر ميل ميكند و هيچ
واكنشي به تغيير در مخارج دولت نشان نميدهد .در مقابل ،بر اساس نمودار اول از توابع عكسالعمل آني
فصلنامـه اقتصاد مالي
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( ) 2مخارج دولت در ابتداي دوره هيچ واكنشي به كاهش درآمدهاي مالياتي ۸۱نشان نميدهد اما از دوره
دوم به بعد يك واكنش منفي ضعيفي به وجود آمده است كه از دورۀ چهارم به بعد نيز به سمت صفر ميل
ميكند .براين اساس به طور ضمني ميتوان گفت در ايران رابطۀ قوي و بلندمدتي بين مخارج دولت و
درآمدهاي مالياتي وجود ندارد.

نمودارهای ( .)1توابع عكسالعمل آني متغيرها به تكانه مخارج دولت
منبع :يافتههاي تحقيق

در نمودارهاي دوم از توابع عكسالعمل آني ( )۸و ( )2واكنش توليد ناخالص داخلي به ترتيب به افزايش
در مخارج دولت و كاهش در درآمدهاي مالياتي ارائه شده است .به طوري كه افزايش مخارج دولت در تمام
دوره منجر به افزايش رشد اقتصادي شده است .اين اثر در سال سوم به اوج خود رسيده و رشد اقتصادي را
از افزايش  2/۳درصد برخوردار نموده است .ليكن واكنش رشد اقتصادي به افزايش مخارج دولت از سال
پنجم به بعد با شيب ماليمي در حال كاهش است اما به صفر نميرسد .اين موضوع با تئوري اقتصادي
سازگار است چرا كه در بلندمدت به دليل ايجاد «اثر جايگزيني» بين مخارج دولت و مخارج بخش خصوصي،
بخشي از اثرات مخارج دولت بر توليد خنثي مي شود .در مقابل ،كاهش درآمدهاي مالياتي در ابتداي دوره
فصلنامـه اقتصاد مالي
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هيچ تاثيري بر توليد نداش ته و بعد از دو سال وقفه در سال سوم منجر به افزايش رشد اقتصادي (معادل
 ۰/۱۱درصد) شده است كه باالترين تأثيرگذاري نيز مربوط به همين سال است .ليكن بعد از اين سال دوباره
تأثير كاهش درآمدهاي مالياتي بر رشد اقتصادي تنزل و تقريباً از سال پنجم به بعد به صفر تمايل يافته
است.

نمودار ( .)2توابع عكسالعمل آني متغيرها به تكانه درآمدهای مالياتي
منبع :يافتههاي تحقيق

 -2-۵برآورد الگوی  TVARدر شرايط تغيير رژيم
در شرايط تغيير رژيم با توجه به اينكه واريانس جمله هاي خطا در دو رژيم برابر باشند يا نه ميتوان دو
تصريح از مدل  VARارائه كرد كه اين موضوع در مدلهاي ( )2و ( )۳قابل مشاهده است .ليكن در اين مقاله
بررسي اثر سياستهاي مالي بر توليد ناخالص داخلي در ايران در حالتي كه واريانس جمله هاي خطا در دو
رژيم برابر نباشند ،مدنظر قرار گرفته است .در اين حالت بايد ارزش آستانه متغير انتقال از قبل مشخص باشد
فصلنامـه اقتصاد مالي
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تا به اين ترتيب امكان تفكيك مدل به دو مدل و برآورد آنها به طور مجزا وجود داشته باشد .از اينرو،
درنخست شكاف توليد با استفاده از فيلتر هادريك -پرسكات و اطالعات سالهاي  ۸۳۳۱الي  ۸۳۳۸برآورد
شده است كه بيان نموداري آن در نمودار ( )۳ارائه شده است.
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نمودار ( .)۳استخراج شكاف توليد (جزء ادواری) براساس فيلتر هدريک – پرسكات( ) λ=100
طي سالهای  1۳۳۱الي 1۳۱1
منبع :يافتههاي تحقيق

