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اقتصاددانان و محققان پس از رکود و بحرانهای اخیر اقتصادی (باألخص رکود  ،)2۰۰۸-2۰۰۷به
علت نقش بسزای بازارهای مالی در ایجاد و تشدید ادوار تجاری به بررسی نحوه تاثیر سیاستهای پولی
و مالی در شرایط بحران بانکی ،مالی و یا در شرایط مختلف اعتباری پرداختهاند .این مقاله در همین
راستا و با استفاده از دادههای فصلی اقتصاد ایران طی دورٔه زمانی  ۱۳۶۹:۱-۱۳۹۷:۱و با بهکارگیری
الگوی خودرگرسیون برداری نامتقارن آستانهای به بررسی نحؤه تأثیر تکانههای (مثبت و منفی)
سیاست مالی بر تولید ناخالص داخلی طی ادوار اعتباری پرداخته است؛ نتایج حاصل از تخمین الگوی
خودرگرسیون برداری آستانهای نشان داد تکانٔه مثبت مخارج دولت نسبت به تکانٔه منفی مخارج دولت
اثر بیشتری بر تولید ناخالص داخلی دارد .همچنین تکانٔه منفی مالیات نسبت به تکانٔه مثبت مالیات
طی دورٔه رکود اعتبارات بانکی در اثرگذاری بر تولید ناخالص داخلی قویتر است .بهعالوه ،تکانٔه منفی
مخارج دولت نسبت به تکانٔه مثبت مخارج دولت و تکانٔه مثبت مالیات نسبت به تکانٔه منفی مالیات
طی دورٔه رونق اعتبارات بانکی در اثرگذاری بر تولید ناخالص داخلی مؤثرتر است .بنابراین دسترسی به
نتیجٔه مطلوب حاصل از اجرای سیاست مالی بدون هماهنگی و اجرای سیاستهای پولی و بانکی
مناسب توسط بانک مرکزی میسر نخواهد بود.
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واژههای کلیدی :تکانههای سیاست مالی ،عدم تقارن ،ضریب فزایندٔه سیاست مالی ،ادوار
اعتباری.
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وقوع بحرانها و رکودهای اقتصادی چالشی برای اقتصاددانان ایجاد کرد تا به تحلیل و بررسی
نقش سیاست مالی طی ادوار تجاری و مالی بپردازند .بااینحال ،چهار تحلیل مهم و مشهور
در این زمینه وجود دارد ،بهنحوی که در تحلیل اول و در چهارچوب اقتصاد کینزی و
نئوکینزی ،افزایش مخارج دولتی و کاهش مالیاتها بهطور مستقیم درآمد قابلتصرف بخش
خصوصی را تحتتأثیر قرار میدهد و در نتیجه از طریق کانال تقاضای مؤثر ،اقتصاد به ثبات
میرسد و وارد مرحلٔه رشد میشود .این در حالی است که ازآنجاکه مخارج دولت در دورٔه رکود
نسبت به دورٔه رونق اثر جایگزینی  1کمتری در اقتصاد ایجاد میکند ،مصرف بخش خصوصی
و تولید ناخالص داخلی را شدیدتر تحتتأثیر قرار میدهد (وودفورد  .)2011 ،2در تحلیل دوم،
اقتصاددانان بر شرایط بازارهای مالی طی ادوار تجاری تأکید دارند ،بهنحوی که در طول دورٔه
رکود بهدلیل وجود محدودیت بدهی و قرضگرفتن عوامل اقتصادی و شرایط اعتباری سفت
و سخت ،ضریب فزایندٔه مخارج دولتی بزرگتر میشود (آقیون و همکاران  .)2۰۰۹ ۳در تحلیل
سوم که چارلز و همکاران  )2015( 4ارائه کردهاند ،محققان عنوان کردند میل نهایی
سرمایهگذاری به پسانداز رفتار موافق با ادوار تجاری دارد ،بر همین اساس ضریب فزایندٔه
سیاست مالی و بهتبع آن تأثیر مخارج دولت در تولید در دورٔه رکود نسبت به دورٔه رونق
افزایش مییابد .در طرف مقابل و تحلیل چهارم ،تجزیهوتحلیلهای الگوی ادوار تجاری
حقیقی ( 𝐶𝐵𝑅) وجود دارد ،بهنحوی که عوامل اقتصادی بهطور کامل پیشبینی میکنند براثر
اجرای سیاست مالی انبساطی و افزایش بدهی دولت ،در آینده مالیاتها جهت پوشش کسری
بودجه افزایش خواهد یافت (اثر ثروت  .)5برایناساس با درنظرگرفتن قید بودجٔه بیندورهای ،6
عمالً ضریب فزاینده و میزان تأثیر سیاست مالی در تولید بهسمت صفر میل خواهد کرد.
بااینحال ،کینزینها با توسل به وضعیت بازارهای مالی در دورٔه رکود ،تحلیلهای طرفداران
ادوار تجاری حقیقی در زمینٔه خنثایی سیاست مالی در اثرگذاری در تولید را حداقل در دورٔه
رکود متزلزل کردند ،بهنحوی که کینزینها معتقدند در دورٔه رکود قریب بهاتفاق جمعیت یک
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اقتصاد با محدودیت نقدینگی مواجه میشوند و اثر ثروت سیاست مالی در دوران رکود نسبت
به دورٔه رونق ضعیفتر عمل میکند .در نتیجه ،ضریب فزایندٔه سیاست مالی کینزی در دوران
رکود مثبت و بزرگتر است .پس ،میتوان اذعان کرد ازآنجاکه طی دورٔه رکود مصرفکنندگان
نمیتوانند در بازارهای مالی فعال باشند و این توانایی را در جایگزینکردن مصرف بیندورهای
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اقتصاددانان (بهطور مثال تحلیل اقتصاددانان از اثرگذاری سیاست مالی طی ادوار تجاری که
در باال ذکر شد) هم بهصورت عینی و هم بهصورت تجربی مورد آزمون قرار گیرد؛ بهطور مثال،
رکود بزرگ  ۱۹2۹نشان داد که رابطٔه قوی میان بازارهای مالی ،پویاییهای اقتصاد کالن ،و
آثار سیاست مالی وجود دارد .با تشدید و زیادترشدن اصطکاکهای مالی  ،2بازار اعتبارات آثار
تکانهها را بهصورت غیرخطی در اقتصاد انتقال و هدایت میکند (برنانکی و همکاران ۱۹۹۹ ،۳؛
گرتلر و کیوتاکی  ،)2۰۱۰ ،4بهنحو ی که بازار اعتبارات موجب افزایش اندازه و پایداری
تکانههای منفی عرضه و تقاضا میشود .در حقیقت ،نقش بازارهای مالی در نوسانات تجاری
بسیار زیاد است .و یا در یک مطالعٔه تجربی که انجی و رایت  )2۰۱۳( 5انجام دادند ،محققان
نشان دادند رکود اقتصادی که در  ۳۰سال گذشتٔه امریکا رخ داده است ناشی از تکانههای
بازار مالی است .بنابراین ،سیاست مالی بهعنوان یک ابزار تثبیتکنندٔه اقتصادی با چالش
دوباره مواجه شد ،زیرا اندازٔه ضرایب فزایندٔه سیاست مالی ممکن است با توجه به وضعیت
بازارهای مالی و شرایط اقتصادی تغییر کند (فرارسی و همکاران  .)2۰۱۴ ،6در یک مطالعٔه
دیگر که بالنچارد و لیق  )2۰۱۳( ۷انجام دادند ،به ضریب فزایندٔه سیاست مالی بهکارگرفتهشده
توسط کشورهای اروپایی و صنعتی برای پیشبینی تأثیرات سیاست مالی برنامهریزیشده در
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از دست میدهند ،بنابراین مصرف فعلی مصرفکنندگان تابعی از درآمد فعلی آنها میشود که
این بهمعنای بزرگترشدن ضریب فزایندٔه سیاست مالی است (پراقیدیس و همکاران ،۱
.)2018
وقوع بحرانها و رکودهای اقتصادی منجر به این شد که نظریات و تحلیلهای مکاتب و
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طول بحران ایراد گرفتند ،بهنحوی که کشورهایی که با توسل به ضریب فزایندٔه سیاست مالی
به پیشبینی تأثیرات اجرای سیاست مالی در طول بحرانهای بانکی و مالی پرداختهاند ،چون
در محاسبٔه ضریب فزاینده شرایط بازارهای مالی را نادیده گرفتهاند ،این موضوع منجر به این
خواهد شد که اثر سیاست مالی در واقعیت با آنچه پیشبینی شده است ،متفاوت باشد (دکوس
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مالی د ر تولید بر نقش وضعیت بازارهای اعتباری و وامدهی بانکی تأکید دارد؛ بهطور مثال،
بهتازگی فرارسی و همکاران ( ،)2۰۱۴فتای  ،)2۰۱۷( 2گچرت و منتقس  ،)2۰۱۷( ۳پراقیدیس
و همکاران ( ،)2۰۱۸و آفونسو و همکاران  )2۰۱۸( 4به بررسی نحؤه اثرگذاری سیاست مالی
طی ادوار اعتباری پرداخته اند .این در حالی است که مطالعات متعددی در ایران به بررسی
نحؤه اثرگذاری سیاست مالی در تولید پرداختهاند ،اما مهمترین ضعف مطالعات داخلی عدم
لحاظ وضعیت اعتباری و وامدهی بانکی در تعیین میزان اثرگذاری سیاست مالی بر تولید
است .لذا ،مطالعٔه حاضر سعی دارد با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری نامتقارن
آستانهای  5به بررسی نحؤه اثرگذاری تکانههای مثبت و منفی مخارج دولت و مالیات طی ادوار
اعتباری بپردازد و سپس ضریب فزایندٔه سیاست مالی طی ادوار اعتباری محاسبه شود .لذا،
مطالعٔه حاضر هم از جنبٔه موضوع مورد مطالعه و هم روش اقتصادسنجی نسبت به مطالعات
داخلی انجامگرفته در حوزٔه اثرگذاری سیاست مالی در تولید دارای نوآوری است.
در ادامٔه این مقاله و در بخش دوم مبانی نظری ،بخش سوم پیشینٔه مطالعات انجامشده،
بخش چهارم معرفی الگو و روش انجام تحقیق ،بخش پنجم یافتههای تجربی تحقیق و در
بخش ششم نتیجهگیری ارائه شده است.
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و مورال بنیتو .)2۰۱۶ ،۱
طبق دیدگاه نظری و شواهد تجربی ،سیاستهای اعتباری بانکهای مرکزی ،وضعیت
وامدهی بانکی ،و نقش بانکها و بازارهای اعتباری در نحؤه اثرگذاری سیاست مالی از اهمیت
ویژهای برخوردار است .لذا نسل جدید مطالعات انجامگرفته در حوزٔه نحؤه اثرگذاری سیاست
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 ۳لحظٔه مینسکی ( )Minsky momentفروپاشی و افت شدید قیمت یک دارایی است که منجر به ایجاد ادوار
تجاری و مالی میشود؛ شبیه اتفاقی که در جریان بحران مالی  2۰۰۸-2۰۰۷اتفاق افتاد.
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اگرتسون و کروگمن ( )2۰۱2و بنیگنو ( )2۰۱۵در یک الگوی نظری و با حل مسئلٔه
مصرفکننده در چهارچوب الگوی کینزینهای جدید ،تابع تقاضای کل اقتصاد را استخراج
کردند و نشان دادند وضعیت اعتباری ،تکانههای بازار مالی ،و شرایط اولیٔه اقتصاد نحؤه
اثرگذاری سیاست مالی در تولید را تغییر خواهد داد .همچنین ،نشان دادند اثر تکانٔه مثبت و
منفی مخارج دولت در تولید یکسان نیست .در ادامٔه مقاله ،بهاختصار نحؤه الگوسازی یک
اقتصاد با دو عامل پساندازکننده و قرضگیرنده توضیح داده و در ادامه نیز عدم تقارن
تکانههای مخارج دولت طی ادوار اعتباری تشریح میشود .الگوی نظری مقالٔه حاضر بر این
پایه استوار است که سیاست مالی با وضعیت مالی خانوارها که در وضعیت مالی عوامل
اقتصادی تأثیرگذارند در تعامل است؛ بهطور مثال ،چنانچه یک تکانٔه منفی در مخارج دولت
اتفاق بیفتد و این تکانٔه منفی نیز منجر به کاهش درآمد خانوارها شود ،در این حالت خانوارها
شروع به مصرف پسانداز خود خواهند کرد و در صورت تمامشدن پسانداز ،خانوارها به یک
وامگیرنده تبدیل خواهند شد و تعداد نسبی عوامل اقتصادی که با محدودیت بودجه مواجهاند
افزایش خواهد یافت .از سویی ،وامگیرندگان تمایل به مصرف بیشتری در اقتصاد دارند،
بنابراین با افزایش تعداد وامگیرندگان ضریب فزایندٔه مخارج دولت افزایش مییابد .طبق این
فرض ،یک کانال بالقوه برای برآورد ضریب فزایندٔه بزرگتر در دورههای مالی پرتنش از طریق
مسیر تغییرات درونی در نسبت نسبی وامگیرندگان و سپردهگذاران در اقتصاد وجود خواهد
داشت.
اگرتسون و کروگمن ( )2۰۱2و بنیگنو ( )2۰۱۵در مطالعات خود با فرض عوامل اقتصادی
ناهمگن شامل بدهکاران و پساندازکنندگان ،یک لحظٔه مینسکی  ۳را در اقتصاد تحمیل کردند
و در نتیجٔه این تحمیل ،عوامل اقتصادی مجبور به کاهش بدهی خواهند شد و این موضوع
نیز منجر به افزایش شیب منحنی تقاضای کل و افزایش اثرگذاری (افزایش ضریب فزاینده)
مخارج دولت در تولید میشود.
در مطالعٔه اگرتسون و کروگمن ( )2۰۱2و بنیگنو ( ،)2۰۱۵دو نوع عامل اقتصادی وجود
دارد که زندگی خود را با دارایی و ارث مشابه شروع میکنند ،اما در نهایت یا به یک
پساندازکننده و یا یک قرضگیرنده تبدیل میشوند .جهت سادهسازی الگو ،کل جمعیت
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عوامل اقتصادی به عدد  ۱نرمالیزه شده است ،بنابراین کسری از جمعیت پساندازکننده ( 𝑠)X
و کسری دیگر قرضگیرنده ( 𝑠 )X𝑏 = 1 − Xاست .این در حالی است که عامل و نیرویی که
می تواند منجر شود که خانوار در یکی از این دو گروه قرار گیرد ،ترجیحات زمانی
مصرفکنندگان و خانوارهاست .همچنین ،یکسری تکانههای اقتصادی نیز میتواند

