
 
  بانکی -های پولی پژوهشفصلنامه 

  ۱۳۹۴زمستان ، ۲۶شماره  هشتم،سال 
  ۵۶۹-۵۴۳صفحات 

  بر آن مؤثرو عوامل  یمال یاستس یا رفتار چرخه
  یبر نقش قواعد مال یدبا تأک

  *یژاله زارع

  ۱۳/۰۴/۱۳۹۵: رشیپذ خیارت  ۲۶/۰۸/۱۳۹۳ :افتیدر خیتار

  چکیده
 ینا استفاده از روش تخمب ۱۳۹۱تا  ۱۳۵۷ یدر دوره زمان یرانا یمال گذار سیاسترفتار  یبررس
 یتجار یها   موافق چرخه یمال یاستس دهد مینشان  )GMM( یافته تعمیم  یهاورگشتا

ساز در    از عوامل ثبات یکیآن است که دولت نتوانسته است به عنوان  یدبوده است که مؤ
نفت، اندازه دولت،  یمتتالطم ق یابیارز ین. همچنیدنما یفاا یاقتصاد کالن، نقش یطمح

مؤثر  یرهاینهادها به عنوان متغ یفیتک ی،دموکراس ی،خارج یاعتبار یبه بازارها یدسترس
نهادها  یفیتنفت و ضعف ک یمتتالطم ق دهد مینشان  یمال یاستس یا بر رفتار موافق چرخه
 یستأس دهند مینشان  یتجرب یاتادب ین،ا   . افزون برترفتار بوده اس یناز عوامل مؤثر بر ا

 یاستبودن س یا   کاهش درجه موافق چرخه یدر راستا ینفت یثروت در کشورها یها   صندوق
مقاله حاضر با  یکنداشته است. ول یقواعد مال یرسا سازی پیادهنسبت به  یعملکرد بهتر یمال

و  یقواعد مال سازی   یادهپ دهد مینشان  Coutinho et al. (2013) یکرداستفاده از رو
نداشته  یمال یاستس یا   بر رفتار چرخه داری معنیاثر  یران،در ا یارز یرهحساب ذخ یلتشک

 یراندر ا یقواعد مال سازی   یادهنهادها، مقدم بر پ یفیتبهبود ک رسد میاست. لذا به نظر 
  باشد.

  ینهاد یفیتک ی،تجار یها   چرخه ی،قواعد مال ی،مال یاستس: های کلیدی واژه
  JEL: E62، E32، H30، B15بندی  طبقه

                                                                                                                                
   zhalezarei@gmail.comی؛ و بانک یپژوهشکده پول ،یو ارز یگروه پول استادیار *
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 ۱۳۹۴/ زمستان ۲۶سال هشتم/ شماره   ۵۴۴

  مقدمه ۱
 بلندمدت ابزارها در ایجاد ثبات مؤثرترین از به عنوان یکی تواند میمالی  گذاری سیاست
رفاه جامعه،  رسانی به با آسیبای  اعمال سیاست مالی موافق چرخهاما . باشد اقتصادی

را به  گذاری حقیقی سرمایه زمینه افزایش نوسانات کالن اقتصادی را فراهم نموده و کاهش
رشد اقتصادی را کند و  تواند میها  سازی این گونه سیاست به طوری که پیاده دنبال دارد.

 هر درلذا  ).۲۰۰۶ ،۱(ماناسه را فراهم آورد دولت های بدهیافزایش کسری بودجه و زمینه 
 توافق ای موافق چرخه درخصوص عدم اتخاذ سیاست مالی نئوکالسیک و یکینز مکتب دو

ای سیاست مالی  بررسی روابط بین نرخ رشد اقتصادی سرانه با رفتار چرخهزیرا  .دارد وجود
). بنابراین ۲۰۰۸، ۳وواست (، بیانگر وجود رابطه منفی بین این متغیرها ۲و نوسانات مالی

 مطالعات از بسیاری موضوع بر ایجاد آن، مؤثرمالی و عوامل  سیاست ای چرخه رفتار بررسی
ای بودن سیاست مالی برای کشورهای  چرخه موافق دهند میجهان است که نشان  سطح در

در حال توسعه به یک خرد جمعی تبدیل شده است. اما لزوم به کارگیری سیاست مالی 
ای در کشورهای تولیدکننده نفت از اهمیت بیشتری برخوردار است. زیرا در  پادچرخه

شناخته  ثباتی بیست مالی منبعی برای تشدید ای بودن سیا کشورهای نفتی موافق چرخه
 آورد میشده که نااطمینانی در اقتصاد را افزایش و زمینه کاهش رشد اقتصادی را فراهم 

به این  محققین ای بودن سیاست مالی، چرخه موافقدر بررسی علل ). ۲۰۱۰، ٤فرانکل(
اهیت رژیم سیاسی، اقتصاد سیاسی و نهادی همچون م متغیرهای اند که نتایج دست یافته

کیفیت نهادها، فساد و کارایی دولت از یک سو و برخی متغیرهای اقتصادی مانند اندازه 
دولت، تالطم تولید و عدم دسترسی کشورهای درحال توسعه به بازارهای اعتبار جهانی در 
زمان رکود جهت دریافت تسهیالت از سوی دیگر از مهمترین عوامل مؤثر در رفتار موافق 

با تواتر  ٥حقیقی جاری در بررسی رفتار مخارج آشکار شده حقایقاند.  ای دولت بوده هچرخ
 در رکود و رونق های دوره بیشتر در ،دهند می نشان ایران های تجاری فصلی در چرخه

 موافق یا و مستقل صورت به دولت حقیقی جاری مخارج ،)درصد ۸۲( یراناقتصاد ا

                                                                                                                                
1 Manasse 
2 Fiscal Volatility 
3 Woo 
4 Frankel 

  ۱۳۹۰با استفاده از شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی بر اساس سال پایه  تعدیل شده ٥
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  ۵۴۵ و عوامل مؤثر بر آن یمال یاستس یا رفتار چرخه 

 

 عمرانی مخارج مدت رفتار کوتاه از سوی دیگر، بررسی .اند حرکت کرده تجاری های چرخه
 در رکود و رونق های دوره از ای عمده سهم دردهد  می نشان ، با تواتر فصلی۱دولت حقیقی

 موافق یا و مستقل صورت به دولت حقیقی عمرانی مخارج ،)درصد ۶۹( یرانااقتصاد 
ها را  کمتری از دوره سهم دولت جاری مخارج با مقایسه است که در بوده تجاری های چرخه

  است.  به خود اختصاص داده
 گذاران سیاستای  چرخه  های اساسی این است که عوامل مؤثر بر رفتار موافق حال سؤال

ای  در کاهش درجه موافق چرخه تواند میمالی  سازی قواعد چیست؟ آیا پیاده یراندر امالی 
  بودن سیاست مالی مؤثر واقع گردد؟

) در ارزیابی رفتار مالی دولت از رویکرد آماری ۱۳۹۳اینکه مطالعه زارعی و نجفی (نظر به 
های  این مطالعه با استفاده از تجزیه و تحلیلدر بخش اول و دوم استفاده نموده است، 

. در  گردد یرا بررسی م بر آنعوامل مؤثر  سپس مالی و گذار سیاستابتدا رفتار  اقتصادسنجی
سیاست مالی  ای چرخههای مؤثر در کاهش درجه موافق  سیاست نهایت در بخش سوم،

  .گیرد میمورد ارزیابی قرار 

  مروری بر ادبیات تجربی ۲
مالی و عوامل مؤثر بر آن، مطالعات بسیاری را به خود اختصاص  گذار سیاستبررسی رفتار 

آغاز  ۲پروتی و و توسط گوین ۱۹۹۷تجربی این موضوع از سال  های بررسیداده است. اما 
به این  ۱۹۹۵با بررسی تجربه رکود آرژانتین و مکزیک در سال  )۱۹۹۷( پروتی و شد. گوین

جویی اقتصادی در دوران  نتایج دست یافتند که فقدان پاسخ سیاستی مناسب و اعالم صرفه
مالی به بازارهای اعتباری جهانی از جمله دالیل اصلی  گذار سیاسترکود و عدم دسترسی 

گذاران از عدم توانایی دولت  ای هستند. آنها ترس سرمایه عدم اتخاذ سیاست مالی پادچرخه
. برای نمایند میهای اعتباری بیان  مالی کسری بودجه را دلیل وجود محدودیت تأمیندر 

تولید گروهی که نسبت کسری بودجه به  مورد مطالعه را به دو کشور ۱۳اثبات این موضوع 
نمودند. نتایج مطالعه  بندی تقسیمدرصد است،  ۳داخلی آنها کمتر و یا بیشتر از  ناخالص

اند، رفتار  نشان داد که کشورهایی که در شروع سال با کسری بودجه بیشتری مواجه بوده
نتیجه برای کشورهای های تجاری بوده است. اما این  تر با چرخه مالی موافق گذار سیاست

                                                                                                                                
  تعدیل شده است. ۱۳۹۰بهای کاال و خدمات مصرفی بر اساس سال پایه  شاخصبا  ۱

2 Gavin & perotti 
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 ۱۳۹۴/ زمستان ۲۶سال هشتم/ شماره   ۵۴۶
. به عبارتی محدودیت اعتباری مانعی برای اجرای سیاست مالی باشد نمیصادق  ۱صنعتی
 سیاست مطالعه با) ۲۰۰۵( ۲وگ و کشورهای صنعتی نبوده است. تالوی ای در پادچرخه

 توسعه حال در کشورهای در مالی سیاست که رسیدند نتیجه این به دنیا کشور ۵۶ در مالی
نتایج آنها نشان . است ها چرخه از مستقل ۷G کشورهای و ای چرخه موافق بررسی، مورد
های مالیاتی در کشورهای در حال توسعه  این تفاوت به اقتصاد سیاسی و نوسان پایه دهد می