همان طور كه بيان شد ،متغير انتقال رژيم در اين مقاله ،شكاف توليد ميباشد؛ اما قبل از اينكه به بحث
در خصوص ارزش متغير انتقال بپردازيم ،الزم است پايايي اين متغير مورد بررسي قرار گيرد ،چرا كه در
صورت ناپايا بودن متغير مناسبي براي لحاظ در الگوي خودرگرسيو آستانهاي نخواهد بود ( Gallegati,M and
 .)et.al, 2004بررسي پايايي شكاف توليد در ايران براي سالهاي  ۸۳۱۳الي  ۸۳۳۸حاكي از اين است كه
قدرمطلق آماره محاسباتي ( )-۳/۱از قدرمطلق آماره بحراني ديكي – فولر تعميم يافته ( )-2/۳۸بزرگتر
است و در نتيجه اين متغير در سطح معنيداري  1درصد پايا است،پس به عنوان متغير انتقال قابلاستفاده
مي باشد .حال از آنجا كه در ادبيات اقتصاد كالن هنگام مثبت بودن شكاف توليد (  ،) gapt  0بيان
ميشود كه شرايط رونق اقتصادي حكمفرما است و برعكس ،ميتوان ارزش آستانه براي متغير مذكور را صفر
در نظر گرفت و سالهاي  ۸۳۱۳الي ۸۳۳۸را براين اساس به دو رژيم باال و پايين تفكيك كرد .در جدول ()2
سالهاي مورد بررسي برحسب شكاف توليد مثبت و منفي ،تفكيك شدند.

فصلنامـه اقتصاد مالي
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جدول ( .)2تفكيک سالهای  1۳۳۱الي  1۳۱1برحسب عالمت شكاف توليد
سال

شكاف
توليد

سال

شكاف
توليد

شكاف

سال

توليد

سال

شكاف
توليد

سال

شكاف
توليد

سال

شكاف
توليد

۸۳۳۱

-

۸۳12

-

۸۳4۱

+

۸۳۱1

+

۸۳۱4

-

۸۳۱۳

-

۸۳۳۳

-

۸۳1۳

-

۸۳4۱

+
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+

۸۳۱1

-

۸۳۱4

-

۸۳4۰

-

۸۳14

-

۸۳4۳

+

۸۳۱۱

+

۸۳۱۱

-

۸۳۱1

-

۸۳4۸

+

۸۳11

-

۸۳1۰

+

۸۳۱۱

+

۸۳۱۱

+

۸۳۱۱

-

۸۳42

+

۸۳1۱

-

۸۳1۸

-

۸۳۱۳

+
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+
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-
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+

۸۳1۱

-
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-
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-
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+
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+

۸۳44

+

۸۳1۱

-
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-

۸۳۱۸

-

۸۳۱۰

+

۸۳۱۳

-

۸۳41

+

۸۳1۳

+

۸۳۱۳

+

۸۳۱2

-

۸۳۱۸

+
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+
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+
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+
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-
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-
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-
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-
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به اين ترتيب در هنگام برآورد مدل ميتوان دادهها را برحسب ارزش آستانه صفر براي شكاف توليد ،به
دو گروه يعني براي رژيم باال ( رونق) و رژيم پايين (ركود) تقسيم و مدل تصريح شده را براساس روش OLS
و با  21مشاهده براي رژيم باال (شكاف توليدي مثبت) و يكبار با  2۱مشاهده براي رژيم پايين (شكاف
توليدي منفي) برآورد نمود .شايانذكر است ،تعداد وقفههاي بهينه براي دو رژيم يكسان و برحسب معيار
آكائيك معادل  ۸در نظر گرفته شده است.
بعد از برآورد مدل براي بررسي آثار سياستهاي مالي و ارزيابي چگونگي تغيير آن بر عالمت شكاف
توليد ،توابع عكسالعمل آني و تجمعي استخراج شده است .توابع عكس العمل آني مربوط به آثار
سياستهاي مالي انبساطي در رژيم باال در نمودارهاي ( )4و ( )1و توابع عكسالعمل آني مربوط به آثار
سياستهاي مالي در رژيم پايين در نمودارهاي ( )۱و ( )۱نشان دادهشدهاند.
توابع عكسالعمل آني در رژيم باال
بر اساس نمودار سوم از توابع عكسالعمل آني ( ) 4با افزايش مخارج دولت ،درآمدهاي مالياتي با يك
وقفه در سال دوم افزايش مييابد و سرانجام از سال سوم به بعد به سمت صفر ميل ميكند و هيچ واكنشي
به تغيير در مخارج دولت نشان نميدهد .بر اساس نمودار اول از توابع عكسالعمل آني ( )1مخارج دولت در
اول دوره هيچ واكنشي به كاهش درآمدهاي مالياتي ۸۳نشان نميدهد اما از دوره ي دوم به بعد برخالف
مدل خطي ،يك واكنش مثبت ضعيفي دارد كه اين واكنش از دوره چهارم به بعد نيز به سمت صفر ميل
ميكند .براين اساس به طور ضمني ميتوان گفت كه در شرايط شكاف توليدي مثبت در ايران رابطۀ قوي و
بلندمدتي بين مخارج دولت و درآمدهاي مالياتي وجود ندارد.
فصلنامـه اقتصاد مالي
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در نمودارهاي دوم از توابع عكسالعمل آني ( )4و ( )1واكنش توليد ناخالص داخلي به ترتيب به افزايش
در مخارج دولت و كاهش در درآمدهاي مالياتي ارائه شده است .به طوري كه ،افزايش مخارج دولت با وجود
اين كه در سال اول همانند مدل خطي منجر به افزايش رشد اقتصادي (معادل  )۳/۳ميشود و ميزان
تأثيرگذاري آن حتي از مدل خطي بيشتر است ،ليكن از اين سال به بعد با يك شيب كاهنده منجر به
كاهش رشد اقتصادي ميگردد 2۰.در مقابل ،رشد اقتصادي در واكنش به كاهش درآمدهاي مالياتي با يك
وقفه دو ساله افزايش (معادل  ۰/۱1درصد) مييابد كه اين روند افزايشي با شيب كاهنده تا انتهاي دوره ادامه
مييابد و از سال پنجم به بعد به سمت صفر ميل ميكند.