همچنین ،اثر نامتقارنی د ر این عوامل اقتصادی نامتناجس خواهند داشت؛ بهطور مثال ،یک
تکانٔه انبساطی سیاست مالی میتواند به یک قرضکنندٔه نهایی کمک کند کل بدهی خود را
پرداخت کند و به یک پساندازکنندٔه نهایی تبدیل شود .جهت الگوسازی این فرضیه ،فرض
میشود که جمعیت قرضگیرندگان بین دو حالت و وضعیت پخش شده است ،بهنحوی که
این جمعیت از بدهکاران بسیار باال تا قرضگیرندگان نهایی را شامل میشود و در طرف مقابل
نیز جمعیت پساندازکنندگان بین پساندازکنندگان نهایی تا پساندازکنندگان بزرگ
(انباشتکنندگان ثروت و داراییهای بزرگ) پخش شده است .حال با توسعه و گسترش الگوی
اگرتسون و کروگمن ( )2۰۱2و بنیگنو ( ،)2۰۱۵فرض میشود که جمعیت پساندازکنندگان
و قرض گیرندگان تابعی از سیاست مالی است.
()۱

)𝑔( 𝑏X𝑠 = X𝑠 (𝑔) , X𝑏 = X
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محدودیت بودجٔه خانوار را تحتتأثیر قرار دهد و بهعنوان عامل دوم خانوار را در گروه
قرضگیرندگان و یا پس اندازکنندگان قرار دهد .با توجه به حساسیت بسیار زیاد
پساندازکنندگان و قرض گیرندگان نهایی نسبت به انتقال بین این دو گروه (رژیم) ،اثر
تکانههای اقتصاد کالن می تواند منجر به انتقال خانوارها از گروهی به گروهی دیگر شود.

در معادلٔه باال جمعیت هر دو گروه تابعی از سیاست مخارج دولت (𝑔) است ،بهنحوی که
سیاست مالی مخارج دولت بهصورت زیر تعریف میشود.

در رابطٔه باال )𝐺 ( ،مخارج دولت و (̅𝑌) میزان تولید در وضعیت پایدار را نشان میدهد.
اگرتسون و کروگمن ( )2۰۱2و بنیگنو ( )2۰۱۵با حل مسئلٔه مصرفکننده و
ماکزیممکردن مطلوبیت مصرفکننده ،پساندازکننده و قرضگیرنده ،منحنی تقاضای کل
اقتصاد را بهصورت زیر بهدست آوردند (جهت آشنایی ،خوانندٔه محترم مقاله با نحؤه حل
مسئلٔه مصرفکننده ،قرضگیرنده ،و پساندازکننده و نحؤه بهدستآوردن معادلٔه اولر و
تقاضای کل اقتصاد برای چنین اقتصادی به مقالٔه بنیگنو ( )2۰۱۵مراجعه کند .شایان ذکر
است جهت اضافهنشدن حجم مقاله از ذکر موارد یادشده خودداری شده است).
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()2

̅𝑌𝑔 = (𝐺 − 𝑌̅)/

۵۴۱
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()۳

1

) ̅𝑔 𝑦 = 𝑦𝑛 − 𝜑 (𝑖 − (𝑝̅ − 𝑝) + 𝑙𝑛𝛽) + 𝑥(𝑔) (𝑔 −
)𝑔( 𝑥 1 −
]) 𝑒𝑝 [𝑑̂ + 𝑑0 (𝑝 −
)𝑔( 𝑥

+

()۴

)𝑔(𝑥𝜑 = [𝜎𝑥(𝑔) + (1 − 𝑥 (𝑔)𝑑0 𝛽]/

که در معادلٔه باال نیز 𝜎 کشش جانشینی بیندورهای است.
رابطٔه ( ،)۳که معادلٔه تقاضای کل اقتصاد است و با درنظرگرفتن شرایط بازارهای اعتباری
و مصرفکنندگان قرضکننده و پساندازکننده بهدست آمده است ،حاکی از آن است که شیب
)𝑔(𝑥1−
معادلٔه تقاضای کل (]) 𝑒𝑝 [𝑑̂ + 𝑑0 (𝑝 −
) بهعلت سیاست مالی میتواند تغییر کند،
)𝑔(𝑥

این بهمعنای اثرگذاری بیشتر سیاست مالی در تولید است .بنابراین طبق تابع تقاضای کل

deleveraging

1
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زیرا سیاست مالی میتواند نسبت خانوارهای پساندازکننده ()𝑔( 𝑥) به قرضگیرنده را تغییر
دهد.
حال پس از الگوسازی تابع تقاضای کل اقتصاد و مشخصکردن پارامترهای آن ،به بررسی
عدم تقارن تکانههای سیاست مالی پرداخته میشود ،بهنحوی که اجرای یک سیاست مالی
انبساطی منجر به افزایش نسبت خانوارهای پساندازکننده به خانوارهای قرضگیرنده میشود
که مطابق با معادلٔه  ،۳افزایش ))𝑔( 𝑥) منجر به کاهش شیب منحنی تقاضای کل میشود
که این بهمعنای اثرگذاری کمتر سیاست مالی در تولید است ،اما یک سیاست مالی انقباضی
منجر به کاهش نسبت خانوارهای پساندازکننده به خانوارهای قرضگیرنده میشود که
مطابق با معادلٔه  ،۳کاهش ))𝑔( 𝑥) منجر به افزایش شیب منحنی تقاضای کل میشود که
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در معادلٔه ب اال که منحنی تقاضای کل برای حالتی است که اقتصاد دارای مصرفکنندگان
پساندازکننده و قرضگیرنده است 𝑦𝑛 ،سطح تولید طبیعی اقتصاد 𝑖 ،نرخ بهره 𝑝̅ ،سطح
بلندمدت قیمت 𝑝 ،سطح قیمتها 𝛽 ،پارامتر تنزیل ذهنی مصرفکننده 𝑥 (𝑔) ،نسبت
پساندازکنندگان از کل جمعیت است که تابعی از سیاست مالی است 𝑔 ،سیاست مالی مخارج
دولت 𝑔̅ ،سطح بلندمدت سیاست مخارج دولت 𝑝 𝑒 ،قیمتهای انتظاری𝑑0 = 𝐷0 /𝑌̅ ،
نسبت اولیٔه بدهی به مقدار بلندمدت تولید ،و ̂𝑑 تکانٔه کاهش بدهی (اهرمزدایی  )۱است که
بهصورت (̅𝑌̅ −𝐷0 /
𝐷 = ̂𝑑) تعریف میشود 𝜑 .نیز یک پارامتر غیرمنفی است که بهصورت
زیر تعریف میشود.