بداند در دوره رکود با  گذار سیاست. همچنین بر این نکته تأکید دارند که اگر باشد میمرتبط 
زارهای اعتباری جهانی مواجه خواهد شد، باید در زمان رونق عدم دسترسی به با

اندازهایی برای خود ذخیره نماید. این محققین برای اثبات این موضوع به بررسی  پس
و  پردازند میکه به بازارهای اعتباری جهانی دسترسی دارند،  ۷Gکشورهای صنعتی غیر 

ای است. لذا آنها عدم  در برخی از این کشورها نیز سیاست مالی موافق چرخه دهند مینشان 
ای سیاست مالی توجیه  دسترسی به بازارهای اعتباری جهانی برای رفتار موافق چرخه

کشور به این نتایج دست  ۸۷) نیز با بررسی ۲۰۰۵( ۳. السینا و تابلینیدانند نمیمناسبی 
ای سیاست  ی به عنوان متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار چرخهو دموکراس فساد سیاسییافتند که 

ای بودن  کشور، بر موافق چرخه ۱۱۸) نیز با بررسی ۲۰۰۶( ٤و ییاتی یانیگال مالی هستند.
سیاست مالی تأکید نموده و فشارهای سیاسی قابل توجه در دوران رونق را دلیل این رفتار 

 کشور به این نتجه دست یافت که ۲۸ی با بررس)۲۰۰۸( ۱مکویز. دانند می گذار سیاست
داخلی باالیی برخوردارند، محدودیت مالی  تولید ناخالصکشورهایی که از نسبت بدهی به 

ای گردیده و این شرایط در کشورهایی که نهادهای  باعث اعمال سیاست مالی موافق چرخه
کشور  ۳۷) با مطالعه ۲۰۰۸( ٥، بیشتر مشاهده شده است. تورنتنباشند میآنها ضعیف 

ای بودن مصارف دولت در این کشورها را تأیید نموده است. نتایج  ، موافق چرخهآفریقایی
ای سیاست مالی در کشورهایی که علیرغم  رفتار موافق چرخه دهد میمطالعه تورنتن نشان 

، اند کم بودن فساد در دول آنها، امیدواری بیشتری به دریافت تسهیالت از خارج داشته
در  OECDکشورهای پیشرفته مانند  دهد می) نشان ۲۰۰۹( شدت بیشتری داشته است. وو

                                                                                                                                
 سوئد،اسپانیا،  نروژ، هلند، ژاپن، ایتالیا، ایرلند، آلمان، فرانسه، فنالند، دانمارک، بلژیک، اتریش، استرالیا، ۱

  متحده ایاالت و بریتانیا،
2 Talvi & Vegh 
3 Alesina, & Tabellini 
4 Galiani and Yeyati 
5 Thornton 
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  ۵۴۷ و عوامل مؤثر بر آن یمال یاستس یا رفتار چرخه 

 

ای  مقایسه با کشورهای درحال توسعه، تمایل کمتری به اعمال سیاست مالی موافق چرخه
. وو در این مطالعه با بررسی متغیرهای نابرابری درآمدی و آموزشی، اندازه دولت، ۱اند داشته

که افزایش  یابد می، ثبات سیاسی، باز بودن تجاری به این نتایج دست درآمد سرانه اولیه
مالی  گذار سیاستای  نابرابری درآمدی و آموزشی از عوامل اصلی مؤثر بر رفتار موافق چرخه

کشور صنعتی  ۱۱۵) با مطالعه ۲۰۱۲( ۲در این کشورها بوده است. کلدرون، دونکان و هبل
تار نهادی کشورها در توانایی اجرای سیاست مالی و درحال توسعه، به بررسی نقش ساخ

داد در کشورهایی با کیفیت نهادی پایین، اتخاذ  های این محققین نشان  . یافتهپردازند می
ای معمول بوده و کشورهایی که از کیفیت نهادی باالیی  سیاست مالی موافق چرخه

 ۳، مینا و سوکمبس د.ای را دارن برخوردارند، توانایی اجرای سیاست مالی پاد چرخه
با بررسی کشورهای نوظهور، توسعه یافته و درحال توسعه به این نتایج دست یافتند )۲۰۱۴(

های تجاری واکنش غیرخطی داشته و درصورتی که دامنه  که سیاست مالی نسبت به چرخه
مالی موافق  گذار سیاستدرصد باالتر رود، رفتار  ۸۷داخلی از  تولید ناخالصنسبت بدهی به 

ای خواهد بود. این محققین در ادامه با بررسی قواعد مالی در این کشورها به این  چرخه
اثربخشی باربدهی در اجرای  تواند میقواعد مالی  سازی پیادهکه  یابند مینتیجه دست 

ناشی از انضباط مالی  تواند میای را تقلیل دهد که این اثر مثبت  سیاست مالی پادچرخه
اما لزوم به کارگیری سیاست مالی  قواعد مالی باشد. سازی پیادهشده به واسطه  برقرار

  ای در کشورهای تولیدکننده نفت از اهمیت بیشتری برخوردار است.  پادچرخه
 ای در پادچرخه گذاری یاستوجود سضمن تأیید عدم  )۲۰۱۰( ٤طاهر سلیمن و بن بن

کشورهای منطقه منا، به این نتیجه دست یافتند که ضعف نهادها، دسترسی محدود به 
، ماهیت رژیم سیاسی ازجمله عوامل مؤثر بر عدم یو خارجمالی داخلی  تأمینبازارهای 

کشور نفتی  ۲۸) نیز با مطالعه ۲۰۱۱( ٥. اربیلباشند میای  های مالی پادچرخه اتخاذ سیاست
ای بودن سیاست مالی در کشورهای با درآمد پایین و متوسط  ه، بر موافق چرخعضو اوپک

تأکید نموده است. اگرچه بررسی مخارج دولت کشورهای نفتی با درآمد باال به صورت 

                                                                                                                                
)، ۱۹۹۹آرضا (ای سیاست مالی در کشورهای صنعتی مانند تحقیقات  مطالعاتی نیز بر وجود رفتار موافق چرخه ۱
 .نمایند یم) تأکید ۲۰۱۰( یولیدریگ) و بیتسما و ۲۰۰۸وگ ()، ایلزتسکی و ۲۰۰۳( ینل

2 Calderon, Duncanand & Hebbel 
3 Combes, Minea & Sow 
4 Ben Slimane & Ben Tahar 
5 Erbil 
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 ۱۳۹۴/ زمستان ۲۶سال هشتم/ شماره   ۵۴۸
مخارج جاری دولت در  دهد میای بوده است، اما ارزیابی اجزای این متغیر نشان  پادچرخه

ای عمل  ای به صورت پاد چرخه یهای و مخارج سرما این گروه از کشورها، موافق چرخه
نموده است. همچنین به این نتایج دست یافت که کیفیت نهادها و ساختار سیاسی در 

  ای بودن سیاست مالی داشته است. کشورهای با درآمد پایین اثرات بیشتری بر موافق چرخه
ای  ق چرخه) نیز با بررسی کشورهای نفتی، بر رفتار قویاً مواف۲۰۱۳( و همکاران ۱کاتینهو

 ۲قاعده مالی متکی بر قیمت سازی که پیاده دهند میسیاست مالی تأکید نموده و نشان 
) در کشورهای نفتی در راستای کاهش درجه موافق ۳های ثروت ملی (تأسیس صندوق

بوده است. همچنین  ٤سایر قواعد مالی سازی پیادهتر از  ای بودن سیاست مالی موفق چرخه
کشورهایی که از دموکراسی باالتری برخوردار باشند، سیاست مالی آنها کمتر موافق 

  ای است. چرخه
) صرفًا با بررسی رابطه بین مخارج دولت و ۱۳۹۰مهر (در ایران نیز صمدی و اوجی 

 به این نتایج دست یافتند که سیاست ۱۳۵۳- ۱۳۸۶زمانی  در دورهداخلی  تولید ناخالص
گیری از  ) با بهره۱۳۹۱مهر (های جاری بوده است. صمدی و اوجی  مالی ایران موافق چرخه

) در خصوص تأثیر ۲۰۰۹وو (که فرضیه  یابند میبه این نتیجه دست  ARDLروش 
بندی اجتماعی بر رفتار موافق ادواری سیاست مالی ایران صادق است. یعنی با افزایش  قطب
و بلندمدت، رفتار موافق  مدت در کوتاه )اجتماعی (نابرابری درآمدی و آموزشی بندی قطب

طی دوره مورد بررسی تشدید شده است. همچنین این محققین نشان ادواری در ایران 
کیفیت نهادی و عدم ثبات سیاسی، تالطم قیمت نفت و اندازه دولت از دیگر  دهند می

  اند. ایران بوده ای در عوامل مؤثر بر رفتار موافق چرخه
علیت بر این نکته اشاره دارد که بررسی رابطه بین مخارج دولت و  مسئلهاما تمرکز بر 

تولید ناخالص داخلی به صورت یکطرفه تنها در شرایطی صادق است که تولید ناخالص 
ها در  باشد. این در حالی است که ساختار شوک زا برونداخلی نسبت به مخارج دولت 

ست که احتمال توضیح رفتار سیاست مالی یا گونه یافته به ال توسعه و توسعهکشورهای درح
). لذا در ۲۰۰۷، ۱)، (جیموویچ و پانیزا۲۰۰۴، ٥ریگوبن(توسط علیت معکوس بیشتر است 

                                                                                                                                
1 Coutinho 
2 Price-based rules 
3 Sovereign Wealth Fund 

  .تراز بودجه، مخارج و قاعده درآمد را نام برد، وان قاعده بدهيت  قواعد مالي مياز انواع  ٤
5 Rigobon 
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  ۵۴۹ و عوامل مؤثر بر آن یمال یاستس یا رفتار چرخه 

 

— ترین روش به عنوان متداول —از متغیرهای ابزاری  زایی درونمطالعه حاضر، جهت رفع 
سازی قواعد مالی در ایران نیز مورد ارزیابی قرار  پیاده استفاده شده و عالوه بر این اثرات

  گرفته است.