نمودارهای ( .)۴توابع عكسالعمل آني متغيرها به تكانه مخارج دولت در رژيم باال
منبع :يافتههاي تحقيق

فصلنامـه اقتصاد مالي
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نمودارهای ( .)۵توابع عكسالعمل آني متغيرها به تكانه ماليات در رژيم باال
منبع :يافتههاي تحقيق

توابع عكسالعمل آني در رژيم پايين
بر اساس نمودار سوم از توابع عكسالعمل آني ( ) ۱با افزايش مخارج دولت ،درآمدهاي مالياتي با يك
وقفه در سال دوم كاهش مييابد و سرانجام تقريباً از سال سوم به بعد افزايش مييابد اما از سال پنجم به
بعد واكنش درآمدهاي مالياتي به افزايش مخارج دولت كاهش مييابد تا اينكه به سمت صفر ميل ميكند.
در مقابل ،بر اساس نمودار دوم از توابع عكسالعمل آني ( )۱مخارج دولت دراول دوره هيچ واكنشي به
كاهش درآمدهاي مالياتي نشان نمي دهد اما از دوره دوم به بعد همانند مدل خطي يك واكنش منفي به
كاهش درآمدهاي مالياتي نشان ميدهد كه اين واكنش از دوره چهارم به بعد نيز به سمت صفر ميل ميكند.

فصلنامـه اقتصاد مالي
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نمودارهای ( .)۶توابع عكسالعمل آني متغيرها به تكانه مثبت مخارج دولت در رژيم پايين
منبع :يافتههاي تحقيق

