
 

 

 

 

 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
های مخارج برآورد ضرایب فزاینده مخارج دولت و آثار شوک

 دولت در اقتصاد ایران در مقایسه تطبیقی با کشورهای منتخب 
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 kianikh@yahoo.com استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، 
 

 چکیده 
 از  خروج جهت مالی هایسیاست  کاربرد زمینه در یافته توسعه کشورهای موفق تجربیات

 به  توجه با  نیز توسعهدرحال کشورهای در تا شد منجر میالدی  2008 سال مالی بحران

و   گیرد قرار توجه مورد مهم این اخیر دهه در مالی هایبحران با  کشورها این بودن گرفتار
)به  هایسیاست ابزارهای دولت(مالی  مخارج   پردازانه نظری و گذارانسیاست نظر  ویژه 

از رکود،را، به اقتصادی و خروج  اقتصادی  افزایش رشد  از کند.   جلب خود به منظور  هدف 
مخارج دولت   هایشوک  اثرگذاریو بررسی    برآورد ضرایب فزاینده مخارج دولت  این مطالعه

در اقتصاد ایران در مقایسه تطبیقی با کشورهای منتخب است.    تولید ناخالص داخلیروی  
و    (PVAR)  برای کشورهای منتخب از رهیافت خودرگرسیون برداری تابلوییدر این راستا،  

و همچنین ضریب فزاینده    استفاده شد  ( VARبرای کشور ایران از خودرگرسیون برداری ) 
نیز   آنها  از  برای کشورهای  محاسبه شد )که  مخارج دولت هریک  دوره زمانی مورد بررسی 

دهد  . نتایج بدست آمده نشان میباشدمی 1985-2015و برای ایران  2015-2000منتخب 
هم منتخب  کشورهای  و  ایران  در  دولت  مخارج  شوک  یک  سبب  که  ابتدا  در  باهم  راستا 

گیرد و در مسیر بلندمدت  تولید ناخالص داخلی و سپس روند کاهشی به خود میافزایش  
باشد و  کند که ضرایب فزاینده مخارج دولت نیز تایید کننده این نتیجه میخود حرکت می

شوک اثرگذاری  باالی  سرعت  واریانس  تجزیه  نتایج  به  توجه  با  دیگر  سوی  مخارج  از  های 
 به روشنی قابل رؤیت است.   دولت بر تولید ناخالص داخلی نیز

کلیدی:واژه خودتوضیح   های  روش  مالی،  فزاینده  ضریب  مالی،  تابلویی   سیاست  برداری 
(PVAR ،) توضیح برداری  خودروش(VAR)تولید ناخالص داخلی ،  . 

 .JEL :C01  ،E62  ،O40بندی طبقه
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 مقدمه  -1
سیاستا جمله  اهداف  ز  تحقق  در جهت  دولت  توسط  که  گرفته  هایی  کار  به  اقتصادی 

بودجه یعنی مخارج دولت    های مالی در قالب استفاده از ابزارهای عمدهشود، سیاستمی

مالیات او  بودجه می ست.ها  متغیرهای  در  متغیرها    تغییرات  این  واکنش خودکار  تواند 

صورت    نسبت به تغییرات در شرایط اقتصادی باشد یا از سوی دولت و سیاستگذاران به

است،  صالح ممکن  تغییرات  این  دیگر  سوی  از  اما  گیرد،  انجام  سیستماتیک  و  دیدی 

ها را نشان دهد که از آنها تعبیر به تکانه یا  بینی نشده در سیاستزا و پیشتغییرات برون

 شود. های سیاست مالی میشوک

شوک اثرگذاری  میتبیین  اقتصادی  رشد  بر  مالی  از  های  بسیاری  پاسخگوی  تواند 

جمله ایران و  توسعه )منای اساسی برنامه ریزان اقتصادی در کشورهای درحالهپرسش

باشد. چون  منتخب(  دولت  کشورهای  این کشورها  دست   در  را  اقتصاد  بزرگ حجم  در 

  است. دولت دست در نیز نفتی  درآمدهای کل  و  دارد

توسعه اقتصادهای  برخی  اخیر  دهه  چند  عملکرد  از  در  شواهدی  و  در  حالیافته  توسعه 