  الگوی تحقیق ۳
ای، در  های تجاری و لزوم استفاده از سیاست مالی پادچرخه تحلیل سیاست مالی بر چرخه
رفتار  ). برای ارزیابی۲۰۱۳بیشتری پیدا کرده است (فرانکل، پی بحران مالی اخیر، اهمیت 

تولید ای سیاست مالی، گروهی از محققین، نرخ رشد مخارج دولتی را بر نرخ رشد  چرخه
. ۲اند را برآورد نموده β)) و سپس ضریب ۱داخلی حقیقی رگرس نموده (معادله ( ناخالص

ای)  پادچرخه(ای  چرخه بیانگر سیاست مالی موافق  β(منفی) و معنادار ضریب  مقدار مثبت
یا نزدیک به صفر باشد، سیاست مالی غیر  معنی یب βصورتی که ضریب خواهد بود. در

  ).۲۰۰۹ای خواهد بود (وو،  چرخه
)۱(  	 − ۱	 = 	 + [ 	 − 	 ۱	] +  

اما اثر انبساط سیاست مالی بر تولید، در همه کشورهای درحال توسعه و در کشورهای 
علیت  مسئله). لذا برخی محققین بر روی ۲۰۰۸ایلزتسکی و وگ، دارد (یافته وجود  توسعه

 تولید ناخالص) تنها در شرایطی صادق است که ۱که معادله ( دارند میتمرکز نموده و بیان 
از روش  توان می زایی درونباشد. برای رفع مشکل  زا برونداخلی نسبت به سیاست مالی 

) و یا از ۲۰۰۴ریگوبن، نمود (استفاده  معادالتناهمسانی واریانس شرطی برای تخمین 
 )، نیز از معادالت همزمان به۲۰۰۸( ۳معادالت همزمان استفاده نمود. ایلزتسکی و وگ

  اند. شکل ذیل استفاده نموده

                                                                                                                                
→  

1 Jaimovich & Panizza 
  )۲۰۱۳اف ( و علی )۲۰۰۹)، وو (۲۰۰۸)، ترنتن (۲۰۰۵)، السینا و تابلینی (۲۰۰۳( ینل ۲

3 Ilzetzki & Végh 
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 ۱۳۹۴/ زمستان ۲۶سال هشتم/ شماره   ۵۵۰
)۲(  g = βy ۱ + ε  
)۳(  y = αy ۱ + ∅g + μ  

ε∅ )،۲) در (۳با جایگذاری رابطه ( + μ = θ  و|α + β∅| < تولید به صورت زیر  ۱
  :آید میبه دست 

)۴(  y = ∑ (α + β∅) θ  
  E(y ) = o													var(y ) = 	 ۲

۱ ( ∅)۲  

ترین روش، استفاده از متغیرهای ابزاری است. یک متغیر ابزاری مناسب  اما متداول
و نداشتن اثر مستقیم بر  )رشد تولید(دهنده  عالوه بر داشتن همبستگی با متغیر توضیح

بوده و تنها  زا برون دهنده توضیحمتغیر  نسبت به بایست میمخارج دولت)، وابسته (متغیر 
باشد.  اثرگذار، بر متغیر وابسته گیرد میدهنده که به جای آن قرار  از طریق متغیر توضیح

های سیاست مالی در کشورهای اروپایی و امریکا،  ) برای بررسی چرخه۲۰۰۳( ۱گالی و پروتی
تولید اروپا و شکاف تولید اروپا را به عنوان شکاف تولید امریکا به عنوان متغیر ابزاری شکاف 

ای سیاست مالی امریکا در نظر گرفتند. جیموویچ و  متغیر ابزاری برای بررسی رفتار چرخه
) از متغیر ابزاری میانگین موزون رشد حقیقی تولید در کشورهای طرف تجاری ۲۰۰۷پانیزا (

بوده  زا برونر نسبت به رشد تولید این متغی دهند میکشور مورد نظر استفاده نموده و نشان 
)، با تغییر ۲۰۰۸و تنها از طریق رشد تولید بر متغیر مالی اثرگذار است. اما ایلزتسکی و وگ (

تری به دست آورده و از تغییرات لگاریتمی درآمد  متغیر ابزاری و تغییر روش نتایج دقیق
یکا، به عنوان متغیرهای شش ماهه امر داری خزانهحقیقی نفت و نرخ بهره موزون اوراق 

) نیز از نسبت تراز مالی کل، تراز مالی ۲۰۱۰. ویالفورت و مورفی (۲اند ابزاری استفاده نموده
ای به تولید ناخالص  اولیه غیر چرخه غیرنفتیاولیه و تراز مالی  غیرنفتی، تراز مالی غیرنفتی

درآمد نفتی آنها حداقل داخلی بدون نفت به عنوان متغیرهای ابزاری در کشورهای نفتی که 
                                                                                                                                
1 Galí & Perotti 

بوده و  GMMحالت خاصی از  2SLSتغییر دادند. زیرا روش  GMMبه  2SLSروش تخمین خود را از  آنها ۲
ماتریس واریانس و کواریانس قطری است. در حالی  2SLS . زیرا درباشد ینمبرای متغیرهای ابزاری روش کارایی 

پنل احتمال وجود خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس زیاد است. همچنین آنها از معادالت  یها دادهکه در 
  اند. نیز استفاده نموده ییزا درونان برای رفع مشکل همزم
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  ۵۵۱ و عوامل مؤثر بر آن یمال یاستس یا رفتار چرخه 

 

همکاران در صد از کل درآمد آنها را پوشش داده باشد، استفاده نمودند. کاتینهو و  ۲۵
. در اند نموده) از وقفه متغیر رشد قیمت منابع در کشورهای غنی از منابع استفاده ۲۰۱۳(

، یاکولو و )، و لیدو۲۰۰۸)، آلسینا و تابلینی (۱۹۹۷این تحقیق، از رویکرد گوین و پروتی (
است استفاده شده  )۲۰۱۳) و کاتینهو و همکارانش (۲۰۱۱)، هاالند و بلینی (۲۰۱۱گادن (

  )).۵معادله ((
)۵(  = + + ۱ + +  

داخلی حقیقی بدون نفت،  تولید ناخالص مخارج حقیقی دولت،  در این معادله،
. به دلیل اثرگذاری تصمیمات سیاستی باشد میهای مالی  شوک متغیرهای کنترلی، 
های آتی، در این معادله از  گذشته بر سال آتی و ظاهر شدن اثرات نهایی آن در دوره  سال

مخارج حقیقی دولت ) نیز استفاده شده  ۱وقفه متغیر وابسته در سمت راست معادله ( 
دیگر، در بسیاری از تحقیقاتی که درخصوص  ). از سوی۲۰۱۳است (کاتینهو و همکارانش، 

ای بودن سیاست مالی صورت گرفته است، محققین سعی در بررسی  ارزیابی رفتار چرخه
 دو گروهاند که دالیل بیان شده در این مطالعات به  عوامل مؤثر بر این رفتار داشته

  اند.  کنترلی تقسیم شده یرهایمتغدر قالب  ۲و نهادی ۱متغیرهای اقتصادی
هایی  با اعمال سیاست توانند مینشان داده است که کشورها های اخیر  سال مطالعات
دهند ای بودن را کاهش  ق چرخهفای سیاست مالی را تغییر و یا درجه موا رفتار چرخه

درصد از کشورهای درحال توسعه در دوره  ۳۵). به طوری که ۲۰۱۲ ،فرانکل و همکاران(
اند. این  ای تغییر مسیر داده ای به پاد چرخه ، از رفتار موافق چرخه۲۰۰۹تا  ۲۰۰۰ زمانی

 در ٤های ثروت ملی و یا تأسیس صندوق ۳سازی قواعد مالی ها شامل تعریف و پیاده سیاست
حدود بر روی ارقام اسمی و واقعی  یینتع یقطراز   ی. قواعد مالباشد میکشورهای نفتی 

هدفمند مالی و نیز ارتقاء شفافیت عملیات  های محدودیتبودجه عمومی، با هدف اعمال 
کنند و  تغییرآسانی  توانند به  ی. چنین قواعدی نمشوند میمالی دولت در بلندمدت طراحی 

                                                                                                                                
) و سوزوکی ۲۰۰۶( یدواو)، مندوزا و ۲۰۰۳گورسون ()، ۲۰۰۳وگ ()، ریاسکوس و ۱۹۹۷( یپروتگوین و  1
)۲۰۰۶(  
 یالود ،)۲۰۰۸( یزمکو، )۲۰۰۷( یلزتسکیا ،)۲۰۰۸( یناوتابلینیآلس ،)۲۰۰۵( یووگتالو ،)۱۹۹۹( ینتورنلول 2
 )۲۰۱۲همکاران ( و هبل و) ۲۰۰۹(

3 Fiscal rule 
4 Sovereign Wealth Fund 
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 ۱۳۹۴/ زمستان ۲۶سال هشتم/ شماره   ۵۵۲
ارائه  گذار سیاسته الزم را ب  یاتیعمل  های ییراهنما،  یک هدف کّمیبا تعریف  توانند می
های ثروت ملی به طور مستقیم، ضوابط  ). اگرچه صندوق۲۰۱۲و همکاران،  ۱بودینا( یندنما