نمودارهای ( .)۷توابع عكسالعمل آني متغيرها به تكانه منفي ماليات در رژيم پايين
منبع :يافتههاي تحقيق
فصلنامـه اقتصاد مالي
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در نمودارهاي اول از توابع عكسالعمل آني ( )۱و ( )۱واكنش توليد ناخالص داخلي به ترتيب به افزايش
در مخارج دولت و كاهش در درآمدهاي مالياتي در رژيم پايين ارائه شده است .به طوري كه افزايش مخارج
دولت با يك سال وقفه منجر به افزايش بسيار زياد در رشد اقتصادي به ميزان  ۳۳درصد ميگردد كه اين
افزايش در سال سوم به  ۱/1درصد كاهش مييابد و اين كاهش تا انتهاي دوره تداوم مييابد .با اين وجود،
واكنش رشد اقتصادي به افزايش مخارج دولت در كل دوره به نسبت مثبت است .در مقابل ،رشد اقتصادي
در واكنش به كاهش درآمدهاي مالياتي با يك وقفه در ابتدا در سال دوم كاهش مييابد و سپس در سال
سوم از افزايش برخوردار مي شود و در نهايت از سال چهارم به بعد تقريباً درآمدهاي مالياتي تأثير چنداني بر
رشد اقتصادي ندارد.
 -۶يافتههای پژوهش
در اين مقاله آثار سياستهاي مالي انبساطي نخست با استفاده از الگوي  VARخطي و استخراج توابع
عكس العمل آني بررسي شده است .مقايسه اثر هاي درآمدهاي مالياتي و مخارج دولت بر رشد اقتصادي
حاكي از آن است كه تأثير ماليات بر رشد اقتصادي دائمي نبوده و با انتخاب كاهش درآمدهاي مالياتي به
عنوان ابزار تحريك رشد اقتصادي در عمل نه تنها رشد اقتصادي در بلندمدت افزايش نمييابد ،بلكه
درآمدهاي مالياتي زيادي كه ميتوانست مخارج دولت را پوشش دهد نيز از دست ميرود .درحاليكه تأثير
مثبت مخارج دولت به عنوان ابزار محرک مالي بر رشد اقتصادي پايدارتر است.
ضرايب فزاينده درآمدهاي مالياتي و مخارج دولت در الگوي  VARخطي در جدول ( )۳براساس واكنش
آني و تجمعي براي سال اول (كوتاه مدت) ،سال سوم (ميان مدت) و سال دهم (بلندمدت) ارائه شده است.
همانطور كه مشخص است ،كاهش درآمدهاي مالياتي و افزايش مخارج دولت به عنوان محرکهاي مالي
منجر به افزايش رشد اقتصادي شدها ند ،اما ميزان تأثيرگذاري مخارج دولت به عنوان ابزار تحريك رشد
اقتصادي بيشتر از درآمدهاي مالياتي است.
جدول ( .)۳ضرايب فزاينده درآمدهای مالياتي و مخارج دولت
ضريب فزاينده

سال اول

سال سوم

سال دهم

كاهش ماليات

۰

)۰/۱(۰/۱۱

)2/۸(۰/۰۸1

افزايش مخارج

۰/۱1

)4/1(2/2۱

)۱/1(۰/۰۳1

منبع :يافتههاي تحقيق -اعداد داخل پرانتز عكسالعمل تجمعي را نشان ميدهند.

مقايسه اثر درآمدهاي مالياتي و مخارج دولت بر رشد اقتصادي در شرايط شكاف توليدي مثبت براساس
توابع عكسالعمل آني نشان ميدهد كه با وجود اينكه افزايش مخارج دولت در هنگام معرفي تأثيرگذاري
بيش تري بر رشد اقتصادي دارد اما كاهش درآمدهاي مالياتي با وجود وقفه در تأثيرگذاري طي سالهاي
بيشتري ميتواند به باقي ماندن موقعيت اقتصادي در شرايط شكاف توليدي مثبت كمك نمايد .عالوه براين،
فصلنامـه اقتصاد مالي
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ضرايب فزاينده درآمدهاي مالياتي و مخارج دولت در رژيم باال در جدول ( )4براساس عكسالعمل آني و
تجمعي براي سال اول ،سال سوم و سال دهم ارائه شده است .در اين شرايط ،كاهش درآمدهاي مالياتي
منجر به تداوم رشد اقتصادي ميگردد ،درحاليكه افزايش بيشتر مخارج دولت كاهش رشد اقتصادي را به
دنبال دارد؛ بنابراين ماليات به عنوان ابزار تحريك رشد اقتصادي مناسبتر از مخارج دولت است.
جدول ( .)۴ضرايب فزاينده درآمدهای مالياتي و مخارج دولت در رژيم باال
ضريب فزاينده

سال اول

سال سوم

سال دهم

كاهش ماليات

۰

)۰/۱2(۰/۱1

)۸/۰۱(۰/۰۰1

افزايش مخارج

۳/۳۳

)۸/۳1(-۰/42

)-۸/۰۱(۰/۰2۳

منبع :يافتههاي تحقيق -اعداد داخل پرانتز عكسالعمل تجمعي را نشان ميدهند.