۵۴2

سال یازدهم /شماره  /۳۸زمستان ۱۳۹۷

اقتصاد در معادلٔه  ۳تکانٔه منفی سیاست مالی تأثیر بزرگتری در تولید نسبت به تکانٔه مثبت
دارد .از سویی با توجه به تابع تقاضای کل اقتصاد در معادلٔه  ،۳نحؤه تأثیر تکانههای سیاست
مالی طی شرایط مختلف اعتباری را میتوان بررسی کرد ،بهنحوی که چنانچه وضعیت اعتباری
و وامدهی بانکی به مصرف کنندگان و بخش خصوصی در رکود باشد و شرایط سفت و سخت

داشت.
در حالت کلی ،بر اساس تابع تقاضای کل اقتصاد در معادلٔه  ،۳نحؤه تأثیر سیاست مالی
د ر تولید بستگی به پارامترهای کالن اقتصادی ،تغییرات اجزای تابع تقاضای کل ،عمق تکانٔه
اهرمزدایی ،و وضعیت تابع عرضٔه کل دارد.

 3پیشینٔه تحقیق
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مطالعات مختلفی در حوزٔه برآورد ضریب فزایندٔه سیاست مالی انجام گرفته است که مطالعات
انجامشده در این حوزه به دو دسته تفکیکپذیر است ،بهنحوی که در نسل اولیٔه مطالعات
مذکور ،محققان بدون لحاظکردن وضعیتهای مختلف اقتصادی به برآورد ضریب فزایندٔه
سیاست مالی پرداختهاند؛ بهطور مثال ،حیدری و سعیدپور ( )۱۳۹۳با استفاده از دادههای
ایران طی دورٔه زمانی  ۱۳۸۹-۱۳۷۰و با استفاده از الگوی تعـادل عمـومی پویـای تصـادفی
) ،(DSGEضریب فزایندٔه مخارج دولت در بلندمدت را برای اقتصاد ایران برابر با  ۰٫۰۹بهدست
آوردند .همچنین جعفری صمیمی ،علمی ،و زروکی ( )۱۳۹2با استفاده از دادههای استانی
ایران طی دورٔه زمانی  ۱۳۸۷-۱۳۷۹و با بهکارگیری الگوی پویای پانلی (گشتاورهای
تعمیمیافته) ،مقدار ضریب فزایندٔه مخارج دولت در کوتاهمدت و بلندمدت را تقریبا برابر با
۰٫۶۳و 2٫۱۱بهدست آوردند؛ همچنین ،این مقدار را برای مالیات در کوتاهمدت و بلندمدت
برابر با  ۰٫۴۴و  ۱٫۴۸محاسبه کردند.
این در حالی است که شواهد نظری و تجربی حاکی از تغییر نقش سیاست مالی در
وضعیتهای مختلف اقتصادی است ،بهنحوی که اقتصاددانان و محققان ضریب فزایندٔه
محاسبهشده در مطالعات پیشین (بدون لحاظ وضعیتهای مختلف اقتصادی) را مورد انتقاد
قرار دادند ،مبنی بر اینکه ضریب فزایندٔه سیاست مالی در شرایط مختلف اقتصادی متفاوت
است ،لذا پس از مشاهدٔه شواهد تجربی از تغییر نقش سیاست مالی طی ادوار تجاری و ادوار
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اعتباری در اقتصاد برقرار باشد ،تعداد خانوارهای پساندازکننده کاهش خواهد یافت و این
نیز منجر به کاهش شیب تابع تقاضای کل در اقتصاد خواهد شد .بنابراین ،شیب تابع تقاضا
در حالت رکود اعتباری بزرگتر از رونق اعتباری است و به همین دلیل تکانٔه مثبت مخارج
دولت در شرایط رکود اعتباری تأثیر بزرگتری نسبت به شرایط رونق اعتباری در تولید خواهد

نقش اعتبارات بانکی در اثرگذاری سیاست مالی :کاربرد الگو TVAR

۵۴۳

اعتباری و با توجه به انتقاد اقتصاددانان ،پژوهشگران به برآورد دوبارٔه ضریب فزایندٔه سیاست
مالی در اقتصادها و کشورهای مختلف پرداختند .بنابراین در نسل جدید مطالعات انجامشده
در حوزٔه برآورد ضریب فزایندٔه سیاست مالی تأکید اصلی بر شرایط مختلف اقتصادی باالخص
ادوار تجاری و اعتباری است ،بهنحوی که ایلزتزکی و همکاران  )2۰۱۳( ۱با استفاده از

خودرگرسیون برداری آستانهای به این نتیجه دست یافتند که ضریب فزایندٔه سیاست مالی طی
دو رژیم اعتباری متفاوت است ،بهنحوی که ضریب فزایندٔه سیاست در رژیم انقباض اعتباری
(رکود اعتباری) بزرگتر از رژیم انبساط اعتباری (رونق اعتباری) است .همچنین ،فتای
( )2۰۱۷با استفاده از دادههای  ۱۰۱کشور مختلف جهان طی دورٔه  2۰۱۳-۱۹۸۰و با
1

Ilzetzki et al.
Riera-Crichton
3
Biolsi
2
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که ضریب فزاینده برای کشورهای با اقتصاد باز نسبت به کشورهای با اقتصاد بسته کوچکتر
است و از همه مهمتر ضریب فزایندٔه کشورهایی که با میزان باالی بدهی دولت مواجهاند،
منفی است و رییرا گریچتون و همکاران  )2۰۱۵( 2با استفاده از دادههای  2۱کشور عضو
سازمان همکاری و توسعٔه اقتصادی طی دورٔه زمانی  ۱۹۸۶-2۰۰۸و با بهکارگیری الگوی
تابلویی غیرخطی به این نتیجه دست یافتند که ضریب فزایندٔه آنی سیاست مالی در دورٔه رکود
( )۰٫۷۳بزرگتر از دورٔه رونق ( )۰٫۰۹است .همچنین ،بیولسی  )2۰۱۷( ۳با استفاده از
دادههای فصلی امریکا و کانادا طی دورٔه زمانی  ۱۹۴۷-2۰۱۳و با بهکارگیری الگوی
خودرگرسیون برداری آستانهای به برآورد ضریب فزایندٔه سیاست مالی پرداخته است .نتایج
این مطالعه نشان داد باوجود نرخ بیکاری (که نشاندهندٔه ادوار تجاری در اقتصاد است)
بهعنوان متغیر آستانه ،ضریب فزایندٔه سیاست مالی طی دورٔه رکود بزرگتر از دورٔه رونق است.
این در حالی است که پس از بحران جهانی اقتصادی  2۰۰۸-2۰۰۷و با توجه به نقش
بسزای بخش بانکی و اعتباری در ایجاد این بحران ،در نسل جدید مطالعات انجامشده در
حوزٔه برآورد ضریب فزایندٔه سیاست مالی در وضعیتهای مختلف اقتصادی ،تأکید اصلی بر
شرایط بازارهای بانکی ،پولی ،و اعتباری است؛ بهطور مثال ،فرارسی و همکاران ( )2۰۱۴با
استفاده از دادههای فصلی کشور امریکا طی دورٔه  2۰۱۰-۱۹۸۰و با بهکارگیری الگوی
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دادههای فصلی  ۴۱کشور مختلف جهان طی دورٔه زمانی  2۰۰۷-۱۹۶۰و با بهکارگیری الگوی
خودرگرسیون برداری پانلی ساختاری به این نتیجه دست یافتند که ضریب فزایندٔه سیاست
مالی با توجه به یکسری ویژگیهای اقتصاد (ازجمله درجٔه توسعهیافتگی ،رژیم ارزی کشور،
درجٔه باز بودن اقتصاد و میزان بدهی دولت) از کشوری به کشور دیگر تغییر میکند ،بهنحوی

۵۴۴

سال یازدهم /شماره  /۳۸زمستان ۱۳۹۷

بهکارگیری الگوی دادههای تابلویی به این نتیجه دست یافت که اوالً ،سیاست مالی میتواند
باعث کوتاهشدن دورٔه بحران مالی شود؛ دوم ،اثر سیاست مالی در رشد اقتصادی طی دورٔه
بحران مالی بزرگتر است.گچرت و منتقس ( )2۰۱۷با استفاده از دادههای فصلی کشور امریکا
طی دورٔه  2۰۱۵-۱۹۶۰و با بهکارگیری الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری به این نتیجه

تجاری ،ادوار اعتباری ،و شرایط مختلف اقتصادی چگونه ضریب فزایندٔه سیاست مالی را
تحتتأثیر قرار میدهد و در وضعیتهای مختلف اقتصادی میزان اثربخشی سیاست مالی به
چه اندازه خواهد بود .لذا ،مطالعٔه حاضر نیز با الهام از نسل جدید مطالعات انجامشده در
حوزٔه برآورد ضریب فزایندٔه سیاست مالی بهدنبال بررسی و برآورد ضریب فزایندٔه سیاست مالی
طی ادوار اعتباری است.
Borsi