می نشان  که  است  ارائه دست  برای  نیاز  مورد  حدود  از  دولت  مخارج  رفتن  فراتر  دهد 

پایه میخدمات  منجر  اقتصادی  رشد  کاهش  به  اینای  با  شکست  شود.  موارد  در  حال، 

نمی عمومی(،  کاالهای  ارائه  و  منفی  خارجی  مانند  بازار)آثار  دولت  مهم  وظایف  از  توان 

زیرساخت عمومی    های ایجاد  کاالهای  ارائه  و  درآمد  و  ثروت  بازتوزیع  قانونی،  و  نهادی 

)حقیقت و محرمچشم این است  (. سؤالی که مطرح می1395،  1جودیپوشی کرد  شود 

درحال کشورهای  و  ایران  در  دولتی  مخارج  نقش  که شوک  اهمیت  به  توجه  )با  توسعه 

 تواند داشته باشد؟  میدولت در این کشورها( چه تأثیری بر تولید ناخالص داخلی 

از  سیاسـت پــس  ســازندگی  دوره  نظیـر  دالیلـی  بـه  نیـز  ایـران  در  مـالی  هـای 

تحــریم بــا  مقابلــه  تحمیلــی،  آرمانجنــگ  اقتصادی،  محوری  هــای  عدالت  های 

دولتمــردان و  اقتصاد اسالمی و ترغیـب و تشــویق تولیــد، همــواره مــورد اســتفاده  

های اخیـر کـه کشور شرایط رکود تورمی را  سیاستگذاران قرار گرفته اسـت. امـا در سال

اتخـاذ سیاسـت هـای  تجربـه مـی و  این وضعیت  از  برای خروج  اندیشـی  کنـد، چـاره 

رو،  اقتصـادی اثربخش توسط دولت، بیش از پیش مـورد توجـه قـرار گرفتـه است. از این

 
1 Haghighat & Moharam Joudi (2017) 
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سی اقتصاد  استتدوین  بر  حاکم  تورمی  رکود  شرایط  از  خـروج  برای  مؤثر  مالی  های 

متغیرهـای   و  تولیـد  واکـنش  میـزان  و  نحـوه  موشکافانه  بررسـی  مسـتلزم  کشـور، 

اتخـاذ سیاسـت قبال  اقتصادی در  فزاینده  کـالن  از ضرایب  آگـاهی  نیـز  و  مـالی  هـای 

ین تحقیق تالش شده است که به اثرگذاری  . در همین راستا، در اباشدمالی در کشور می

شوک مخارج دولت بر تولید ناخالص داخلی ایران و کشورهای منتخب پرداخته شود و با  

هـای اقتصـادی اثربخش توسط  اتخـاذ سیاسـتبرآورد ضریب فزاینده مخارج دولت در  

 کمک کرد. دولت

ری و مطالعات تجربی  دهی مقاله بدین صورت است که پس از مقدمه، مبانی نظسازمان

و به دنبال آن تصریح اثر شوک مخارج دولت و برآورد ضرایب فزاینده مخارج دولت در  

کشورهای منتخب و ایران به صورت جداگانه مطرح و اثر هر یک از عوامل تعیین کننده  

مقایسه تطبیقی،  نیز بررسی می الگوها، ضمن  برآورد  از  نتایج حاصل  نیز  شود. در پایان 

 دی و پیشنهادها ارائه شده است.بنجمع

 ادبیات موضوع  -2

 های مالی و ضرایب فزاینده مالیدالیل اهمیت داشتن اثرگذاری سیاست-2-1

  توان در ادبیات نظری نیز یافت. های مالی را میهای مختلف اثربخشی محرکپیش بینی

اثرات سیاست بیان دیگر،  به  به  توجه  با  تنها  نه  باید  مالی  با  های  بلکه همچنین  تولید، 