مقايسه اثر هاي درآمدهاي مالياتي و مخارج دولت بر رشد اقتصادي در شرايط شكاف توليدي منفي
(رژيم پايين) براساس توابع عكس العمل آني حاكي از آن است كه افزايش مخارج دولت در تمامي سالها اثر
مثبتي بر رشد اقتصادي دارد ،اين در حالي است كه كاهش درآمدهاي مالياتي با وجود افزايش رشد
اقتصادي در كوتاه مدت ،در بلندمدت هيچ تأثيري بر رشد اقتصادي ندارد .به عالوه ،در سالهايي كه اين دو
محرک تأثير مثبتي بر رشد اقتصادي برجاي ميگذارند ،واكنش رشد اقتصادي به مخارج دولت باالتر است.
ضرايب فزاينده درآمدهاي مالياتي و مخارج دولت در رژيم پايين در جدول ( )1براساس توابع عكسالعمل
آني و تجمعي براي سال اول ،سال سوم و سال دهم ارائه شده است .تأثيرگذاري مخارج دولت در اين شرايط
به عنوان ابزار تحريك رشد اقتصادي بيشتر از درآمدهاي مالياتي است.
جدول ( .)۵ضرايب فزايندة درآمدهای مالياتي و مخارج دولت در رژيم پايين
ضريب فزاينده

سال اول

سال سوم

سال دهم

كاهش ماليات

۰

)۳/1۸(1/۸۸

)۳/۳۳(۰/۸2

افزايش مخارج

۰

)۸۳/۱(۱/1۳

)4۸/4(۰/2۱

منبع :يافتههاي تحقيق

عالوه بر موارد ذكرشده ،مقايسه اثر كاهش درآمدهاي مالياتي و افزايش مخارج دولت بر رشد اقتصادي
در شرايط شكاف توليدي مثبت و منفي با الگوي خطي نيز مقايسه شده است .همان طور كه در نمودارهاي
( )۱و ( )۳مشخص است ،واكنش توليد ناخالص داخلي به درآمدهاي مالياتي در مدل خطي و در شرايط
شكاف توليدي مثبت به نسبت يكسان است .براين اساس ،موقعيت چرخۀتجاري در اين شرايط عالمت
تأثيرگذاري ماليات بر رشد اقتصادي را تغيير نميدهد ،ليكن فقط ميزان اين تأثيرگذاري از  ۰/۱۱درصد به
 ۰/۱1درص د افزايش يافته است .اين در حالي است كه آثار افزايش مخارج دولت بر توليد ناخالص داخلي در
فصلنامـه اقتصاد مالي
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مدل خطي اختالف زيادي با اين آثار در رژيم باال دارد .با وجود اينكه تأثير مخارج دولت در رژيم باال در
ابتداي دوره رشد اقتصادي را بيشتر از مدل خطي افزايش ميدهد اما عالمت اين تأثيرگذاري در سالهاي
بعد به منفي تبديل شده است؛ بنابراين ،موقعيت چرخ تجاري عالمت و ميزان اثرگذاري مخارج دولت را
تحت تأثير قرار ميدهد.

نمودار ( .)۱مقايسه اثرهای کاهش درآمدهای مالياتي در مدل خطي و رژيم باال
منبع :يافتههاي تحقيق

نمودار ( .)۱مقايسه اثرهای افزايش مخارج دولت در مدل خطي و رژيم باال
منبع :يافتههاي تحقيق

با توجه به نمودارهاي ( )۸۰و ( ،) ۸۸واكنش توليد ناخالص داخلي به درآمدهاي مالياتي و مخارج دولت
در مدل خطي و در شرايط شكاف توليدي منفي متفاوت است و اين حاكي از وابسته بودن كارايي ابزارهاي
مذكور به شرايط اقتصادي است .به عالوه ،شرايط اقتصادي پايداري تأثيرگذاري درآمدهاي مالياتي را بيشتر
از مخ ارج دولت تحت تأثير قرار داده و در اين حالت افزايش مخارج دولت ميتواند با اطمينان بيشتري
منجر به رشد اقتصادي بيشتر شود.
فصلنامـه اقتصاد مالي
شماره  / 53تابستان 1533

الهام غالمي و كامبيز هژبر كياني 21 /

نمودار ( .)1۱مقايسه اثرات کاهش درآمدهای مالياتي در مدل خطي و رژيم پايين
منبع :يافتههاي تحقيق

نمودار ( .)11مقايسه اثرهای افزايش مخارج دولت در مدل خطي و رژيم پايين
منبع :يافتههاي تحقيق