1
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زمانی که وضعیت مالی بخش خصوصی (نسبت بدهی بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی)
زیاد (بحران مالی) و زمانی که این نسبت کم باشد ،ضریب فزایندٔه سیاست مالی بهترتیب برابر
با  ۱٫۱۹و  ۰٫۵است .بورسی  )2۰۱۸( ۱با استفاده از دادههای  2۳کشور عضو سازمان همکاری
و توسعٔه اقتصادی طی دورٔه  2۰۱2-۱۹۸۵و با بهکارگیری الگوی خودرگرسیون برداری انتقال
مالیم ساختاری به این نتیجه دست یافت که ضریب فزایندٔه مخارج دولت طی دورٔه رکود
اعتباری بزرگتر از دورٔه رونق اعتباری است .همچنین ،آفونسو و همکاران ( )2۰۱۸با استفاده
از دادههای فصلی کشورهای امریکا ،انگلستان ،آلمان ،و ایتالیا طی دورٔه  2۰۱۳-۱۹۸۰و با
بهکارگیری الگوی خودرگرسیون برداری آستانه ای به این نتیجه دست یافتند که با افزایش
بدهی دولت (بهعنوان متغیر سیاست مالی) ،تولید ناخالص داخلی در هر دو رژیم اعتباری
(رکود و رونق) افزایش مییابد ،با این تفاوت که تأثیر سیاست مالی طی دورٔه بحران مالی
بزرگتر است.
با توجه به پیشینٔه مطالعات مذکور در قسمت باال ،میتوان استنباط کرد تحقیقات اولیه
در حوزٔه برآورد ضریب فزایندٔه سیاست مالی بدون درنظرگرفتن شرایط مختلف اقتصادی انجام
گرفته است .اما پس از وقوع بحرانهای اقتصادی و ادوار تجاری و اعتباری در کشورهای
مختلف جهان ،نسل جدید م طالعات مذکور بیشتر پیرامون این مسئله بوده است که ادوار
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دست یافتند که اثر سیاست مالی طی دورٔه بحران مالی بزرگتر است .پراقیدیس و همکاران
( )2۰۱۸با استفاده از دادههای فصلی کشورهای امریکا طی دورٔه  2۰۱۴-۱۹۷۳و با بهکارگیری
الگوی خودرگرسیون برداری آستانه ای به این نتیجه دست یافتند که حداکثر ضریب فزایندٔه
تکانٔه مثبت مخارج دولت طی رکود و رونق بهترتیب برابر با  2٫2۹و  ۰٫۸۵است .همچنین
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۵۴۵

بنابراین ،مطالعٔه حاضر به بررسی دو موضوع میپردازد که بهعنوان شکاف تحقیقاتی در
مطالعات داخلی قابلِمشاهده است :الف -بررسی نحؤه تأثیر تکانٔه مثبت و منفی مخارج
دولت و مالیات در تولید طی رژیمهای مختلف اعتباری (رژیم انبساطی و انقباضی وامدهی
بانکی)؛ ب -برآورد ضریب فزایندٔه سیاست مالی طی ادوار اعتباری.

 ۴روش انجام تحقیق ،معرفی الگو و دادهها
 ۱.۴روش انجام تحقیق

1

transition variable
Tsay
3
Hansen
4
Fry-Mckibbin & Zheng
5
Lo & Zivot
6
Vector Autoregressive Model
2
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الگوی خودرگرسیون برداری آستانه بخشی از الگوهای خطی با ماتریس خودرگرسیون متفاوت
در هر رژیم است .این رژیمها از طریق یک متغیر انتقال  ۱که یا یکی از متغیرهای درونزا و یا
یک متغیر برونزاست ،تعیین میشود .بهعبارت دیگر ،الگوی  TVARاز طریق جداسازی
مشاهدات به رژیمهای مختلف برحسب یک متغیر انتقال فرموله میگردد؛ بدیننحو که در
طول هر رژیم ،سریهای زمانی موجود بهواسطٔه یک الگوی خطی توصیف میشوند (تیسی ،2
۱۹۹۸؛ هانسن  .)۱۹۹۷ ،۳قابلِذکر است تعداد وقفٔه زمانی و همچنین ارزش آستانهای بحرانی
جزو پارامترهای نامعلوم و غیرقابل مشاهدهاند که در کنار این پارامترها تعیین میشوند (فرای
مکیبین و ژنگ .)2۰۱۶ ،4
لو و زیوت  5جهت بررسی وجود رابطٔه غیرخطی و تعیین تعداد آستانه در الگوهای
خودرگرسیون برداری آستانهای روشی را ارائه دادند ،بهنحوی که فرض صفر الگوی
خودرگرسیون برداری  )VAR( 6در مقابل ) TVAR(mبا استفاده از روش نسبت
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بهمنظور بررسی نحؤه تأثیر تکانههای مخارج دولت و مالیات در تولید (با درنظرگرفتن
شرایط مختلف اعتباری) ،از یک الگوی خودرگرسیون برداری نامتقارن آستانهای استفاده
میشود .لذا ،هم موضوع مطالعٔه حاضر و هم روش اقتصادسنجی آن نسبت به سایر مطالعات
انجامشدٔه داخلی در حوزٔه مذکور دارای نوآوری است.

۵۴۶

سال یازدهم /شماره  /۳۸زمستان ۱۳۹۷

درستنمایی  )SUP-LR( ۱آزمون میگردد .با توجه به وجود مشکل دیویس  ،2توزیع آمارٔه
 SUP-LRدارای توزیع استاندارد نیست و میتوان با استفاده از الگوریتم بوتاستراپ  ،۳مقادیر
بحرانی آن را شبیهسازی کرد که در این مطالعه نیز از همین روش استفاده میشود .پس از
اثبات وجود رفتار آستانهای در رفتار متغیرها ،برای تصریح الگو میتوان به تبعیت از لو و زیوت

 2.۴دادههای تحقیق

کل دادههای این مطالعه از سایت بانک مرکزی و از بخش بانک اطالعات و سریهای زمانی و
بخش نماگرهای اقتصادی گردآوری شدهاند .دادههای مورد استفاده در این تحقیق بهصورت
فصلی و در بازه زمانی  ۱۳۹۷:۱-۱۳۶۹:۱و به قیمت پایٔه سال  ۱۳۸۳هستند.

 3.۴الگوی مورد استفاده

الگوی مورد استفاده در این مطالعه در قالب یک معادلٔه خودرگرسیون برداری آستانهای بر
اساس مبانی نظری تحقیق و مطالعات تجربی انجامگرفته بهصورت ذیل تصریح میشود:

()۵
()۶

𝑡𝑌𝑡 = 𝛼0 + 𝜃1 [𝑌𝑡−𝑖 ] + 𝜃2 [𝑌𝑡−𝑖 ]𝐼(𝐸𝑋𝑃𝐴𝑁𝑆𝐼𝑂𝑁: 𝑖𝑓 (𝑔𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑡−𝑖 < 𝑍)) + 𝜀1
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با استفاده از آمارٔه 𝑅𝐿  ،𝑆𝑈𝑃 −الگوی ) 𝑇𝑉𝐴𝑅(2را در برابر ) 𝑇𝑉𝐴𝑅(3مورد سنجش قرار
داد .بهعبارت دیگر ،یک الگوی دورژیمه در مقابل سهرژیمه بررسی میشود .مقادیر بحرانی
آمارٔه  𝐿𝑅2,3نیز استاندارد نبوده و از طریق شبیهسازی بهدست میآید .اگر نتوان فرض صفر
را رد کرد ،الگوی ) 𝑇𝑉𝐴𝑅(2الگوسازی میشود (چن و لی .)2۰۰۸ ،4

𝑡𝑌𝑡 = 𝛼1 + 𝜃3 [𝑌𝑡−𝑖 ] + 𝜃4[𝑌𝑡−𝑖 ]𝐼(𝑅𝐸𝐶𝐸𝑆𝑆𝐼𝑂𝑁: 𝑖𝑓 (𝑔𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑡−𝑖 > 𝑍)) + 𝜀2

1

Supremum Likelihood Ratio
Davis problem
3
Bootstrap
4
Chen & Lee
2
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که در معادلٔه باال 𝑌𝑡 ،ماتریس متغیرهای وابستٔه الگو (شامل 𝑝𝑑𝑔𝑙 𝑙𝑡𝑎𝑥 ،𝑙𝑔𝑒𝑥 ،که بهترتیب
لگاریتم تولید ناخالص داخلی ،لگاریتم مخارج دولت ،و لگاریتم مالیاتهاست) و ماتریس
𝑖 𝑌𝑡−نیز نشاندهندٔه وقفههای متغیرهای ماتریس 𝑡𝑌 است .همچنین)𝑔𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑡−𝑖 < 𝑍( ،
نشاندهندٔه رژیم اول یا همان دورٔه رکود اعتبارات است که 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑟𝑐𝑔 رشد میزان اعتبارات
بانکی به بخش خصوصی در اقتصاد ایران است و 𝑍 نیز حد آستانٔه رشد اعتبارات در الگوست
که منجر به غیرخطیشدن الگو میشود و چنانچه ( 𝑍 > 𝑖 )𝑔𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑡−باشد ،این بهمعنای
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۵۴۷

رژیم دوم یا دورٔه رونق است .بنابراین ،معادلٔه  ۵نشاندهندٔه دورٔه رکود اعتبارات و معادلٔه ۶
نشاندهندٔه دورٔه رونق اعتبارات است.