گذاری خصوصی( بررسی شود )بالنچارد  توجه به اجزاء تولید )مصرف خصوصی و سرمایه

اثر تغییرات مخارج    در همین راستا،   (.2014،  2و گنیپ   2002،  1و پروتی  در مدلسازی 

است که در آن  رویکرد اول عبارت از رویکرد کینزی    .رویکـرد مهم وجود دارد  دودولت  

مخ مـیارج  شوک  کـار  نیـروی  برای  تقاضا  و  تولید  اشتغال،  به  منجر  و  دولت  شـود 

افزایش میدر این رو مصرف خانوار  از  و  )درآمد(  و  نتیجـه دسـتمزد  دیگر،  از سوییابد 

دولت مخارج  نرخ  شوک  افزایش  طریق  هزیناز  کاهش  آن  تبع  به  و  بهره  های  ههای 

جایگزسرمایه پدیده  موجب  خصوصی  بخش  سرمایهگذاری  اجباری  بخش   ینی  گذاری 

شود. پیامد این عمل جبران اثرات مثبت ناشی از افزایش مخارج دولت بر  خصوصی می

رویکرد دوم، فرضیه برابری ریکاردویی است کـه در آن  د.  خواهد بو   تولید ناخالص داخلی 

 
1 Blanchard & Perotti 
2 Gnip 
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خـانوار   مصـرف  و  دولت  مخارج  بین  ارتبـاطی  سرمایههـیچ  خصوصی  و  بخش  گذاری 

 . (2014)گنیپ،  نـدارد وجـود

  خود   مالی   موقعیت   در   را   گیری چشم   چرخش   یک  کشورها  از   بسیاری   اخیر،  هایسال  در

  ناخالص   تولید   لذا، .  کردند  تجربه  تثبیت،  تا   تحریک  حالت  از   انتقال   با  بحران،  طول   در

  تا   است  ضروری  بنابراین.  شود  هدایت  مالی  سیاست  با  اول  درجه  در   است  ممکن  داخلی

بینی اثر  پیش  و  ریزیبرنامه  منظور  های مالی روی تولید ناخالص داخلی بهتأثیر سیاست

 . (2013، 1)ایوارد و وبر شود گیریاندازه بدقت سیاستی اقدامات

  به   را  مالی   سیاست  بودن  مفید   مقامات  جهان  سراسر  در  اقتصادی   بحران  آخرین  طی   در

پولی    سیاست  زمان،  آن  در  که  بود  این   استدالل  اوال.  دادند  قرار  توجه  مورد  دلیل  دو

  جز  ای چاره  هیچ   گذارانصفر( که برای سیاست  از  کوچکتر  بهره  تاحدی ضعیف بود )نرخ

  رکود   دوره  طول  در  اشتغال  و  اقتصادی   هایفعالیت  تحریک   برای  مالی  سیاست  به  اتکا

  داشته   وجود   کشورها   تمام  در  مدت   طوالنی   رکود   رفتمی  انتظار   ثانیا  .نداشت  وجود

  زمان   دراجرا،  عادی  وقفه  نظرگرفتن   در   بدون  مالی   هایمحرک  وضعیت،   این   در .  باشد

خواهند  پایدار   اقتصاد   و   مثبت  نتایج  به   رسیدن  برای  کافی  قادر   داشت   را  و  ،  2)حیات 

2016 .) 

  گیری اندازه  مالی  فزاینده  ضرایب   از   استفاده   با   مالی   هایسیاست  کارایی   که   آنجا   از

  هیچ  به  که   باشد   داشته   اثراتی  تواندمی  فزاینده   ضرایب  مورد  در   اشتباه   اطالعات   شود،می

  دولت   اعتبار  دادن  دست  از  منجربه  چون.  باشندنمی  مالی  هایسیاست  اهداف  از  عنوان

  در   ها دیدگاه  تر شدنبدبینانه  به   است  ممکن   هم   مالی   سیاست  اعتبار  کاهش   که   شودمی