صریح برای سیاست مالی ندارند، اما با تعریف قواعد واریز منابع و برداشت از منابع 
، ۲) و (بویر۲۰۱۳بودجه کمک نمایند (کوتینهو و همکاران  سازی شفافدر فرآیند  توانند می

۲۰۱۴.(  
های ثروت ملی  سازی قواعد مالی و تأسیس صندوق برای ارزیابی این فرضیه که پیاده

باشند، از رویکرد کوتینهو و  اثرگذارای سیاست مالی  بر کاهش درجه رفتار چرخه توانند می
  )).۶) استفاده شده است (معادله (۲۰۱۳(همکاران 

)۶(  = + + ۱ + μ( ∗ ) +  

هایی که در  متغیر مجازی است که حضور صندوق ثروت ملی و قواعد مالی در سال 
  . دهد مینشان  اند را شده سازی پیادهایران تشکیل و یا 

  های تحقیق داده ۴
، به دلیل اقتصادسنجیهای  ای سیاست مالی ایران با استفاده از مدل برآورد رفتار چرخه

دموکراسی به صورت تواتر فصلی،  جمله منها در تعریف متغیرها  وجود برخی محدودیت
) ۵با تواتر سالیانه در نظر گرفته شده است. متغیر وابسته در مدل ( ۱۳۵۷-۱۳۹۱دوره زمانی 

) از شکاف ۲۰۱۳( ) و کاتینهو و همکاران۲۰۱۳( )، فرانکل۲۰۰۹( به پیروی از دیالو یعنی 
) استفاده شده ای سرمایه های داراییجاری و تملک مجموع مخارج ( مخارج حقیقی دولت

محاسبه شده است. همچنین در   λ=۴پرسکات با  –است که با استفاده از فیلتر هودریک 
این مطالعه در بخش دوم  .باشد میداخلی حقیقی  تولید ناخالصنیز شکاف  این معادله 

ای سیاست مالی بررسی  چرخهرفتار با استفاده از متغیرهای کنترلی، عوامل مؤثر بر 
  . گردد می

ای سیاست مالی را در کشورهای  از دیدگاه محققین مختلفی که رفتار موافق چرخه
اند، این رفتار را به عدم دسترسی کشورهای درحال توسعه به  درحال توسعه بررسی نموده

و کیفیت  بازارهای اعتباری جهانی در زمان رکود جهت دریافت تسهیالت و اقتصاد سیاسی

                                                                                                                                
1 Budina 
2 Bauer 
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  ۵۵۳ و عوامل مؤثر بر آن یمال یاستس یا رفتار چرخه 

 

)، اربیل ۲۰۰۸مطالعه به پیروی از الگوی ترنتن ( یندر ا. بنابراین دهند مینهادها نسبت 
)، متغیرهای اقتصادی مانند محدودیت اعتباری، ۲۰۱۳) و کاتینهو و همکارانش (۲۰۱۱(

اندازه دولت و تالطم قیمت نفت، متغیرهای اقتصاد سیاسی مانند دموکراسی و متغیرهای 
نهادی مانند کیفیت نهادها به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است که به تفصیل در 

  .گردد میذیل بیان 

  کیفیت نهادی ۱. ۴
 یدنما ای سیاست مالی در یک کشور را تقویت رفتار پادچرخه تواند یمبهبود کیفیت نهادی، 

ای سیاست مالی نشان داده است که  ). بررسی رفتار چرخه۲۰۱۳فرانکل و همکاران، (
که از نهادهای ضعیف  شود میای در کشورهایی اتخاذ  سیاست مالی موافق چرخه

های حکمرانی خوب  ، شاخص۱ICRGهای  ). استفاده از شاخص۲۰۰۸مکویز، برخوردارند (
قوانین مربوط به «شاخص یعنی » ۲آزادی اقتصادی«شاخص  های یرشاخهزو یا یکی از 

  به عنوان یک پروکسی برای متغیر کیفیت نهادها متداول است. » ۳اعتبارات، کار و تجارت
) از شاخص کمی ۱۹۹۶ و ۱۹۹۹( و همکاران ٤در این مطالعه بر اساس دیدگاه کالگیو

ستفاده شده است. عنوان پروکسی کیفیت نهادها ا به ٥)CIMکننده قراردادها ( یتپول تقو
  :شود میاین شاخص از رابطه زیر محاسبه 

                                                                                                                                
1 International Country Risk Guide 

 –دولتی، شرایط اقتصادی گیری از کیفیت سازمانی است که شامل ثبات  معیار اندازه ۱۲شامل  ICRGشاخص 
ی، دخالت نظامی در سیاست، خوار رشوهگذاری، مناقشات داخلی، مناقشات خارجی،  اجتماعی، سرمایه

 باشد. پذیری دموکراتیک و کیفیت اداری می یتمسئولی تعصبی، ها تنشی مذهبی، نظم و قانون، ها تنش
های  باشد. داده ها می مؤلفه دارد که قوانین مربوط به اعتبارات، کار و تجارت یکی از این شاخص ۵این شاخص  ۲

قابل دسترسی است. آمار آزادی  www. Freetheworld.comمربوط به این شاخص از طریق تارنمای 
نه موجود است. به صورت ساال ۲۰۱۱تا  ۲۰۰۰ساله و از سال  ۵به صورت  ۱۹۹۵تا  ۱۹۷۰اقتصادی ایران از سال 

 کند. این شاخص ) نیز به طور ساالنه شاخص آزادی اقتصادی را منتشر میHeritage( یتیجهرهمچنین بنیاد 
ها به چند شاخص جزئی تقسیم شده است. شاخص  گانه است که هر یک از شاخص های ده مشتمل بر شاخص

  .باشد یمموجود  ۱۹۹۵-۲۰۱۴زمانی در بازه  www.heritage.orgآزادی اقتصادی ایران نیز در تارنمای 
3 Regulation of Credit, Labour, and Business 
4 Clague 
5 Contract Intensive Money 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

br
.m

br
i.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            11 / 27

https://jmbr.mbri.ac.ir/article-1-173-en.html


 ۱۳۹۴/ زمستان ۲۶سال هشتم/ شماره   ۵۵۴

)۷(  CIM = ۲ 	
۲

  

۲بنابراین (ها است.  پول نگهداری شده در خارج از بانک نقدینگی،  ۲ پول  )−
اب یا معیاری است. این شاخص معیاری عینی از قابلیت اجرایی قراردادها و بازت ۱غیرنقدی

این شاخص به این معنی است که اجرای قراردادها و بودن  بزرگتراز نوع حکمرانی است. 
عملکرد اقتصادی را بهبود بخشد. منطق  تواند میبوده و تر  نهاد حقوق مالکیت مطلوب

شرایطی که حقوق مالکیت و قراردادها نااطمینان هستند،  این است که در  CIMاستفاده از
سایر اشکال پول از مزایای بیشتری در راستای دسترسی به اغلب اهداف برخوردار است. به 

 M۲عبارتی درصورتی که اعمال قراردادها و حقوق مالکیت ضعیف باشد، اجزای غیرپولی 
 یلبه دل، شوند میمالی نگهداری ها و مؤسسات  دیداری و ...) که در بانک های سپرده(

ها در مؤسسات مالی بسیار اندک بوده و مبالغ  مزایای استفاده از سایر اشکال پول، سپرده
  ).۱۹۹۹سپرده افزایش نخواهند یافت (کالگیو و همکاران، 

 دموکراسی ۲. ۴
ای سیاست مالی است (بن اسلیمن و  دموکراسی از جمله متغیرهای مؤثر بر رفتار چرخه

). سری زمانی این شاخص از تارنمای ۲۰۰۹، ۲) و (دیالو۲۰۱۱)، (اربیل، ۲۰۱۰ طهر، بن
 یک در آزادی و دموکراتیک شاخص بیانگر ماهیت بانک جهانی دریافت گردیده است. این

. مقدار باشد مینمره این شاخص  باالترین +)۱۰مقدار و ( کمترین )-۱۰(است که  کشور
+) در نوسان ۳() تا -۱۰(برای ایران بین اعداد  ۱۸۰۰ -۲۰۱۲این شاخص در دوره زمانی 

  بوده است.

  محدودیت اعتباری ۳. ۴
کشورهای درحال توسعه به دلیل عدم دسترسی به بازارهای اعتباری خارجی و ناکافی بودن 

) و (بن سلیمن ۲۰۰۸ای ندارند (تورنتن،  اعتبارات، تمایل به اتخاذ سیاست مالی پادچرخه
باشند  نمیهای رکود  قادر به اتخاذ سیاست مالی انبساطی در دوره و )۲۰۱۰و بن طاهر، 

ها و اعتبارات  وام مجموعنسبت  ). بر اساس این ایده، از رشد۲۰۰۴کابالرو و کامنیسکی، (

                                                                                                                                
1 Non Currency Money 
2 Diallo 
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  ۵۵۵ و عوامل مؤثر بر آن یمال یاستس یا رفتار چرخه 

 

داخلی به عنوان یکی از  تولید ناخالصهای ارزی سیستم بانکی به  دریافتی از خارج و سپرده
این است که افزایش  ای دولت استفاده شده است. انتظار بر متغیرهای مؤثر بر رفتار چرخه

بن سلیمن و بن باشد (ای بودن سیاست مالی داشته  ، اثر مثبت بر پادچرخهرشد این نسبت
  ).۲۰۱۰طاهر، 

  اندازه دولت ۴. ۴
خودکار و اندازه  ای کننده یتتثبی ارتباط ) با بررس۲۰۰۱( ۱) و فاتاس و میهوو۱۹۹۴گالی (