 ۵نتایج تجربی تحقیق
 ۱.۵بررسی درجٔه انباشتگی متغیرها

کاپیاساس نیز حاکی از آن است که بهجز متغیر رشد اعتبارات بانکی ،سایر متغیرهای مورد
استفاده در تحقیق دارای ریشٔه واحدند ،5اما ازآنجاکه وجود ریشٔه واحد در متغیرهای مورد
بررسی ممکن است بهدلیل عدم لحاظ شکست ساختاری در روند این متغیرها بوده باشد
(پرون  ،)۱۹۷۷ ،6به این منظور آزمون ریشٔه واحد با لحاظ دو شکست ساختاری درونزای لی
استرازیچ ( )2۰۰۳مورد استفاده قرار میگیرد.
نتایج جدول  ۱نشان میدهد متغیر لگاریتم تولید ناخالص داخلی در فصل  ۴سال ۱۳۸۰
و فصل  ۱سال  ۱۳۹۱دارای شکست ساختاری بوده است .همچنین ،متغیر مخارج دولت نیز
در فصل  ۳سال  ۱۳۷۳و فصل  2سال  ۱۳۸۹دارای شکست ساختاری است و متغیرهای
درآمدهای مالیاتی دولت و اعتبارات به بخش خصوصی نیز بهترتیب در سالهای  ۱۳۸۴فصل
 ۱۳۹۱ ،۱فصل  ۱۳۷۷ ،2فصل  ،۴و  ۱۳۸۶فصل  ۴دارای شکستهای ساختاری هستند .این
در حالی است که متغیرهای لگاریتم مخارج دولت و رشد اعتبارات به بخش خصوصی پس از

Augmented Dickey Fuller
KPSS
3
Lee Strazicich
4
TAR-Uint Root
 5جهت اضافه نشدن حجم مقاله از گزارش نتایج آزمونهای ریشٔه واحد دیکی فولر تعمیمیافته و کاپیاساس
خودداری شده است.
6
Perron
2
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1
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پیش از تخمین الگوی خودرگرسیون برداری آستانهای ،بایستی مانایی متغیرها مورد بررسی
قرار گیرد که بدینمنظور از آزمونهای ریشٔه واحد دیکی فولر تعمیمیافته  ،۱کاپیاساس ،2
آزمون ریشٔه واحد با شکست ساختاری لی استرازیچ  ،۳و آزمون ریشٔه واحد غیرخطی
خودرگرسیون آستانهای  4استفاده شده است .نتایج آزمون دیکی فولر تعمیمیافته حاکی از آن
است که تمام متغیرهای مورد استفاده در تحقیق دارای ریشٔه واحدند؛ همچنین ،نتایج آزمون

۵۴۸

سال یازدهم /شماره  /۳۸زمستان ۱۳۹۷

لحاظ دو شکست ساختاری درونزا مانا شدهاند ،اما متغیرهای لگاریتم تولید ناخالص داخلی
و لگاریتم درآمدهای مالیاتی دولت همچنان دارای ریشٔه واحدند.
جدول ۱
نتایج آزمون لی استرازیچ
آمارٔه آزمون

 ۱۳۹۱فصل ۱
 ۱۳۸۹فصل 2
 ۱۳۹۱فصل 2
 ۱۳۸۶فصل ۴

 ۱۳۸۰فصل ۴
 ۱۳۷۳فصل ۳
 ۱۳۸۴فصل ۱
 ۱۳۷۷فصل ۴

𝑃𝐷𝐺𝐿
𝑋𝐸𝐺𝐿
𝑋𝐴𝑇𝐿
𝑇𝐼𝐷𝐸𝑅𝐶𝐺

مآخذ نتایج تحقیق :خروجی نرمافزار 𝟐  ،𝐑𝐀𝐓𝐒 𝟗.مقادیر بحرانی آزمون لی استرازیچ در سطح  ،۵ ،۱۰و  ۱درصد
بهترتیب برابر با  -۵٫2۸ ،-۵٫۸2و -۴٫۹۸است.

این در حالی است که اگر درجٔه انباشتگی و مانایی یک متغیر از یک فرایند غیرخطی تبعیت
کند ،عدم لحاظ همین موضوع در آزمونهای کالسیک ریشٔه واحد و آزمونهای ریشٔه واحد
با لحاظ شکست ساختاری منجر میشود که نتایج آزمونهای مذکور وجود ریشٔه واحد در
متغیر مورد بررسی را نشان میدهد ،اما در حقیقت متغیر مورد بررسی دارای فرایند مانایی
غیرخطی است .لذا ،جهت بررسی موضوع مذکور با استفاده از آزمون ریشٔه واحد غیرخطی
خودرگرسیون آستانهای  ،۱به بررسی درجٔه انباشتگی متغیرهای لگاریتم تولید ناخالص داخلی
و لگاریتم درآمدهای مالیاتی پرداخته میشود .جانر و هانسن  )2۰۰۱(2با بسط معادلٔه دیکی
فولر تعمیمیافته در قالب معادلٔه خودرگرسیون آستانه ،آزمون ریشٔه واحد غیرخطی
خودرگرسیون آستانهای را معرفی کردند.
شایان ذکر است آمارههای آزمونهای ارائهشده توسط جانر و هانسن (( )2۰۰۱آمارٔه والد

1

tar-unit root
Caner & Hansen
3
Bootstrap
4
Monte Carlo
2
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و تی) از توزیعهای نرمال و استاندارد خود تبعیت نمیکنند ،بهنحوی که وقتی هیچ روش
معمول و تحلیلی برای کمک به تخمین توزیع آمارههای موردنظر وجود ندارد ،از بوتاستراپ
معموالً استفاده میشود .لذا در مطالعه حاضر روشهای مونت کارلو  4و بوتاستراپ برای
محاسبٔه آمارههای بحرانی و مقدار احتمال ( )P-valueاستفاده میشود (جانر و هانسن،

۳

] [ Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir on 2023-01-09

-۳٫۷۸
-۹٫۰۶
-۳٫۹۱
-۶٫2۹

درجٔه انباشتگی
)𝐼 (۱
)𝐼 (۰
)𝐼 (۱
)𝐼 (۰

شکست دوم

شکست اول

متغیر
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 .)2۰۰۱برای محاسبه آمارههای بحرانی و مقدار احتمال از کد ارائهشده توسط جانر و هانسن
در نرمافزار متلب استفاده میشود که هم قادر به برآورد آزمون ریشٔه واحد خودرگرسیون آستانه
و آمارههای بوتاستراپشدٔه الگوست.
جدول 2
نتایج آزمون ریشه واحد خودرگرسیون آستانهای T

(-۰٫۰۹)۰٫۸۱۸
(2٫۰۱ )۰٫۱۱۵

(۳٫۷۹**)۰٫۰۱2
(۴٫۱2 ***)۰٫۰۰۱

(۱2٫2۵*)۰٫۰۷۵
(۱2٫۴۵*)۰٫۰۵۹

(۴2٫۰۹ ***)۰٫۰۰۰۹
(۳۶٫۰۰***)۰٫۰۰۰۵

𝑃𝐷𝐺𝐿
𝑋𝐴𝑇𝐿

مأخذ نتایج تحقیق :اعداد داخل پرانتز p-value ،بوت استراپشده؛ *** * ،**،بهترتیب سطح معناداری ،۵ ،۱
و  ۱۰درصد است که مقادیر بحرانی از طریق شبیهسازی مونت کارلو و بوتاستراپ بهدست آمده است .خروجی
نرمافزار .𝑀𝐴𝑇𝐿𝐴𝐵 2015

نتایج جدول  2نشان میدهد مطابق با آزمون غیرخطیبودن درجٔه انباشتگی 𝑡𝑊 ،هر دو
متغیر لگاریتم تولید ناخالص داخلی و لگاریتم درآمدهای مالیاتی دارای درجٔه انباشتگی
غیرخطیاند ،بهنحویکه متناسب با آمارٔه  ،𝑅1tمیتوان استنباط کرد با لحاظ فرایند
خودرگرسیون آستانهای در بررسی درجٔه انباشتگی ،هر دو متغیر مانا شدهاند ،بهنحوی که با
توجه به معناداری آمارٔه  𝑡1و غیرمعناداربودن  ،𝑡2هر دو متغیر دارای ریشٔه واحد جزئیاند ،۱
بهنحوی که هر دو متغیر در رژیم اول مانا اما در رژیم دوم دارای ریشٔه واحدند.

 2.۵بررسی درجٔه همانباشتگی متغیرها
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آزمون ریشٔه واحد
در رژیم دوم (𝟐𝒕)

آزمون ریشٔه واحد
در رژیم اول (𝟏𝒕)

آزمون والد
یکطرفه ( 𝐭𝟏𝑹)

آزمون غیرخطیبودن
( 𝒕𝑾)

متغیر

2

1

Partial Unit Root
Johansen Juselius
3
Akaike
4
Schwarz's Bayesian
5
Hannan-Quinn
2
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تحلیل همانباشتگی یوهانسون یوسیلیوس نیازمند تعیین طول وقفٔه بهینٔه الگوی
خودرگرسیون برداری است که بدینمنظور از سه معیار آکائیک  ،)AIC( 3شواترز بیزین
( ،)SBCو هنان کوئین  )HQ( 5استفاده شده است ،بهنحوی که بر اساس هر سه معیار،
وقفٔه یک بهعنوان وقفٔه بهینٔه الگوست.
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۵۵۰

سال یازدهم /شماره  /۳۸زمستان ۱۳۹۷

جدول ۳
خالصٔه نتایج آزمونهای اثر و حداکثر مقدار ویژه
تعداد بردار همانباشتگی در الگوهای مختلف
با عرض از مبدأ

با عرض از مبدأ

با عرض از مبدأ

با عرض از

بدون عرض

نامقید و با روند
نامقید

نامقید و با روند
مقید

نامقید و بدون
روند

مبدأ مقید و
بدون روند

از مبدأ و
بدون روند

۱
۰

۰
۰

۱
۱

2
۱

۱
۱

آزمون

حداکثر مقدار ویژه
اثر

نتایج جدول  ۳نشان میدهد مطابق با آزمونهای اثر و حداکثر مقدار ویژه حداقل یک
بردار همانباشتگی بین متغیرهای مورد استفاده در تحقیق در حالتهای بدون عرض از مبدأ

Saikkonen & Lutkepohl
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و بدون روند ،با عرض از مبدأ مقید و بدون روند و با عرض از مبدأ نامقید و بدون روند وجود
دارد .همچنین ،آزمون حداکثر مقدار ویژه برای حالت با عرض از مبدأ نامقید و با روند نامقید
نیز یک بردار همانباشتگی نشان میدهد.
در یک جمعبندی کلی ،می توان بر اساس آزمون یوهانسون یوسیلیوس وجود رابطٔه
همانباشتگی بین متغیرهای مورد استفاده را تأیید کرد ،اما ازآنجاکه وجود شکستهای
ساختاری در اقتصاد ایران محتمل است بهنحوی که وجود این شکستها روابط بین متغیرها
را تحتتأثیر قرار میدهد ،لذا عدم لحاظ این شکستهای ساختاری در بررسی همانباشتگی
ممکن است به نتایج گمراهکنندهای منتج شود .لذا جهت بررسی دقیق رابطٔه همانباشتگی و
اطمینان از وجود رابطٔه همانباشتگی بین متغیرهای مورد استفاده در تحقیق ،در قسمت
بعدی از آزمون سایکنون -لوتکیپول  ۱با لحاظ دو شکست ساختاری درونزا استفاده میشود.
آزمون سایکنون-لوتکیپول سه حالت را جهت بررسی همانباشتگی بین متغیرهای تحقیق
در نظر میگیرد :در حالت اول ،یک متغیر موهومی برای عرض از مبدأ با درنظرگرفتن دو
شکست ساختاری ،در حالت دوم یک متغیر موهومی برای جملٔه روند خطی با لحاظ دو
شکست ساختاری درونزا ،و در حالت سوم ،یک متغیر دامی برای جملٔه روند خطی مستقل
از روابط همانباشتگی با لحاظ دو شکست ساختاری درونزا در نظر میگیرد.
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مأخذ :نتایج تحقیق
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نقش اعتبارات بانکی در اثرگذاری سیاست مالی :کاربرد الگو TVAR