  شود   منجر  مالی   هایسیاست  تعدیل  به  نیاز  افزایش  و   اقتصادی  رشد  کاهش  بازار،

 .(2016، 3)لنمان 

بر  -2-1-1 دولت  جاری  مخارج  شوک  و  اثرگذاری  داخلی  ناخالص    رشد تولید 

  4اقتصادی براساس تابع مطلوبیت تفکیک زمان 

نظر   از  اقتصادی  رشد  و  داخلی  ناخالص  تولید  بر  جاری  مخارج  اقتصاددانان  اثر  برخی 

 
1 Eyraud & Weber 
2 Hayat & Qadeer 
3 Lennman   

اثر   4 آینده  بر سلیقه و ترجیحات حال و  تابع مطلوبیت تفکیک زمان بدین معنی است که کار و مصرف گذشته 

 (. Time-separability of utility function) گذاردنمی
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سرمایه مخارج  و  بوده  زیرساختمنفی  تأمین  بدلیل  رشد  ای  بر  مثبتی  اثر  کشور  های 

یانیکایا  و  )بوتکیوز  اقتصاددانان  از  دیگر  برخی  اما  دارند.  و  2011،  1اقتصادی  بالنچارد  ؛ 

کینگ2002،  2پروتی و  بارو  ناخالص  1984،  3؛  تولید  بر  جاری  مخارج  مثبت  اثر  به   )

درحال کشورهای  در  ویژه  )به  اقتصادی  رشد  و  چنین  داخلی  و  دارند  اعتقاد  توسعه( 

  tدر زمان    gکنند که اگر فرض شود دولت خریدار کاالهایی به مقدار سرانه  استدالل می

زمان   در  مخارج  همین  و  برای    tباشد  مخارج  )مقدار  شود  تأمین  یکجا  مالیات  توسط 

کند تا برخی خدمات را  دولت کاالها را خریداری میتمامی خانوارها یکسان باشد(. پس  

می خدمات  این  که  کند  فراهم  خصوصی  بخش  تولید  برای  یا  مطلوبیت  تابع  در  تواند 

فقط    gtاگر فرض شود اثر    ،خانوارها ظاهر شود. با توجه به تابع مطلوبیت تفکیک زمان

,U(Ctبصورت     tدر دوره   nt, gt)  تابع شامل خدمات دولتی    ،شودظاهر می این   gtکه 

خصوصی   فراغت    Ctمصرف  تابع    ،باشد  ntو  این  طبق  دولت  جاری  مخارج  افزایش  با 

می  ،مطلوبیت کاهش  فراغت  و  افزایش  مصرف  مفهوم  به  نیز  فراغت  در  کاهش  و  یابند 

می کار  بازار  به  می  ، باشدورود  افزایش  اقتصادی  رشد  و  تولید  کینگ،  لذا  و  )بارو  یابند 

1984) . 

 ضریب فزاینده مالی-2-2

فزاینده »ضریب  مفهوم  ابتدا  کان 4در  توسط  توسط  1931)  5«  سپس  و  شد  معرفی   )

هزینه1936)  6کینز  افزایش  کینز  کتاب  به  توجه  با  شد.  پرداخته  آن  به  بیشتر  های  ( 

اولیه مخارج دوره بعدی را تحریک می بیان دیگر، ضریب  عمومی در یک دوره  به  کند. 

های مختلف است. ضریب فزاینده مالیات  فزاینده مجموع اثرات مخارج بر تولید در دوره

های مالی در مدیریت  و مخارج دولت پارامترهای کلیدی برای دسترسی به اثر سیاست

 (. 2015، 7نوسانات تولید هستند )باس و بانمارتی 

 
1 Butkiewicz & Yanikkaya 
2 Blanchard & Perroti 
3 Barro & King 
4 Fiscal Multiplier 
5 Kann  
6 Keynes  
7 Bose & Bhanumurthy  
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 (: فرآیند عمل ضریب فزاینده مخارج دولت1شکل )