با توجه به نتايج مذكور ،يافته هاي به دست آمده در اين مقاله منطبق بر مباني تئوريكي و نتايج
پژوهشهاي قبل مانند بام و كوستر ( ،)2۰۸۸آريان و ديگران ( )2۰۸2و فازاري و ديگران ( )2۰۸۸است .به
طوري كه ضريب فزاينده محرک هاي مالي برحسب عالمت شكاف توليدي به عنوان متغير انتقال رژيم
وابسته است و بهترين ابزار تحريك اقتصادي در شرايط شكاف توليدي منفي ،افزايش مخارج دولت است.
 -۷نتيجهگيری
در اين مقاله براي بررسي اثر سياستهاي مالي انبساطي در ايران از دو الگوي  VARخطي و آستانهاي
استفاده شده است و به اين ترتيب سعي گرديد به اين سؤال كه آيا ضرايب فزاينده سياستهاي مذكور به
شرايط اقتصادي وابسته است يا نه؟ پاسخ داده شود .براي اين منظور يكبار الگوي  VARخطي با يك وقفه
بهينه و اطالعات سالهاي  ۸۳۳۱الي  ۸۳۳۸برآورد و توابع عكسالعمل آني و تجمعي توليد ناخالص داخلي
(رشد اقتصادي) به افزايش مخارج دولت و كاهش درآمدهاي مالياتي استخراج شده است .سپس ،با برآورد
فصلنامـه اقتصاد مالي
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شكاف توليد به عنوان متغير تغيير رژيم و در نظر گرفتن ارزش آستانه صفر براي آن ،سالهاي مورد بررسي
را به دو گروه يعني رژيم باال و پايين تفكيك شد و الگوي  VARيكبار با  21مشاهده براي رژيم باال و يكبار
با  2۱مشاهده براي رژيم پايين برآورد و توابع عكس العمل آني و تجمعي مربوط به هر يك به طور مجزا
استخراجشدهاند.
نتايج حاكي از آن است كه در شرايطي كه شكاف توليد مثبت وجود دارد ،دولت بايد سياست انبساط
مالي از طريق افزايش مخارج را متوقف نمايد و براين اساس بسته محرک مالي به صورت كاهش درآمدهاي
مالياتي و كاهش مخارج دولت را انتخاب كند .در توضيح اين شرايط ميتوان گفت كه در شرايط شكاف
توليدي مثبت كه سرمايهگذاران بخش خصوصي در وضعيت مطلوب قرار دارند ،دولت ميتواند از يك طرف
به واسطه كاهش مخارج و كاهش حضور در اقتصاد ،به بخش خصوصي فرصت سرمايهگذاري بدهد و از طرف
ديگر با در پيش گرفتن سياست كاهش درآمدهاي مالياتي به واسطه اعطاء معافيت به اين سرمايهگذاران،
رشد اقتصادي را در اقتصاد افزايش دهد و به استمرار آن كمك نمايد.
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 .15هاروي ( )1۹۹۱و اندرس( )۹۱۱۹بيان نمودند كه در پيش بينيهاي كوتاهمدت بهتر است از سطح متغيرها استفاده شود
16
. Impulse Response Function
17
. Accumulated Response Function
 .18شايان ذكر است ،در توابع عكس العمل آني تاثير شوكهاي مثبت و منفي دقيقاً متقارن يكديگر هستند ،بنابراين ،هنگام تحليل اثر ماليات بر
ساير متغيرها ،عكس آن چيزي كه در نمودار است تحليل مي شود ،چرا که هدف اين رساله بررسي آثار كاهش درآمدهاي مالياتي است نه
افزايش درآمدهاي مالياتي.
 .1۹در توابع عكس العمل آني تاثير شوكهاي مثبت و منفي دقيقاً متقارن يكديگر هستند؛ بنابراين ،هنگام تحليل اثر ماليات بر ساير متغيرها،
عكس آن چيزي كه در نمودار است تحليل مي شود چون که در اين رساله هدف اصلی بررسي آثار كاهش درآمدهاي مالياتي است نه افزايش
درآمدهاي مالياتي.
. ۹۱اين موضوع در ادبيات اقتصادی توسط منحنی آرمی نيز نشان داده شده است ،که مخارج دولت از يک ميزان به بعد نه تنها رشد اقتصادی
را افزايش نمیدهد ،بلکه منجر به کاهش آن نيز میگردد.
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