جدول ۴
نتایج آزمون سایکنون-لوتکیپول
𝐞𝐮𝐥𝐚𝐯 𝐩 −
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مأخذ :نتایج تحقیق؛ خروجی نرمافزار j − multi

نتایج حاصل از آزمون سایکنون-لوتکیپول در جدول  ۴برای الگوی مورد استفاده نشان
میدهد پس از لحاظ شکستهای ساختاری درونزا ،فرضیٔه نبود رابطٔه همانباشتگی (= r
 )0تحت سیستم معادالت در هر دو الگو برای هر سه حالت (جملٔه ثابت ،جملٔه روند ،و روند
مستقل غیرخطی) رد شده است و فرضیٔه وجود حداقل یک رابطٔه همانباشتگی ( )r = 1در
هر سه حالت قابلِرد نیست.
نتایج آزمونهای ریشٔه واحد نشان داد چنانچه شکستهای ساختاری و یا فرایند
خودرگرسیون آستانهای در بررسی آزمونهای ریشٔه واحد متغیرهای مورد استفاده لحاظ
شوند ،تمام متغیرهای مورد استفاده در تحقیق حاضر مانا هستند ،اما جهت اطمینان از
وجود رابطٔه همانباشتگی بین متغیرهای مورد استفاده ،از آزمونهای یوهانسون یوسیلیوس
و سایکنون لوتکیپول استفاده شد که نتایج هر دو آزمون نیز مبین وجود رابطٔه بلندمدت بین
متغیرهای مورد استفاده در تحقیق است .لذا ،رگرسیون و رابطٔه تخمینی بین متغیرهای
مورد استفاده در تحقیق دیگر نمیتواند کاذب باشد .بنابراین نتایج حاصل از الگوی

 3.۵آزمون وجود رابطٔه غیرخطی و نتایج حاصل از الگوی بهینه TVAR

پیش از تخمین الگوی خودرگرسیون برداری آستانهای ،بایستی رابطٔه غیرخطی برداری بین
متغیرهای مورد استفاده مشخص شود که بدینمنظور از آزمون ارائهشده توسط لو و زیوت
( )2۰۰۱استفاده شده است .مطابق با نتایج جدول  ۵و آمارٔه آزمون  ،𝑆𝑈𝐵 − 𝐿𝑅M,۱الگوی
غیرخطی برداری نسبت به الگوی خطی برداری ارجحیت دارد .این بدانمعناست که
درنظرگرفتن رشد اعتبارات به عنوان متغیر آستانه منجر به غیرخطیشدن الگو و رابطٔه بین
متغیرها میشود .از سویی ،نتایج آزمون  𝑆𝑈𝐵 − 𝐿𝑅۱,2نیز حاکی از آن است که لحاظ یک
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خودرگرسیون برداری آستانهای قابلِاتکا خواهد بود.
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فرضیٔه صفر
r=0
r=2
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حد آستانه برای رشد اعتبارات در الگوی مورد استفاده جهت بررسی رابطٔه غیرخطی بین
متغیرها کفایت میکند.
جدول ۵
نتایج آزمون 𝑅𝐿
سطح معناداری
۸۶٫۶۶
۶۹٫۳۱

مأخذ :نتایج تحقیق؛ خروجی نرمافزار  ،R STUDIOبا تعداد  ۱۰٬۰۰۰تکرار بوتاستراپ

شروع بازپرداخت بدهیهای خارجی بود ،لذا برنامٔه توسعٔه اقتصادی بین سالهای  ۱۳۶۸تا
 ۱۳۷۳به افزایش شدید تورم در اقتصاد ایران منجر شد که تا سال  ۱۳۷۵نیز ادامه داشت .با
دقت در شکلهای  ۱و  2اثر این تورم رکودی را در بخش بانکی هم میتوان مشاهده کرد،
بهنحوی که طی سالهای  ۱۳۷2تا  ۱۳۷۴اعتباردهی نظام بانکی با رکود شدیدی طی دورٔه
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پس از آزمون وجود رابطٔه غیرخطی بین متغیرها ،حال بایستی تعداد وقفٔه بهینٔه الگو و
وقفٔه متغیر آستانه تعیین شود که با استفاده از معیارهای خوبی برازش الگو (مقدار ،𝑅2
معیارهای آکائیک و شوارتز و معناداری ضرایب) و مقدار مجموع مربعات جزء اخالل ،وقفٔه
بهینه یک برای الگو و متغیر آستانه انتخاب شد که پس از تخمین الگوی بهینه ،مقدار حد
آستانٔه رشد اعتبارات به بخش خصوصی  ۱٫۰۰2۵درصد بهدست آمد .این بدانمعناست که
رشد اعتبارات باالی  ۱٫۰۰2۵در هر فصل نشاندهندٔه رژیم رشد باالی اعتبارات (رونق
اعتبارات) و رشد اعتبارات پایینتر از  ۱٫۰۰2۵در هر فصل مبین رژیم رشد پایین اعتبارات
(رکود اعتبارات) است.
شکل  ۱رشد اعتبارات بانکی را طی دورٔه زمانی  ۱۳۶۹تا  ۱۳۹۷بر حسب درصد نشان
میدهد .همچنین ،شکل  2نیز روند رشد اعتبارات را در طی دو رژیم نشان میدهد ،بهنحوی
که با مقایسٔه شکل  ۱با شکل  2میتوان استنباط کرد فصل هایی که دارای رشد اعتباری
پایینتر از  ۱٫۰۰2۵هستند ،در رژیم اول (رکود اعتبارات) ،و فصلهایی که دارای رشد باالی
 ۱٫۰۰2۵هستند ،در رژیم دوم یا همان رژیم رونق اعتبارات قرار دارند.
شایان ذكر است با اجرای برنامٔه تعدیل اقتصادی (برنامٔه اول توسعه بعد از انقالب)،
نقدینگی در اقتصاد طی این دوره چهار برابر شد و تورم در این دوره و مخصوصا بین سالهای
 ۱۳۷2تا  ۱۳۷۳در این برنامه به اوج خود رسید .در این دوره ،پایٔه پولی نیز بهشدت افزایش
یافت كه آن نیز معلول بدهی دولت و بانکها به بانک مركزی است .همچنین از سال ۱۳۷2
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مورد بررسی مواجه شده است که علت آن را میتوان در افزایش تورم ،رکود اقتصادی ،و
افزایش بدهی بانکی به بانک مرکزی جستوجو کرد .از سویی با تدوین برنامٔه سوم توسعٔه
اقتصادی و توجه مخصوص به بانکداری خصوصی ،میتوان نقش بانکهای خصوصی را در
رشد وامدهی بانکی مشاهده کرد ،بهنحوی که طی سالهای  ۱۳۷۹تا  ۱۳۸۶بیشترین رشد

است ،بیثباتی ارز ،افزایش شدید نرخ ارز ،افزایش هزینههای تولید از ناحیٔه حذف یارانهها كه
با كاهش شدید رشد تولید و افزایش تورم همراه بود به بخش بانکی نیز سرایت کرده است و
این نااطمینانی ها در اقتصاد ،تورم و رکود اقتصادی نیز منجر به رکود در بخش اعتباردهی
بانکی شده است.
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اعتبارات بانکی در اقتصاد ایران طی دورٔه مورد بررسی اتفاق افتاده است که علت آن نیز ایجاد
و رشد بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران بوده است .بعد از سال  ۱۳۸۶تا فصل اول سال
 ،۱۳۹۷رشد اعتبارات با نوسان همراه بوده است و متناسب با شرایط اقتصادی با رکود یا رونق
همراه بوده است؛ بهطور مثال طی سالهای  ۱۳۹۱و  ۱۳۹2كه مقارن با برنامٔه پنجم توسعه

شکل  .1روند درصد رشد اعتبارات بانکی به بخش خصوصی فصل اول  ۱۳۶۹تا فصل اول ۱۳۹۷
] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1397.11.38.5.0

۵۵۴
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شکل  ۳فصلهای قرارگرفته در هر رژیم را نشان میدهد ،بهنحوی که دورههایی زمینه
نمودار خاکستری شده رژیم  ۱یعنی رکود و مابقی دورهها رژیم  2یعنی رونق را نشان میدهد.
بر این اساس  ۴۸درصد مشاهدات در رژیم اول و  ۵2درصد مشاهدات در رژیم دوم قرار دارند.

 ۴.۵توابع پاسخ ضربٔه تکانههای مثبت و منفی سیاست مالی طی ادوار اعتباری
پس از تعیین مقدار وقفٔه بهینٔه الگو ،وقفٔه بهینٔه متغیر آستانه ،و مقدار آستانٔه رشد اعتبارات
جهت الگوسازی رابطٔه غیرخطی بین متغیرها ،الگوی مورد استفاده در قالب یک الگوی
خودرگرسیون برداری آستانه ای تخمین زده شد و سپس توابع واکنش ضربٔه تعمیمیافته با
استفاده از روش شبیهسازی الگوی خودرگرسیون برداری آستانهای و بوتاستراپ با ۱۰٬۰۰۰
بار تکرار تا  2۰دوره و با سطح اطمینان  ۹۵درصد در دو رژیم باال و پایین محاسبه شدند.
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شکل  .3فصلهای قرارگرفته در رژیمهای اول و دوم (رکود و رونق)
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شکل  .2درصد رشد اعتبارات در رژیم اول و دوم
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توابع پاسخ ضربٔه تولید ناخالص داخلی نسبت به تکانٔه سیاست مالی یکبار با لحاظ تکانٔه
مثبت و بار دیگر با لحاظ تکانٔه منفی سیاست مالی محاسبه شدند تا به بررسی عدم تقارن
تکانٔه مثبت و منفی سیاست مالی طی ادوار اعتباری پرداخته شود که نتایج حاصل از توابع
پاسخ ضربٔه غیرخطی نامتقارن در شکلهای  ۴تا  ۷گزارش شده است.