 2013، 1ل منبع: میتچ 

   انواع ضرایب فزاینده مالی -2-3

علت وابسته بودن به چارچوب زمان مطرح شده )معموال یک فصل یا یک  اقتصاددانان به

 (  2009، 2کنند )اسپیلیمبرگو و همکاران سال(  از ضرایب فزاینده متفاوتی استفاده می
               ( 1)      )ضریب فزاینده کوتاه مدت( 3اثر  ضریب فزاینده •

K ≡ [
∆Y(t)

∆G(t)
]                                                                                         (1)                                                            

 : حداکثر پاسخ سیاست مالی بر تولید  4پیک ضریب فزاینده •

𝐾 ≡ [max
𝑁

∆𝑌(𝑡+𝑁)

∆𝐺(𝑡)
]                                                                               (2)               

    )ضریب فزاینده بلندمدت( 5ضریب فزاینده تجمعی  •

K ≡ [
∑ ∆Y(t+j)

N
j=0

∑ ∆G(t+j)
N
j=0

]                                                                           (3)     

 پایداری ضرایب فزاینده مالی-2-4

گیری اثرات سیاست مالی بر تولید از همان  فهم پایداری ضرایب فزاینده مالی برای اندازه

مالی  سال   شوک  پایداری  روی  از  بایستی  که  است  مهم  بسیار  سیاست  اجرای  اول 

طور به  است.  دائمی  یا  موقت  شوک  که  شود  داده  مدلتشخیص  بر  کلی،  مبتنی  های 

 
1 Mitchell  
2 Spilimbergo et al.   
3  The Impact Multiplier 
4 The Peak Multiplier    
5 The Cumulative Multiplier   
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مطالعات اقتصاد سنجی دریافتند که اثر یک شوک مالی خارجی بر تولید، در عرض پنج  

اشد. ولی این اثر کاهشی به صورت  رود، حتی اگر اقدامات مالی دائمی بسال از بین می

دارای یک شکل   معموالً  بلکه  نیست،  اثر در سال    Uخطی  بیشترین  که  است  معکوس 

می رخ  بررسیدوم  اساس  بر  میدهد.  طور  ها  به  دوم،  سال  فزاینده  ضریب  گفت  توان 

حال طول مدت این اثرات بسته به  درصد باالتر از سال اول است. بااین  10-30متوسط  

)عوامل   از:  عبارتند  عوامل  این  که  است  متفاوت  بررسی  مورد  شوک 1متعدد  تداوم   )

ای و واکنش سیاست  ( عوامل موقت مانند موقعیت چرخه3و ) ( نوع ابزار مالی 2مالی؛ )

 (.2014، 1پولی به شوک مالی )باتینی و همکاران 

 محاسبه ضریب فزاینده مالی-2-5

های سیاست مالی بر تولید در ابتدا  بررسی اثرات شوکبرای    (2002)  2بالنچارد و پروتی 

از مدل ذیل استفاده کرده و سپس ضریب فزاینده مالی را محاسبه کردند. هدف اصلی  

شوک شناسایی  که  است  این  نگرش  وقفه  این  استخراج  بوسیله  مالی  سیاست  های 

نسبتتصمیم مالی   متغیرهای  کشش  درباره  اطالعاتی  و  سیاستگذاری  در  به    گیری 

 آید.      های اقتصادی بدست میفعالیت

𝑌𝑡 = 𝐶(𝐿)𝑌𝑡−1 + 𝑈𝑡                                                                  (4        )  

 𝑌𝑡 = [𝑇𝑡  𝑔𝑡 𝑦𝑡]
′                                                                       (5       )              

آن،که   دولت، tT  در  خالص  مالیاتی  درآمد   :  tg  ،واقعی دولت  مخارج   :ty: GDP    ،واقعی

C(L)اتو یک  چندجمله:  شوکرگرسیو  اثرات  آن  در  که  وقفه  دارای  و  ای  مالیات  های 

 (. 2011،  3کنند )جمیک و همکاران را بررسی می GDPمخارج دولت بر 

-مدت نشان فزاینده مالی کوتاه  بیضر  4( 2009اسپیلمبرگو و همکاران )  برطبق مطالعه

  ی عموم  نه یشوک هز  ک یاز    پس که    است  tدر زمان    یناخالص داخل  دی تول  تغییر  دهنده