های  های بزرگتر، تالطم کمتری در چرخه دولت که یابند یمدولت، به این نتیجه دست 
 تواند میکننده خودکار  تجاری دارند. از آنجاکه عملکرد سیاست مالی به عنوان تثبیت

تولید جاری دولت به نسبت مخارج (ای باشد، انتظار بر این است که اندازه دولت  پادچرخه
ای سیاست مالی اثر منفی داشته باشد و یا از  بر میزان رفتار موافق چرخه )داخلی ناخالص

وو، () و ۲۰۰۸( یزمکو)، ۲۰۰۳ای سیاست مالی کاسته شود (لین،  درجه رفتار موافق چرخه
۲۰۰۹.(  

  تالطم قیمت نفت ۵. ۴
به طور متوسط (گاز به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و 

از اثرگذاری نوسانات این متغیر  توان ینم)، ۱۳۷۹ – ۱۳۹۱درصد در دوره زمانی  ۵۵٫۳
الذکر، اثرات نوسانات قیمت نفت و درآمدهای  پوشی نمود. لذا عالوه بر متغیرهای فوق چشم

  .گردد میمتغیرهای کنترلی اضافه  حاصل از آن نیز به
بین تالطم مخارج دولتی  دهد که میهای مالی در کشورهای نفتی نشان  مطالعه سیاست

ای که با  وجود دارد، به گونه داری معنیو تالطم درآمدهای دولت، همبستگی مثبت و قویاً 
 یابد میدرصد افزایش  ۱٫۱افزایش یک درصدی تالطم درآمد دولت، تالطم مخارج حدود 

تالطم قیمت نفت و افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی، زمینه اتخاذ  ۳).۲۰۰۵، ۲بالدینی(
). لذا در این تحقیق برای ۲۰۱۱اربیل، آورد ( میای را فراهم  سیاست مالی موافق چرخه

                                                                                                                                
1 Fatas & Mihov 
2 Baldini 

ای سیاست مالی با  ). بررسی عوامل مؤثر بر رفتار موافق دوره۱۳۹۱.(مهر، سکینه صمدی، علی حسین. اوجی ۳
جستارهای اقتصادی ایران. پائیز  دوفصلنامه ).۱۳۵۳ -۱۳۸۶( یراناتأکید بر تالطم قیمت نفت: مطالعه موردی 

  .۲۵-۲۹. صفحات ۱۳۹۱و زمستان 
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 ۱۳۹۴/ زمستان ۲۶سال هشتم/ شماره   ۵۵۶
متغیر نسبت  از دوای سیاست مالی،  بررسی اثرات تالطم قیمت نفت بر رفتار چرخه

ز کل درآمد دولت (به عنوان پروکسی وابستگی به درآمدهای نفتی) و درآمدهای نفتی ا
  .شود میتالطم قیمت نفت استفاده 

  برآورد الگو ۵
های  ای سیاست مالی در ایران ابتدا با استفاده از مدل برای ارزیابی رفتار چرخه

علیت بدون استفاده از متغیرهای کنترلی  مسئله) را با تمرکز بر ۵، مدل (اقتصادسنجی
. پیش از برآورد مدل، الزم است ایستایی متغیرها بررسی شود. برای شود میتخمین زده 

نتایج  .) استفاده شده استADFیافته ( بررسی ایستایی متغیرها از آزمون دیکی فولر تعمیم
به استثنای اندازه  ریشه واحد برای متغیرهاکه فرض صفر مبنی بر وجود  دهد مینشان 

و کلیه متغیرهای الگو به استثنای اندازه دولت در سطح غیرایستا  شوند نمیدولت رد 
نشان داد فرضیه غیرایستایی  هستند. انجام این آزمون با تفاضل مرتبه اول متغیرها

گیری رد شده و متغیرهای الگو، انباشته از مرتبه  متغیرهای مذکور پس از یک بار تفاضل
 ).آپیوست باشند ( ی) مI(1)یک (

برای محاسبه تالطم رشد قیمت نفت، ابتدا با بررسی نمودار همبستگی نگار و معیارهای 
 – ARCHبیزین مدل مورد نظر را انتخاب نموده و سپس با استفاده از آماره  –شوارتز 

LM   درخصوص وجود یا عدم وجود آثارARCH  وجود  دهد می. نتایج نشان گردد میبحث
های  با استفاده از مدل یجهنتدرصد پذیرفته شده و در  ۹۹با سطح اطمینان  ARCHثر ا

مدل نمائی خود رگرسیونی ( EGHARCH(1,1)واریانس ناهمسانی به تخمین مدل 
  .شود می) پرداخته ۱تعمیم یافته واریانس ناهمسان شرطی

 دار معنیاین برآورد منفی و در  RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1))ضریب 
را بیشتر از  ثباتی بیهای منفی  ها نامتقارن بوده و شوک . بنابراین اثرگذاری شوکباشد می

استنباط  LOG(GARCH(-1)). عالوه بر این، از ضریب دهد میهای مثبت افزایش  شوک
 ).۱ها دائمی نبوده اما در جه پایداری آن باال است. (جدول  اثر شوک شود می

                                                                                                                                
به صورت لگاریتمی است و لذا   σ۲وابسته یعنییر متغاین مدل دارای چند مزیت است. اوًال در این مدل  ۱

مثبت خواهد بود و نیازی به اعمال   σ۲مثبت یا منفی باشند که در هر حالت توانند یم ضرایب متغیرهای سمت
  شود یمهای مثبت و منفی نیز در نظر گرفته  محدودیت غیر منفی نیست. ثانیاً در این مدل شوک
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  ۵۵۷ و عوامل مؤثر بر آن یمال یاستس یا رفتار چرخه 

 

  ۱ جدول
  EGHARCHنتایج حاصل از برآورد 

  متغیر  ضریب  Zآماره 
۵٫۹۰۲۵-  ۰٫۱۸۲۹۹-  C 
۰٫۸۹۱۴-  ۰٫۵۱۹۴۸-  ABS(RESID(-

1)/@SQRT(GARCH(-1)))  
۱٫۷۵۷۰-  ۱٫۳۲۶۳۸-  RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1))  
۳٫۰۳۷۲  ۰٫۶۵۳۶۸  LOG(GARCH(-1))  

  های پژوهش یافتهمنبع: . یادداشت

  ای سیاست مالی بررسی عوامل مؤثر بر رفتار چرخه ۱. ۵
پس از بررسی ایستایی و اطمینان از عدم وجود ریشه واحد در بین متغیرهای الگو و 

) بدون استفاده از متغیرهای کنترلی ۲همچنین محاسبه تالطم قیمت نفت، معادله (
مدل  زایی درون. به دلیل استفاده از متغیرهای ابزاری جهت رفع مشکل شود میتخمین زده 

) برای تخمین مورد استفاده قرار افتهیم یتعم یتاورهاش گش(رو GMMبرآورد   )، روش۲(
  .گیرد می

  ۲ جدول
 ای سیاست مالی نتایج برآورد رفتار چرخه

  GMMمدل  OLSمدل   متغیرها
  ۰٫۶۱۷۱  شکاف تولید ناخالص داخلی حقیقی

)۰٫۰۶۵۴(  
۱٫۲۸۸۲ 

)۰٫۰۳۰۷(  
  -۰٫۴۴۸۹  شکاف مخارج حقیقی دولت با یک وقفه

)۰٫۰۰۶۶(  
۰٫۴۳۲۴-  

)۰٫۰۰۰۳(  
  Prob(F-statistic)=۰٫۰۰۷۰ ۰٫۹۶۶۹Prob(j- statistic)= 

(مجموع مخارج جاری و تملک  ای مخارج حقیقی دولت متغیر وابسته در این مدل جزء چرخه .یادداشت
 افزوده ارزشای  است. متغیرهای ابزاری مورد استفاده در این مدل وقفه اول جزء چرخه )ای سرمایه های دارایی

های  ارزشبخش صنعت هستند. اعداد داخل پرانتز  افزوده ارزشای  بخش خدمات و وقفه دوم جزء چرخه
درصد  ۹۹درصد و  ۹۵شده در سطح اطمینان  . در این مدل ضرایب برآوردهدهند میرا نشان  ضرایب احتمال
   های پژوهش یافتهمنبع:  .بوده است دار معنی
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پارامترهای الگو بیشتر باشد، یا به عبارت دیگر الگو هنگامی که تعداد ابزارها از تعداد 

. مقدار نماید میاعتبار مدل را آزمون  ۳)۱۹۸۲، ۲(هانسن Jباشد، آماره  ۱بیش از حد مشخص
) در این مدل نیز نشان دهنده مناسب بودن =J )۰٫۹۶۶۹Prob(j- statistic)آماره 

  بوده است. GMMابزارهای مورد استفاده در تخمین مدل به روش 
 ای بودن سیاست مالی ایران تأکید دارد که با نتایج حاصل از برآورد بر موافق چرخه

)، ۲۰۱۱( یلارب)، ۲۰۱۰طهر ( اسلیمن و بن بن )،۲۰۱۰همکاران (عبدیه و  یها افتهی
) مطابقت دارد. از سوی دیگر، ضریب شکاف مخارج حقیقی ۲۰۱۳کاتینهو و همکارانش (

است که علت اصلی این پدیده وجود نوعی لختی  دار معنیدولت با یک وقفه منفی و قویاً 
) و ۲۰۱۰طهر ( اسلیمن و بن های بن در مخارج دولت بوده و تأکیدی بر یافته )(اینرسی

  ) است.۲۰۱۳(کاتینهو و همکارانش 
ای سیاست مالی در ایران، بخش دوم این مطالعه به  موافق چرخهپس از تأیید رفتار 