رونق بعد از گذشت هشت فصل تقریبا به صفر نزدیک میشود .همچنین ،تکانٔه مثبت مخارج
دولت طی دورٔه رکود اعتبارات نسبت به دورٔه رونق تأثیر بزرگتری در تولید ناخالص داخلی
دارد .این در حالی است که نتایج شکل  ۵برای تکانٔه منفی مخارج دولت مبین این موضوع
است که تکانٔه منفی مخارج دولت طی دورٔه رکود و رونق اعتبارات تأثیر منفی در تولید ناخالص
داخلی دارد .همچنین ،تأثیر تکانٔه منفی مخارج دولت طی دورٔه رونق ماندگارتر از دورٔه رکود
اعتبارات است و تکانٔه منفی مخارج دولت طی دورٔه رونق نسبت به دورٔه رکود اعتبارات تأثیر
بزرگتری در تولید ناخالص داخلی دارد .بنابراین با توجه به شکلهای  ۴و  ۵و مقایسٔه نحؤه
تأثیر تکانههای مثبت و منفی مخارج دولت طی ادوار اعتباری ،میتوان نتیجه گرفت تکانههای
مخارج دولت با توجه به جهت تکانه (مثبت و منفی) و با توجه به وضعیت بازار اعتباری (رکود
و رونق وامدهی بانکی به بخش خصوصی) دارای عدم تقارناند.
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شکل  .۴نمودار پاسخ ضربٔه تولید ناخالص داخلی طی ادوار اعتباری به تکانٔه مثبت مخارج دولت
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مطابق با شکل  ۴که پاسخ تولید ناخالص داخلی را نسبت به تکانٔه مثبت مخارج دولت
نشان میدهد ،مشاهده میشود تکانٔه مثبت مخارج دولت هم در دورٔه رکود و هم در دورٔه
رونق تأثیر مثبتی در تولید ناخالص داخلی دارد ،بهنحوی که تأثیر تکانٔه مثبت مخارج دولت
طی دورٔه رکود اعتبارات ماندگارتر از دورٔه رونق است و تأثیر تکانٔه مثبت مخارج دولت در دورٔه

۵۵۶
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مطابق با شکل  ۶که پاسخ تولید ناخالص داخلی نسبت به تکانٔه مثبت مالیات را نشان
میدهد ،مشاهده میشود تکانٔه مثبت مالیات هم در دورٔه رکود و هم در دورٔه رونق تأثیر منفی
در تولید ناخالص داخلی دارد ،بهنحوی که تأثیر تکانٔه مثبت مالیات طی دورٔه رونق اعتبارات
ماندگارتر از دورٔه رکود است و تکانٔه مثبت مالیات در دورٔه رونق بعد از گذشت  ۱۰فصل تقریبا
اثر خود را از دست میدهد .همچنین ،تکانٔه مثبت مالیات طی دورٔه رونق اعتبارات نسبت به
دورٔه رکود تأثیر بزرگتری در تولید ناخالص داخلی دارد؛ این در حالی است که نتایج شکل ۷
برای تکانٔه منفی مالیات مبین این موضوع است که تکانٔه منفی مالیات طی دورٔه رکود و رونق
اعتبارات تأثیر مثبتی در تولید ناخالص داخلی دارد .همچنین ،تأثیر تکانٔه منفی مالیات طی
دورٔه رکود ماندگارتر از دورٔه رونق اعتبارات است و تکانٔه منفی مالیات طی دورٔه رکود نسبت
به دورٔه رونق اعتبارات تأثیر بزرگتری در تولید ناخالص داخلی دارد .بنابراین با توجه به
شکلهای  ۶و  ۷و مقایسٔه نحؤه تأثیر تکانههای مثبت و منفی مالیات طی ادوار اعتباری،
میتوان نتیجه گرفت تکانههای مالیات با توجه به جهت تکانه (مثبت و منفی) و با توجه به
وضعیت بازار اعتباری (رکود و رونق وامدهی بانکی به بخش خصوصی) دارای عدم تقارناند.
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شکل  .۵نمودار پاسخ ضربٔه تولید ناخالص داخلی طی ادوار اعتباری به تکانٔه منفی مخارج دولت
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شکل  .۷نمودار پاسخ ضربٔه تولید ناخالص داخلی طی ادوار اعتباری به تکانٔه منفی مالیات
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شکل  .۶نمودار پاسخ ضربٔه تولید ناخالص داخلی طی ادوار اعتباری به تکانٔه مثبت مالیات

۵۵۷

۵۵۸

سال یازدهم /شماره  /۳۸زمستان ۱۳۹۷

 ۵.۵برآورد ضریب فزایندٔه سیاست مالی طی ادوار اعتباری

پس از برآورد توابع پاسخ ضربٔه سیاست مالی طی ادوار اعتباری ،ضریب فزایندٔه سیاست مالی
با استفاده از همین توابع بهدست خواهد آمد ،بهنحوی که جهت برآورد ضریب فزایندٔه سیاست
مالی با استفاده از توابع پاسخ ضربه از روش زیر استفاده میشود:
ضریب فزایندٔه آنی :۱
∆y0

()۷
ضریب فزاینده در افق زمانی :n 2

∆y

()۸

𝑚gn = ∆fpn

0

ضریب فزایندٔه تجمعی :۳
()۹

∑n
t=0 ∆yn

𝑚gC = ∑n

t=0 ∆fpn

تجمعی محاسبه میشود.
حال ،ازآنجاکه متغیرهای مورد استفاده بهصورت لگاریتمیاند ،جهت محاسبٔه ضریب
فزایندٔه سیاست مالی با استفاده از توابع پاسخ ضربه از فرمول زیر استفاده میشود:

1

impact multiplier
the multiplier in a future period n
3
cumulative multiplier
2
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در روابط باال ∆y ،پاسخ لگاریتم تولید ناخالص داخلی نسبت به تکانٔه مثبت مخارج دولت
است و  ∆fpنیز پاسخ متغیر لگاریتم سیاست مالی (مخارج دولت و یا مالیات) نسبت به تکانٔه
مثبت خود سیاست مالی است.
با اعمال تغییر در مخارج دولت در همان لحظه (فصل یا سال) ،تغییری در تولید ایجاد
میشود که تحت عنوان ضریب فزایندٔه آنی مخارج دولت مشهور است .همچنین پس از تغییر
در مخارج دولت ،شاید تأثیر این تغییر پس از گذشت زمانی ،اثر خود را در تولید نشان دهد
که به عنوان ضریب فزاینده در افق زمانی  nمشهور است .اما آنچه نیز از اهمیت باالیی
برخوردار است محاسبٔه ضریب فزایندٔه تجمعی است که با استفاده از فرمول ضریب فزایندٔه
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∆fp0

= 𝑚g0

۵۵۹
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𝑝𝑓

()۱۰

𝑦

𝑦𝑛𝑙∆

𝑦∆

∗ 𝑝𝑓∆ = 𝑝𝑓𝑛𝑙∆ =

IRFy,fp
IRFfp,fp

در رابطٔه باال 𝐼𝑅𝐹𝑌,𝑓𝑝 ،پاسخ تولید نسبت به تکانٔه مثبت واردشده از سمت سیاست مالی،
𝑔 𝐼𝑅𝐹𝑔,پاسخ سیاست مالی نسبت به تکانٔه مثبت واردشده از سمت خود است .اما ازآنجاکه
متغیرهای تولید و سیاست مالی بهصورت لگاریتماند ،از تقسیم 𝑔 𝐼𝑅𝐹𝑌,به 𝑔 𝐼𝑅𝐹𝑔,کشش
حاصل می شود که جهت تبدیل آن به ضریب فزاینده از رابطٔه زیر استفاده میشود .در حقیقت
𝑝𝑓
𝑦

ضریب فزاینده حاصل خواهد شد.
̅
y

()۱۱

̅̅̅ ∗
fp

IRFy,fp
g,fp

𝑚g0 = IRF

̅𝑦 میانگین تولید ناخالص داخلی در دورٔه موردبررسی̅̅̅ ،
𝑝𝑓̅ میانگین متغیر سیاست مالی
(مخارج دولت و یا مالیات) در دورٔه موردبررسی و 𝑔𝑚 ضریب فزایندٔه سیاست مالی است
(گروویچ گنیپ  ،2۰۱۴ ۱کاگیانو و همکاران  ،2۰۱۵ ،2اورباج و گورودنیجنکو .)2۰۱2 ،۳
با استفاده از فرمول شمارٔه  ۱۱و نتایج حاصل از توابع پاسخ ضربه ،ضریب فزایندٔه سیاست
مالی در اقتصاد ایران محاسبه میشود که نتایج آن در جدولهای  ۶و  ۷گزارش شده است.
جدول ۶
ضریب فزایندٔه مخارج دولت
تجمعی ( 2۰فصل)

تجمعی ( ۱۰فصل)

فصل ۸

فصل ۴

فصل ۱

۰٫۶۳۰
۰٫2۴2

۰٫۵۹۰
۰٫22۶

۰٫۴۰۷
۰٫۰۱2

۰٫۳۸۱
۰٫۰۸۶

۰٫۴۰۳
۰٫2۰۹

] [ Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir on 2023-01-09

در رابطٔه باال،

𝑦∆
𝑝𝑓∆

همان ضریب فزایندٔه سیاست مالی است که با ضرب رابطٔه باال در معکوس

رژیم ( ۱رکود اعتبارات)
رژیم ( 2رونق اعتبارات)

نتایج حاصل از برآورد ضریب فزایندٔه مخارج دولت در اقتصاد ایران در جدول  ۶حاکی از
آن است که ضریب فزایندٔه مخارج دولت طی دورٔه رکود اعتبارات بزرگتر از دورٔه رونق است،
بهنحوی که ضریب فزایندٔه آنی مخارج دولت طی دورٔه رکود و رونق بهترتیب برابر با  ۰٫۴۰۳و
1

Grdovic Gnip
Caggiano et al.
3
Auerbach & Gorodnichenko
2
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مأخذ ،نتایج تحقیق؛ نسبت تولید به مخارج دولت  ۹٫۳2و نسبت تولید به مالیات  ۱۸٫۰۱برای دورٔه مورد بررسی
است.