 شود: محاسبه می ریبه صورت ز فزاینده اثر بی. ضردهدرخ می tدر زمان 

 (6)                                                                           𝑘𝑡 =
∆𝑦𝑡

∆𝑔𝑡
=

𝑦𝑡−𝑦𝑡−1

𝑔𝑡−𝑔𝑡−1
     

 
1 Batini et al.  
2 Blanchard & Perotti  
3 Jemec et al. 
4 Spilimbergo et al.  
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بدلیل   tدر زمان   : نشان دهنده مخارج دولت  t  ،𝑔𝑡در زمان    GDPنشان دهنده    tyکه در آن،  

های سیاست مالی، برای  در هنگام وقوع شوک  GDPاثرات دوطرفه بین مخارج دولت و  

شود و از  می( بهره برده  VARمحاسبه اثر ضریب فزاینده از الگوی خودتوضیح برداری )

،  شوداین الگو برای محاسبه ضریب فزاینده مالی استفاده می 1( IRFضرایب توابع واکنش)

                      :از ند عبارت   توابع واکنش چون این ضرایب

 (7                                                                                   )irft =
yt−yt−1

yt−1
      

irft  :دهنده نرخ    نشان  واکنش  داخل   د یتولرشدتابع  برابر شوک   یناخالص  رشد    یهادر 

 ها بصورت زیر هستند:    و شوک  t زمان   در  مخارج دولت

 (8                      )                                                            𝜎𝑔𝑡
=

𝑔𝑡−𝑔𝑡−1

𝑔𝑡−1
 

𝜎𝑔𝑡
 : نشان دهنده شوک اولیه حاصل از نرخ رشد مخارج دولت 

 شود: میمحاسبه  IRFاز  می به طور مستق مدت فزاینده مالی کوتاه ب یضرپس 

�̃�𝑡 =
𝑖𝑟𝑓𝑡

𝜎𝑔𝑡

=

𝑦𝑡−𝑦𝑡−1
𝑦𝑡−1

𝑔𝑡−𝑔𝑡−1
𝑔𝑡−1

=
𝑦𝑡−𝑦𝑡−1

𝑔𝑡−𝑔𝑡−1
∗

𝑔𝑡−1

𝑦𝑡−1
 (9                                                     )  

 که معادل است با:           

(10)                                                                                        �̃�𝑡 = 𝑘𝑡 ∗
𝑦𝑡−1

𝑔𝑡−1
 

                          :        بنابراین

 (11   )                                                                                𝑘 = �̃�𝑡 ∗
𝑔𝑡−1

𝑦𝑡−1
                 

 (12)                                                                                    𝑘𝑡 =
𝑖𝑟𝑓𝑡

𝜎𝑔𝑡
∗𝑏

   

𝑏و نهایتا   = 𝑔𝑡−1 𝑦𝑡−1⁄  به  دولتنسبت مخارج  نشان دهندهGDP   .است 

پس بطورکلی برای محاسبه ضریب فزاینده مخارج دولت نیز از شوک مخارج دولت در  

 :  t=Tزمان

(13 )  𝑘𝑡 =
∆𝑦𝑡=𝑇

∆𝑔𝑡=𝑇
=

𝑦𝑇

𝑔𝑇

𝑖𝑟𝑓𝑡=𝑇

𝜎𝐺
=

𝑖𝑟𝑓𝑡=𝑇

𝑏.𝜎𝐺
       

 (.2،2016)هوری

گیری  های مالی و لذا اندازهتوان به اهمیت اثرات سیاستباتوجه به مبانی مطرح شده می

 خواهد شد. برد که در این مطالعه هم به این مقوله پرداخته ضریب فزاینده مالی پی

 

 
1 Impulse Response Function  (IRF) 
2 Hory 
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 (: مطالعات داخلی و خارجی 1جدول )