دنبال پاسخ این سؤال است که چرا با وجود آثار منفی منتج از اعمال سیاست مالی موافق 
اند؟ لذا در این بخش عوامل  هایی را اتخاذ نموده چنین سیاست گذاران سیاستای،  چرخه

)، این عوامل به صورت ۲ین در برآورد رابطه (مؤثر بر این رفتار بررسی خواهد شد. بنابرا
  .گیرد میها اشاره گردیده است، مورد ارزیابی قرار  متغیرهای کنترلی که در بخش قبلی بدان

ای سیاست مالی و عوامل مؤثر بر آن  شایان ذکر است مطالعاتی که در زمینه رفتار چرخه
اما از آنجایی که این است.  صورت گرفته است، همواره به صورت گروهی از کشورها بوده

مدل  -ای سیاست مالی در یک کشور بوده  تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر رفتار چرخه
بر اساس رویکرد کاتینهو و همکارانش  -تعریف نشده است ٤تابلویی های دادهصورت  به
داخلی حقیقی به  تولید ناخالصای  ضرب متغیر مجازی در جزء چرخه ) از حاصل۲۰۱۳(

که رشد مثبت متغیرها برابر یک و در یطور ان متغیر کنترلی استفاده شده است، بهعنو
صفر در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل متغیر مجازی برابر غیراینصورت 

در  GMM) که متغیرهای کنترلی در آن در نظر گرفته شده است، با استفاده از روش ۵(
  .شود میمشاهده  ۳جدول 

                                                                                                                                
1 Over-identified 
2 Hansen 
3 Prob(j- statistic) 
4 Panel Data 
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  ۵۵۹ و عوامل مؤثر بر آن یمال یاستس یا رفتار چرخه 

 

  ۳ جدول
 سیاست مالی در ایران ای چرخهبررسی عوامل مؤثر بر رفتار موافق 

  )۵مدل (  )۴مدل (  )۳مدل (  )۲مدل (  )۱مدل (  متغیرها
شکاف تولید ناخالص داخلی 

  حقیقی
۱٫۴۲۰۰  

)۰٫۰۰۸۵( 
۱٫۶۱۰۷  

)۰٫۰۱۹۷(  
۲٫۲۴۴۱-  

)۰٫۵۵۹۸(  
۲٫۶۸۴۷  

)۰٫۰۰۸۴(  
۱٫۳۳۷۲  

)۰٫۰۱۶(  
شکاف مخارج حقیقی دولت با 

  یک وقفه
۰٫۴۵۵۵-  
۰٫۰۰۰۳(  

۰٫۴۱۲۲-  
)۰٫۰۰۱۴(  

۰٫۲۹۹۵-  
)۰٫۲۳۴۵(  

۰٫۴۱۳۴-  
)۰٫۰۰۰۱(  

۰٫۴۳۳۷-  
)۰٫۰۰۰۱( 

  ۰٫۳۵۲۲  تالطم قیمت نفت
)۰٫۰۴۲۱(         

 ۰٫۶۰۷۷    اندازه دولت
)۰٫۳۰۲۷(        

 دریافتی اعتباراترشد نسبت 
 تولید ناخالص به خارج از

  داخلی
    ۲٫۹۲۶۶  

)۰٫۴۵۸۸(      

  -۲٫۱۹۰۹        کیفیت نهادها
)۰٫۰۲۶۳(    

  ۰٫۶۶۳۲          دموکراسی
)۰٫۶۰۳۷( 

)Prob(J- statisti  ۰٫۹۶۴۵  ۰٫۶۴۴۵  ۰٫۴۸۰۴  ۰٫۴۶۱۲  ۰٫۹۷۲۸  
استفاده شده است. متغیر ابزاری مورد استفاده در کلیه  GMMبرای تخمین هر پنج مدل از روش  .یادداشت

حقیقی  افزوده ارزشای  حقیقی بخش خدمات و وقفه دوم جزء چرخه افزوده ارزشای  ها وقفه اول جزء چرخه مدل
  های پژوهش یافتهمنبع:  .دهند میرا نشان  ضرایب های احتمال ارزشبخش صنعت هستند. اعداد داخل پرانتز 

  :دهد مینتایج حاصل نشان 
  ای سیاست  درصد بر رفتار چرخه ۹۵تالطم قیمت نفت با یک وقفه در سطح اطمینان

ای سیاست مالی را فراهم  داشته و زمینه افزایش درجه موافق چرخه ر مثبتاثمالی 
 ) مطابقت۲۰۱۳) و فرانکل (۲۰۱۱)، اربیل (۲۰۰۵( ینیبالدهای  که با یافته آورد می

های وجوه حاصل از فروش نفت از سوی  تأخیر در پرداخت رسد میدارد. به نظر 
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 ۱۳۹۴/ زمستان ۲۶سال هشتم/ شماره   ۵۶۰
کشورهای خریدار و شیوه عملکرد دولت، تأثیر تالطم قیمت نفت بر رفتار مالی دولت 

 .۱باشد میپس از یک وقفه قابل مشاهده 
 تولید ناخالص به ارزی های سپرده و خارج از دریافتی اعتبارات و ها وام رشد نسبت 

ی سیاست مالی ندارد. این متغیر با دارا بودن ا بر رفتار چرخه داری معنیداخلی، اثر 
های رکود در دوره زمانی  درصد از دوره ۵۰درصد و افزایش آن در  ۹٫۱سهمی معادل 

ای و یا کمتر موافق  ، نتوانسته است در اتخاذ سیاست مالی پادچرخه۱۳۶۹ -۱۳۹۱
عدم ، )۲۰۰۵( وگ و های تالوی ای همراه دولت باشد. یعنی بر اساس یافته چرخه

ای سیاست مالی  دسترسی به بازارهای اعتباری جهانی در ایران برای رفتار موافق چرخه
 .باشد نمیتوجیه مناسبی 

 های شاخص از به عنوان یکی داخلی، ناخالص تولید به دولت جاری مخارج نسبت 
های  ای سیاست مالی نداشته و یافته بر رفتار چرخه داری معنی، اثر ۲دولت گیری اندازه
 .گردد نمی دیتائ) در ایران ۲۰۰۳( ۳و لین )۲۰۰۸) و مکویز (۲۰۰۹( وو

  ای  بر رفتار چرخه داری معنیدرصد اثر منفی و  ۹۵کیفیت نهادها در سطح اطمینان
بر کاهش درجه موافق  داری معنیاثر  تواند میبهبود این متغیر  مالی دارد و گذار سیاست
)، ۲۰۰۴های پرسون و تابلینی ( با یافتهای سیاست مالی ایران داشته باشد که  چرخه
) مطابقت ۲۰۱۳همکاران () و فرانکل و ۲۰۱۲و همکاران ( ٤) و کالدران۲۰۰۸( زیمکو

ای در کشورهایی  که سیاست مالی موافق چرخه نماید میداشته و بر این موضوع تأکید 
 که از نهادهای ضعیف برخوردارند. شود میاتخاذ 

  های  ای سیاست مالی ندارد که با یافته بر رفتار چرخه داری معنیمتغیر دموکراسی اثر
 ینیتابلهای آلسینا و  ) در تضاد است، اما با یافته۲۰۰۸( زیمکو) و ۲۰۰۹دیالو (

 یها فشار گروهزمینه برای اعمال  ) مطابقت دارد. زیرا در نظام دموکراسی۲۰۰۸(
ها از  . این گروهشود میکننده امکانات بر دولت فراهم  اجتماعی و سیاسی دریافت

                                                                                                                                
 یکشورهانتایج حاصل از بررسی متغیر نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمد که شاخصی برای بیان وابستگی  ۱

 نفتی به درآمد نفت است، نیز مشابه متغیر تالطم قیمت نفت است.
شیوه ( ناخالص داخلی نسبت بودجه دولت به تولیدهای دیگری همچون  از شاخص اندازه دولت جهت تعیین ۲

تعداد شاغلین در بخش دولتی نسبت به کل جمعیت شاغل نیز براساس نوع مطالعه استفاده  یاو ) کالسیک
  .شود می

3 Lane 
4 Calderón 
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  ۵۶۱ و عوامل مؤثر بر آن یمال یاستس یا رفتار چرخه 

 

که این امر سبب عدم  کنند میخواهی اقتصادی  شرایط دموکراسی استفاده کرده و سهم
های  کنترل مخارج دولت و عدم تخصیص بهینه منابع و امکانات به بخش

 .آورد میرا فراهم  گذار سیاستای  چرخهگردیده که زمینه افزایش رفتار موافق  اقتصادی 
و میزان (دو متغیر کیفیت نهادها و تالطم قیمت نفت  دهند مینتایج این بخش نشان 
ای سیاست مالی در  مهمترین متغیرهای مؤثر بر رفتار چرخه )وابستگی به درآمدهای نفتی

اول نشان داد  . چنانچه مشاهده گردید بررسی رفتار سیاست مالی در بخشباشند میایران 
تصرف  ها مصلحتی و بر اساس دسترسی به درآمدهای قابل تصمیمات مالی اتخاذ شده دولت

که با بهبود  شود مینفتی بوده است. لذا با توجه به نتایج بخش دوم اینگونه استنباط 
ای  درجه موافق چرخه توان میکیفیت نهادها و ممانعت از اثرگذاری تالطم قیمت نفت، 

  ای اتخاذ نمود. ی را کاهش داده و یا حتی سیاست مالی پادچرخهسیاست مال

  ای سیاست مالی بررسی اثر قواعد مالی بر رفتار چرخه ۲. ۵
با استفاده از  توان میکه چگونه  شود میدر بخش سوم این تحقیق به این موضوع پرداخته 

ای سیاست  خههایی را در راستای کاهش رفتار موافق چر دوم، سیاست اول و نتایج بخش
  مالی کشور اتخاذ نمود.