۵۶۰

سال یازدهم /شماره  /۳۸زمستان ۱۳۹۷

 ۰٫2۰۹است .همچنین ،این مقدار برای فصل  ۴برای دورٔه رکود و رونق بهترتیب  ۰٫۳۸۱و
 ۰٫۰۸۶و برای فصل  ۸نیز بهترتیب برابر با  ۰٫۴۰۷و  ۰٫۰۱2است .نتایج حاکی از آن است که
ضریب فزایندٔه مخارج دولت در هر سه فصل مذکور طی دورٔه رکود اعتبارات بزرگتر از دورٔه
رونق است .از سویی ،نتایج ضریب فزایندٔه تجمعی نیز نشان داد که ضریب فزایندٔه تجمعی

جدول ۷
ضریب فزایندٔه مالیات
تجمعی ( 2۰فصل)

تجمعی ( ۱۰فصل)

فصل ۸

فصل ۴

فصل ۱

-۰٫۱۵۶
-۰٫2۹۵

-۰٫۱۴۰
-۰٫2۴۳

-۰٫۰۹۳
-۰٫۱2۵

-۰٫۰۸۶
-۰٫۱۱۵

-۰٫۰۸۱
-۰٫۰۸۹

رژیم ( ۱رکود اعتبارات)
رژیم ( 2رونق اعتبارات)

مأخذ :نتایج تحقیق؛ نسبت تولید به مخارج دولت  ۹/۳2و نسبت تولید به مالیات  ۱۸/۰۱برای دورٔه مورد بررسی
است.

نتایج حاصل از برآورد ضریب فزایندٔه مالیات در اقتصاد ایران در جدول  ۷حاکی از آن است
که ضریب فزایندٔه مالیات منفی است و طی دورٔه رونق اعتبارات بزرگتر از دورٔه رکود است،
بهنحویکه ضریب فزایندٔه آنی مالیات طی دورٔه رونق و رکود بهترتیب برابر با  -۰٫۰۸۹و
 -۰٫۰۸۱است .همچنین ،این مقدار برای فصل  ۴برای دورٔه رونق و رکود بهترتیب -۰٫۱۱۵
و  -۰٫۰۸۶است و برای فصل  ۸نیز بهترتیب برابر با  -۰٫۱2۵و -۰٫۰۹۳است .نتایج حاکی
از آن است که ضریب فزایندٔه مالیات در هر سه فصل مذکور طی دورٔه رونق اعتبارات بزرگتر

 ۶نتیجهگیری و ارائٔه پیشنهادهای سیاستی

جهت بررسی نحؤه اثرگذاری تکانههای سیاست مالی طی ادوار اعتباری از الگوی خودرگرسیون
برداری آستانهای استفاده شد ،بهنحوی که ابتدا به بررسی درجٔه انباشتگی متغیرها با استفاده
از آزمونهای ریشٔه واحد کالسیک (دیکی فولر تعمیمیافته ،کاپیاساس) ،آزمون ریشٔه واحد
با لحاظ دو شکست ساختاری لی استرازیچ ،و آزمون ریشٔه واحد با لحاظ فرایند خودرگرسیون
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از دورٔه رکود است .از سویی نتایج ضریب فزایندٔه تجمعی نیز نشان داد ضریب فزایندٔه تجمعی
مالیات پس از گذشت  2۰فصل طی دورٔه رونق و رکود اعتبارات بهترتیب به مقدار ۰٫2۹۵و
۰٫۱۵۶میرسد .این بدانمعناست که ضریب فزایندٔه مالیات در دورٔه رونق دو برابر ضریب
فزایندٔه مالیات در دورٔه رکود است.
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مخارج دولت پس از گذشت  2۰فصل طی دورٔه رکود و رونق اعتبارات بهترتیب به مقدار ۰٫۶۳۰
و  ۰٫2۴2میرسد .این بدانمعناست که تقریبا ضریب فزایندٔه مخارج دولت در دورٔه رکود سه
برابر ضریب فزایندٔه مخارج دولت در دورٔه رونق است.

نقش اعتبارات بانکی در اثرگذاری سیاست مالی :کاربرد الگو TVAR

۵۶۱

آستانهای پرداخته شد که نتایج آزمونهای ریشٔه واحد نشان داد متغیرهای لگاریتم مخارج
دولت و رشد اعتبارات بانکی با لحاظ دو شکست ساختاری درونزا مانا هستند .از سویی،
متغیرهای لگاریتم تولید ناخالص داخلی و مالیات نیز با لحاظ فرایند غیرخطی در درجٔه
انباشتگی این متغیرها مانا هستند .این بدانمعناست که برخی از متغیرهای کالن اقتصادی

بنابراین ،سیاستگذاران کالن اقتصادی بایستی به دو موضوع دقت کافی کنند :نخست،
برخی از متغیرهای کالن اقتصادی در ایران (ازجمله تولید ناخالص داخلی و مالیات) دارای
درجٔه انباشتگی غیرخطیاند .این بدانمعناست که چنانچه تکانهای به متغیر مالیات و یا تولید
ناخالص داخلی وارد شود ،متغیر موردنظر در وضعیتهای مختلف ،رفتار متفاوتی نشان
میدهد که در حوزٔه سیاستگذاری میتواند مبحثی مهم باشد ،چون بایستی برای
سیاستگذار قبل از اعمال تکانه بر اقتصاد مشخص باشد که بعد از اعمال این تکانه ،متغیر
مورد هدف به وضعیت اولیٔه خود بازمیگردد یا دائما در یک وضعیت دیگر قرار خواهد گرفت.
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آستانٔه رشد اعتبارات در اقتصاد ایران در الگوی مورد استفادٔه تحقیق حاضر  ۱٫۰۰2۵است،
بهنحوی که رشد اعتبارات بیشتر از مقدار مذکور بهعنوان دورٔه رونق اعتبارات و کمتر از مقدار
مذکور دورٔه رکود اعتبارات است .سپس ،توابع واکنش ضربٔه تعمیمیافته با استفاده از روش
شبیهسازی الگوی خودرگرسیون برداری آستانهای و بوتاستراپ با  ۱۰٬۰۰۰بار تکرار تا 2۰
دوره و با سطح اطمینان  ۹۵درصد در دو رژیم باال و پایین محاسبه شدند ،بهنحوی که در
محاسبٔه توابع واکنش ضربه هم اثر تکانٔه مثبت و هم اثر تکانٔه منفی لحاظ شد تا اثر نامتقارن
تکانه های سیاست مالی طی ادوار اعتباری بررسی شود .نتایج حاصل از توابع پاسخ ضربه و
برآورد ضریب فزایندٔه سیاست مالی طی ادوار اعتباری نشان داد اثر تکانٔه مثبت مخارج دولت
طی دورٔه رکود بزرگتر از دورٔه رونق اعتبارات است و در مقابل نیز اثر تکانٔه منفی مخارج
دولت نیز طی دورٔه رونق بزرگتر از دورٔه رکود اعتبارات است .از سویی دیگر ،تکانٔه مثبت
مالیات طی دورٔه رونق اعتبارات بزرگتر از دورٔه رکود اعتبارات است و تکانٔه منفی مالیات نیز
در دورٔه رکود اعتبارات اثرگذاری بیشتری در تولید نسبت به دورٔه رونق اعتبارات دارد.
همچنین ،نتایج حاصل از ضریب فزایندٔه سیاست مالی حاکی از آن است که ضریب فزایندٔه
مخارج دولت طی دورٔه رکود بزرگتر از دورٔه رونق است و ضریب فزایندٔه مالیات نیز طی دورٔه
رونق بزرگتر از دورٔه رکود است.
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دارای درجٔه انباشتگی غیرخطیاند .سپس ،نتایج آزمونهای همانباشتگی (یوهانسون
یوسیلیوس و سایکنون-لوتکیپول) نیز نشان داد متغیرهای مورد استفاده در تحقیق
همانباشته هستند .لذا در قسمت بعدی الگوی خودرگرسیون برداری آستانهای نامتقارن برای
الگوی مورد استفاده تخمین زده شد و نتایج حاصل از تخمین الگوی بهینه نشان داد حد

۵۶2

سال یازدهم /شماره  /۳۸زمستان ۱۳۹۷

دوم ،چنانچه سیاستگذار اقتصادی بهدنبال استفاده از ابزار سیاست مالی جهت افزایش رشد
اقتصادی و ثبات آن است ،باید دقت کند اوالً تکانههای مثبت و منفی سیاست مالی اثر
نامتقارنی د ر تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران دارد .همچنین ،وضعیت بازار اعتبارات
بانکی نقش مهمی در نحؤه اثرگذاری سیاست مالی دارد ،بهنحوی که نقش بانک مرکزی در

بموقعی از وضعیت بازارهای مالی و اعتباری در دست داشته باشد ،زیرا اوالً متغیرهای مالی
دارای نوسان بسیار زیادیاند و دوم ،متغیرهای بازار مالی باالخص وضعیت وامدهی بانکی
تأثیر بسزایی در نحؤه اثرگذاری سیاست مالی دارد .در شرایطی که شرکتها ،تولیدکنندگان،
و مصرفکنندگان با محدودیت دسترسی به بازارهای مالی و اعتباری جهت تولید،
سرمایهگذاری ،و مصرف مواجهاند ،سیاستهای انبساطی مالی بهخوبی میتواند در اقتصاد
ایران تقاضای کل را تحریک کند و منجر به افزایش رشد اقتصادی شود و بهطور برعکس نیز
پیشنهاد می شود در شرایطی که وضعیت وامدهی بانکی در شرایط ایدهآل قرار دارد،
سیاست گذار مالی جهت کنترل بدهی دولت از ابزارهای سیاست مالی انقباضی استفاده کند.
بنابراین در یک جمعبندی کلی ،میتوان عنوان کرد چنانچه سیاستگذار سیاست مالی
به دنبال افزایش رشد اقتصادی با افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات است ،باید شرایط
سفت و سخت اعتبارات بانکی توسط بانک مرکزی (با اجرای سیاستهای پولی و بانکی) مهیا
گردد .لذا ،دسترسی به نتیجٔه مطلوب حاصل از اجرای سیاست مالی بدون هماهنگی و اجرای
سیاستهای پولی و بانکی مناسب توسط بانک مرکزی میسر نخواهد بود.
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