 نتیجه روش هدف  محققین

 1لنمان 

(2016 ) 

اندازه ضریب فزاینده  

  مخارج دولت در

 OECD کشورهای

(1980-2015) 

PVAR 

 

 

 

 مدت ضریب فزاینده کوتاه 
  0/437 < KG < 2/224 

 ضریب فزاینده بلندمدت 
  1/873 < KG < 8/263 

   هوری

(2016 ) 

  ضرایب  اندازه

  در  را  مالی  فزاینده

  نوظهور  اقتصادهای

(EME توسعه    و  (

)  یافته AEs) 

(1990-2013) 

PVAR 

  دو  هر  در  فزاینده  ضریب  کننده  تعیین  اوال، عوامل

EME  در  و  ها  AEs.کنندمی  عمل   یکسان  ها .

  عامل  هر  به  نسبت  عمومی  هایهزینه   ثانیا، بازده

 ها  AE به  نسبت  ها  EME  در  کننده  تعیین

 . است  حساس  نسبتا

  2کاباشی 

(2017 ) 

اثرات کوتاه مدت و  

مدت سیاست  میان 

 تولید  مالی بر

(2012-1995) 

PVAR 

های مخارج انبساطی یک اثر مثبت، اما  شوک 

نسبتا کم بر تولید دارند و دارای ضریب فزاینده  

مالی حدودا یک در سال شوک و سال بعد، و  

 ها دارند. تر در بقیه سالپایین 

  3کیم و لی 

(2018 ) 

های  اثر شوک 

سیاست مالی بر تراز  

 تجاری کره 

(1980:1-2015:1) 

VAR 

های  های مالی افزایش هزینهدر واکنش به شوک 

های تجاری و  بواقعی منجربه کسری در تراز حسا 

های واقعی منجر به بهبود تراز  کاهش هزینه

 شود. های تجاری می بحسا 

  و  حیدری

 4سعیدپور 

(1393 ) 

  هایشوک  تأثیر

  مالی  سیاست

  مالی  فزاینده  ضرایب

  چارچوب  در  ایران

  هایکینزین  مدل

 جدید 

DSGE 

  بـه  منجـر  مصـرف  بـر  مالیات  افزایش  شوک

  دولـت  مخارج  افزایش  و شوک  تولیـد  کـاهش

  تورم  افزایش  و  مدت  کوتاه  در  تولید  افـزایش  باعـث

 . شـودمی   بلندمدت  در
KG = 1/29              KT = −0/22 

 5رضاقلیزاد 

(1394 ) 
  هایسیاست   اثرات

بر اشتغال    مالی 
VAR 

  و  ها  مالیات  افزایش  بین  بلندمدت  تعادلی  رابطه

  ایجاد  بر  ها  مالیات   افزایش  و  داشته  وجود  اشتغال

 
1 Lennman  
2 Kabashi  
3 Kim & Lee  
4 Heidari & saeidpour (2014) 
5 Rezagholizadeh (2015) 

http://jebr.azad.ac.ir/?_action=article&au=527676&_au=Mahdieh++Rezagholizadeh&lang=en
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 ایران 

(1391-1350) 
 .دارد  منفی  تأثیر  اشتغال

باقرزاده  

آذر و  

 1همکاران

(1399 ) 

تأثیر نااطمینانی  

های  سیاست 

اقتصادی دولت بر  

 رشد اقتصادی 

(1397-1357) 

GAS 
نااطمینانی مخارج دولتی در رژیم سطوح پایین  

گذاری تأثیر منفی و در رژیم سطوح باال  سرمایه

 گذاری تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد سرمایه

  کیانی  هژبر

 2غالمی  و

(1395 ) 

  هایسیاست   کارایی

  در  انبساطی  مالی

 ایران 

  (1338-1391) 

TVAR 

  دولت  مخارج  افزایش  و  مالیاتی  درآمدهای  کاهش

  رشد  افزایش  به  منجر  مالی  هایمحرک   عنوانبه

  دولت  مخارج  تأثیرگذاری  میزان  ند،ا شده   اقتصادی

 مالیاتی  درآمدهای  از  بزرگتر
 های تحقیق منبع: یافته

   شناسی تحقیقروش -4
  نفت هستند   تولیدکننده  عمده  تحقیق کشورهایکشورهای منتخب مورد بررسی در این  