غنی از منابع طبیعی با تبیین  یکشورها های اخیر، که در سال دهند میمطالعات نشان 
های ثروت ملی در چارچوب سیاست مالی  صندوق یلو تشکسازی قواعد مالی  و پیاده
کوتینهو و ( یندنماای سیاست مالی جلوگیری  اند از رفتار قویاً موافق چرخه توانسته

ابزار مؤثری برای برقراری  توانند می). به عبارتی طراحی قواعد مالی کارآمد ۲۰۱۳همکاران، 
که یطور های تجاری یاری رسانند. به انضباط مالی باشند و به واکنش مقامات مالی به چرخه
ات با ممانعت از ورود نوسان توانند میاین قواعد به عنوان بخشی از چارچوب سیاست مالی، 

قیمت نفت و درآمدهای حاصل از آن، به هموارسازی مخارج دولت در دوره رونق و 
). بدین معنی که درآمدهای ۲۰۱۴های ناگهانی در دوره رکود کمک نمایند (بوا،  انقباض

). ۲۰۱۳فرانکل، شوند ( میمالی موقت و زیاد حاصل از منابع به جای هزینه کردن ذخیره 
ران به طور مستقیم منابع حاصل از صادرات نفت و اثرگذاری ترین قواعدی که در ای عمده

اند، قاعده مالی متکی  آن بر مخارج دولت را مورد هدف قرار داده های ینانینااطمنوسانات و 
در قالب  ۱۳۷۹ ۱بر قیمت یعنی تعریف حساب ذخیره ارزی و تأسیس این صندوق در سال

قانون  ۴، قاعده مالی تراز بودجه موضوع جدول قانون برنامه سوم توسعه کشور ۶۰ماده 
                                                                                                                                

  ، صرفًا حساب ذخیره ارزی در نظر گرفته شده است.۱۳۹۱به دلیل آغاز فعالیت صندوق توسعه ملی در سال  ۱
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 ۱۳۹۴/ زمستان ۲۶سال هشتم/ شماره   ۵۶۲
هنگی و یا قاعده مالی مخارج دولت موضوع فرو جتماعى دى، اقتصاابرنامه چهارم توسعه 

اند. لذا با استفاده از رویکرد کوتینهو و  بوده دىقتصااقانون برنامه چهارم توسعه  ۴جدول 
که آیا قواعد تعریف شده در قوانین توسعه  گردد می)) بررسی ۶) (معادله (۲۰۱۳همکاران (

دولت موفق باشند؟ برای تخمین  ای اند در محدودکردن رفتار موافق چرخه ایران توانسته
  این معادله در ابتدا باید متغیر مجازی مورد استفاده برای آن مشخص گردد.

 - ۱۳۹۱به عنوان نمونه متغیر مجازی مربوط به حساب ذخیره ارزی، در دوره زمانی 
های زمانی صفر و برای قاعده مخارج دولتی نیز در دوره زمانی  عدد یک و بقیه دوره ۱۳۷۹
  ۱.های زمانی صفر در نظر گرفته شده است عدد یک و بقیه دوره ۱۳۸۴ -۱۳۹۱

  ۴جدول 
 ای سیاست مالی اثرات قواعد مالی بر رفتار چرخه

  )۳مدل (  )۱مدل (  متغیرها

  ۱٫۸۵۶۷  شکاف تولید ناخالص داخلی حقیقی
)۰٫۰۵۳۶(  

۱٫۹۵۴۲  
)۰٫۰۴۰۷(  

  -۰٫۳۷۸۰  شکاف مخارج حقیقی دولت با یک وقفه
)۰٫۰۰۳۱(  

۰٫۴۳۹۴-  
)۰٫۰۰۰۱(  

  -۰٫۹۱۳۲  حساب ذخیره ارزی
)۰٫۶۹۶۸(    

  ۱٫۵۰۴۵    قاعده مخارج
)۰٫۲۰۸۷(  

J- statistic ۰٫۵۱۱۱  ۰٫۶۷۶۱  
 GMMمدل، از روش  زایی درون. برای رفع باشد میای مخارج حقیقی دولت  متغیر وابسته جزء چرخه .یادداشت

بخش  افزوده ارزشای  اول جزء چرخه ها وقفه استفاده شده و متغیرهای ابزاری مورد استفاده در کلیه مدل
)، اثرات قاعده متکی بر ۱صنعت بوده است. مدل ( حقیقی بخش افزوده ارزشای  خدمات و وقفه دوم جزء چرخه

ای سیاست مالی در نظر  ار چرخهبر رفت )، اثر قاعده مخارج۲و در مدل ( )قیمت (تشکیل حساب ذخیره ارزی
  .گرفته شده است

                                                                                                                                
اند. زیرا هر دو این قواعد در  قاعده مالی تراز بودجه و قاعده مالی مخارج دولت یکسان در نظر گرفته شده - ۱

  اند. هنگی تعریف شدهفرو جتماعى دى، اقتصااقانون برنامه چهارم توسعه  ۴موضوع جدول 
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  ۵۶۳ و عوامل مؤثر بر آن یمال یاستس یا رفتار چرخه 

 

حساب ذخیره ارزی و قاعده مخارج تعریف شده در اقتصاد  دهد میمدل نشان  یجنتا
اند که با نتایج کوتینهو  ای سیاست مالی نداشته ایران، تأثیری در کاهش درجه موافق چرخه

 رسد می) مغایرت دارد. زیرا براساس دیدگاه این کارشناسان، به نظر ۲۰۱۳و همکارانش (
در  )قاعده متکی بر قیمت سازی پیادهثروت ملی در کشورهای نفتی (  تأسیس صندوق

 1تر بوده است. البته این نتایج با نظریات بوا سیاست مالی موفق یا رفتار چرخهمحدود کردن 
دارد. زیرا این محققین  مطابقت ).۲۰۱۴، 2ن) و (برگمن و هاتچیسو۲۰۱۴و همکاران (

معتقدند اتخاذ قواعد مالی در کشورهای درحال توسعه به تنهایی بعید است که به کاهش 
 یفیتو کای سیاست مالی منجر شود. بلکه نیازمند بهبود کارایی دولت  درجه موافق چرخه

یک ترکیب بهینه برای  ندتوان میسازی قواعد مالی  نهادها است که در کنار تعریف و پیاده
طوری که  ای بودن سیاست مالی در این کشورها باشند به کاهش درجه موافق چرخه

درصد از کشورهای درحال  ۳۵ای  اخیر، رفتار موافق چرخه  در دهه دهند میمطالعات نشان 
اند  تغییر رفتار داده ای کشور)، کاهش یافته و یا به پادچرخه ۷۳کشور از  ۲۶توسعه (

نیز  آفریقاییای سیاست مالی در بسیاری از کشورهای  درجه موافق چرخه ).۲۰۱۳انکل، فر(
)، (بوا و همکاران، ۲۰۱۱ لیدو، یاکولو و گادن،است (داشته  یروند کاهش، ۲۰۰۰از سال 
) و ۲۰۱۳)، که غالباً به دلیل توسعه نهادهای سیاسی و اقتصادی بوده است (فرانکل، ۲۰۱۴

  ). ۲۰۱۲(کالدرون و همکاران، 

  گیری و پیشنهادها نتیجه ۶
در کشورهای نفتی، که دارای نظام ارزی میخکوب یا شناور مدیریت شده هستند، توانایی 
آنها در اعمالی سیاست پولی مستقل تا حدود زیادی محدود گردیده و سیاست مالی به طور 

) و (وی الفورت ۲۰۱۰و همکاران،  ۳شت (عبدیهبالقوه بیشترین تأثیر بر اقتصاد را خواهد دا
ای در زمانی که سیاست پولی ضعیف  ). به طوری که سیاست مالی پادچرخه۲۰۱۰، ٤و مورفی

بررسی رفتار  .)۲۰۱۳، ٦)، (نکاتا۲۰۱۱و همکاران،  ٥کریستیانوباشد ( میاست، بسیار مؤثر 
                                                                                                                                
1 Bova 
2 Bergman & Hutchison 
3 Abdih 
4 Villafuerte & Murphy 
5 Christiano 
6 Nakata 
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نیز نشان  GMMبا استفاده از مدل  ۱۳۵۷ – ۱۳۹۱مالی ایران در دوره زمانی  گذار سیاست

های تجاری بوده و تالطم قیمت نفت و  جهت با چرخه سیاست مالی در ایران هم دهد می
های  از سوی دیگر، بر اساس یافته. کیفیت نهادها عوامل مؤثر بر این رفتار شناسایی شدند

انات قیمت نفت و با ممانعت از ورود نوس توانند می) این قواعد ۲۰۱۳کاتینهو و همکاران (
درآمدهای حاصل از آن، به هموارسازی مخارج دولت در دوره رونق و انقباضات ناگهانی در 

)، قواعد مالی ۲۰۱۳گیری از الگوی کوتینهو و همکاران ( دوره رکود کمک نمایند. لذا با بهره
تعریف شده در قوانین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، یعنی تشکیل حساب ذخیره 

تراز عملیاتی (در قانون برنامه چهارم)  قاعدهقاعده مخارج و  ) وارزی (در قانون برنامه سوم
ای سیاست مالی ایران پرداخته شد. نتایج  به ارزیابی این قواعد و اثرات آن بر رفتار چرخه

ای سیاست مالی  در کاهش درجه موافق چرخه داری معنی، اثر قواعدحاصل نشان داد این 
گام در  ترین یاساسبهبود کیفیت نهادها  دهد می) نشان ۲۰۱۳فرانکل (اند. تحقیقات  نداشته

. لذا با توجه به نتایج باشد میای  ای به پاد چرخه تغییر رفتار سیاست مالی از موافق چرخه
به این نکته اشاره نمود که جهت جلوگیری از  توان میبخش دوم و سوم این تحقیق 

مالی، اجرای دقیق و کامل اصول مربوط  گذار سیاستت بر رفتار اثرگذاری تالطم قیمت نف
سازی آنها  به بهبود وضعیت نهادهای سیاسی و اقتصادی نسبت به تعریف قواعد و پیاده

مربوط به بهبود نهادها سبب   سازی الزامات اولیه . در حقیقت اجرا و پیادهباشد میمقدم 
اری و تولید به خوبی فراهم شود. به طوری که بر گذ های الزم برای سرمایه تا انگیزه شود می

)، با بهبود عملکرد نهادها و تعریف قواعد ۲۰۱۴های برگمن و هاتچیسون ( اساس یافته
ای بودن سیاست مالی امیدوار بود و یا  به کاهش شدت موافق چرخه توان میمالی، بیشتر 

در  شود میکه مشاهده ای نمود. به طوری  حتی اقدام به اتخاذ سیاست مالی پادچرخه
انداز و  های ثروت ملی، دو مجموعه از قواعد برداشت و قواعد پس  کشورهای با صندوق

که چه مقدار از  کند میانداز تعیین  نهادهای ناظر بر این قواعد وجود دارند. قواعد پس
عد های مذکور ذخیره گردند. قوا در طی زمان در صندوق یهای نفت، گاز و مواد معدن درآمد

های  گذاری و یا هزینه برداشت نیز ناظر بر دسترسی به منابع صندوق جهت سرمایه
ایران نیز جهت واریز منابع و برداشت از حساب  ).۲۰۱۴بویر، باشد ( میای  غیرمترقبه بودجه

ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، احکامی را در قوانین سوم و پنجم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته است. اما بررسی میزان واریزی منابع و برداشت از مانده 

  منابع واریزی با احکام صادره مغایرت دارد. 
بینی شده در برنامه چهارم توسعه و قوانین  ه کسری تراز عملیاتی پیشارزیابی قاعد 

های  بودجه سالیانه نیز نشانگر این است که تعیین سطح مخارج دولت حتی در تبیین بودجه
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قواعد تعریف  شود می). مشاهده آسالیانه نیز بر اساس قواعد تعریف نشده است (پیوست 
تصادی، اجتماعی و فرهنگی، محدودیتی در استفاده شده در قوانین سوم و چهارم توسعه اق

از منابع نفتی حتی در زمان تصویب قوانین سالیانه بودجه از طرف دولت و مجلس ایجاد 
های توسعه  ای از برنامه سالیانه به عنوان پاره  اند. این در حالی است که بودجه نکرده
برنامه تنظیم و  های بینی یشپی با عملیاتی، اعتباری و زمان یها در مطابقتمدت باید  میان

بهبود کیفیت  رسد میاجرا شوند. لذا بر اساس نتایج بخش دوم و سوم این تحقیق، به نظر 
و تعیین نهادهایی برای  های نظارت بر قواعد تعریف شده نهادها، تعریف و ایجاد مکانیزم

دیگر درصورت طراحی سازی آنها اولویت دارد. از سوی  این قواعد بر پیاده یضمانت اجرائ
سازی آن نیز اعالم گردد، زیرا فرآیند  چارچوب مالی متکی بر قواعد، ساختار زمانی پیاده

های حمایتی  رسیدن به اجماع اجتماعی روی چارچوب و حصول اطمینان از اینکه رویه
عات . افزون بر این، مطالباشد میبر  اند یا خیر زمان های نهادی آماده شده بودجه و مکانیزم

ملغی نمود و  توان مینشان داده است قواعد گنجانده شده در قوانین باالدستی را به سختی 
اصالح و تغییر آنها حتی با تغییر دولت مشکل بوده و حمایت پارلمانی را نیز با خود به همراه 

تعریف قواعد مذکور در قوانین  رسد می). لذا، به نظر ۲۰۱۲بودینا و همکاران، دارد (
ستی همچون کشورهای فرانسه، لهستان، آلمان، اسپانیا و سوئیس، که این قواعد را باالد

. زیرا درصورتی که از قوانین باشد میتر  اند، مناسب در قانون اساسی خود مطرح کرده
باالدستی به عنوان پوشش اقتصادی قواعد مالی ملی، استفاده شود، اوالً با تغییر دولت، 

های مختلف، این قواعد تغییر نیافته و دوماً قواعد تعریف  در دورههای آنان  مجلس و دیدگاه
بطور مؤثر از ارائه یا تصویب بودجه سال آتی که مغایر با  توانند میشده در این قوانین، 

های  ها و اقدام های قواعد باشد، جلوگیری نمایند. از سوی دیگر، بسیاری از تصمیم توصیه
های آتی کشور است، اما به دلیل روش  از منابع سالاجرایی دولت مستلزم تعهد بخشی 

ها در نظام مالی کشور، میزان تعهدات و به تبع آن میزان منابع آزاد  ثبت و نگهداری حساب
های  (مرکز پژوهش باشد نمیگیری مشخص  و قابل دسترس در هر دوره زمانی برای تصمیم

ری بر مبنای تعهدی، به عنوان حسابدا رسد می). لذا به نظر ۱۳۸۱مجلس شورای اسالمی، 
جایگزینی برای حسابداری بر مبنای روش نقدی درنظر گرفته شود. زیرا در حسابداری بر 

ها بر مبنای وجه نقد استوار است و میزان تعهدات  ها و پرداخت مبنای روش نقدی، دریافت
ضامن  ی. عالوه بر این، معرفی صرف قواعد مالگردد نمیمنعکس  ها و شرکتها  سازمان

مالی نیست، مگر اینکه هزینه تخطی از قاعده که توسط نهادهای  گذاری سیاستموفقیت در 
، بسیار باالتر از فایده انجام آن باشد. دیوان محاسبات شوند میناظر بر اجرای قواعد تعیین 

کشور به عنوان سازمان نظارتی که در امور مالی و اداری مستقل و یکی از نهادهای وابسته 
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عنوان یک شورای مستقل مالی، با ارزیابی عملکرد  به تواند می مجلس شورای اسالمی به

اهداف تعریف شده، هزینه انحراف از قاعده را به شکل اجبار به توضیح مالی دولت در مقابل 
های شخصی، برکناری از سمت و  های قانونی مانند جریمه همگانی از انحرافات، تحریم

  تعقیب قانونی را در نظر بگیرد.
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  ها پیوست
 یاتیعمل تراز یکسرو  های ریشه واحد نتایج آزمونهای مربوط به  جدولآ 

  شده گذاری هدف

  ۵جدول 
 برای بررسی پایایی متغیرها روی سطح متغیرها ADFنتایج آزمون 

  

تالطم قیمت 
  اندازه دولت  نفت

 رشد نسبت اعتبارات
 به خارج از دریافتی

  دموکراسی  کیفیت نهادها  داخلی ناخالصتولید 
s  c  s  c  s  c  s  c  s  c  

۱  ۲٫۹۸-  ۳٫۵۸-  ۲٫۷۸-  ۳٫۵۴-  ۲٫۵۳-  ۳٫۵۴-  ۱٫۴۷-  ۳٫۵۴-  ۱٫۶۷-  ۳٫۵ -  
۲  ۱٫۵۶-  ۲٫۹۸-  ۳٫۶۷-  ۲٫۹۵-  ۰٫۹۹-  ۲٫۹۵-  ۲٫۳۱-  ۲٫۹۵-  ۱٫۶۸-  ۲٫۹۵-  
  cو   sنمادهای  بدون روند است.با عرض از مبدأ و روند و سطر دوم با عرض از مبدأ و  ۱نتایج سطر  ادداشت.ی

 های پژوهش یافتهمنبع: دهند.  را نشان میدرصد  ۵در سطح به ترتیب مقدار آماره محاسباتی و مقدار بحرانی آزمون 

  ۶جدول 
  تفاضل مرتبه اول متغیرها برای بررسی پایایی متغیرها روی ADFنتایج آزمون 

  

تالطم قیمت 
  اندازه دولت  نفت

 اعتباراترشد نسبت 
 به خارج از دریافتی

  دموکراسی  کیفیت نهادها  داخلی تولید ناخالص
s  c  s  c  s  c  s  c  s  c  

۱  ۳٫۹۳-  ۳٫۶۱-  -  -  ۵٫۸۵-  ۳٫۵۵-  ۷٫۶۷-  ۳٫۵۵-  ۵٫۲۷-  ۳٫۵۵-  
۲  ۴٫۱۵-  ۲٫۹۷-  -  -  ۵٫۹۱-  ۲٫۹۵-  ۷٫۵۹-  ۲٫۹۵-  ۵٫۳۶-  ۲٫۹۵-  

 پژوهشهای  یافتهمنبع: . را ببینید ۵زیرنویس جدول  یادداشت.

  ۷ جدول
 ۱۳۸۴ - ۱۳۸۸ بودجه نیقوان یبندها بر مصوب و برنامه شده گذاری هدف یاتیعمل تراز یکسر

  ۱۳۸۴  ۱۳۸۵  ۱۳۸۶  ۱۳۸۷  ۱۳۸۸  
در قانون برنامه چهارم توسعه  گذاری هدف

  ۰  ۲۴۲۸۷  ۴۲۹۸۲  ۵۸۴۸۶  ۷۵۲۴۵  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
  ۱۳۶۵۷۶  ۲۴۴۳۷۲  ۱۲۱۸۹۱  ۱۴۰۰۰۰  ۹۵۹۴۲  مصوب در قانون بودجه سنواتی

 منبع: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یادداشت.
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