  با   تنگاتنگی  رابطه   کشورها   این  اقتصاد   دارند.  قرار  آفریقا   شمال  و   خاورمیانه  منطقه   در   که

  نفت   برداشت  هایحوزه  ترینقدیمی  از   یکی  منطقه   این.  دارد   نفت   بهای   جهانی  تغییرات

مالی  بحران  دلیل   همین  به  شود می  محسوب   جهان   در قیمت  های  نوسانات  از  ناشی 

می نفت  نیز  جهانی  ایران  باشد.  داشته  کشورها  این  اقتصاد  بر  را  تأثیر  بیشترین  تواند 

باشد. لذا  عنوان سومین کشور این منطقه از نظر ذخایر نفتی، از این قائله مستثنی نمیبه

  اقتصادی   کالن   یهاشاخص  بدلیل تحریم های ایران و کاهش درآمدهای نفتی، بررسی 

منتخب،  مشابه  یهاشاخص  با   آن   مقایسه  و  یرانا   اقتصاد   فعلی   موقعیت   درکشورهای 

در    صحیح  ریزیبرنامه و مناسب گذاریسیاست به و  ساخته روشن  منطقه  را در این  ایران

 . کندمی ها کمک مقابله با این تحریم

 
1 Bagherzadeh et al. (2020) 
2 hojabr kiani & Gholami (2016) 
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کشورهای به پول ملی با متوسط    ابتهای ث مقایسه رشد اقتصادی به قیمت(:  1)نمودار  

 دهه اخیر  در سهمنتخب و ایران  
 های تحقیق منبع: یافته

منتخب   و   ایران  اقتصادی   رشد )  30دوره  در   کشورهای  همواره    ( 2016-1986ساله 

حتیهم و  بوده  یکدیگر  با    متوسـط   با   مقایسه  در   ایران  اقتصادی   رشد   متوسط   راستا 

بوده است. اما در دهه    برخوردار  پایین  اندکی   رشد   از   کشورهای منتخب  اقتصـادی   رشـد

یافته، بطوری که    و ایران کاهش  اقتصادی کشورهای منتخب  رشد  (2008اخیر )از سال  

اقتصادی رشد  یافته  ایران  میانگین  کاهش  شدت  امر    به  این  دالیل  از  یکی  که  است 

های مالی ناشی از نوسانات قیمت جهانی نفت در دهه اخیر باشد.  تواند وقوع بحرانمی

اقتصادها و تجربیات موفق  در    کننده تصمیمات دولت نقش تعییندر همین راستا،   این 

سیاستتوسعهکشورهای   کاربرد  زمینه  در  صنعتی  و  از  یافته  خروج  جهت  مالی  های 

توسعه نیز با توجه به حالمیالدی منجر شد تا در کشورهای در  2008بحران مالی سال  

های مالی در دهه اخیر این مهم مورد توجه قرار گیرد  گرفتار بودن این کشورها با بحران

با    اقتصادی را به خود جلب کند.  پردازاننظریه  و  گذاران های مالی نظر سیاستو سیاست

توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش نیز به این مهم پرداخته شده و اثر شوک مخارج  

( و کشورهای منتخب  1980-2016های  دولت بر تولید ناخالص داخلی ایران )طی سال

عیت ایران در  گیرد تا با توجه به وض( مورد بررسی قرار می2000-2016های  )طی سال

 1.44میانگین ایران: 

 3.8منتخب: میانگین 

 4.42میانگین ایران: 

 4.88میانگین منتخب: 
 2.14میانگین ایران: 

 3.7میانگین منتخب: 

     Selected           

Iran 
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منطقه مورد بررسی ابزار مناسب سیاست مالی در جهت افزایش رشد اقتصادی انتخاب  

 شود.

بر    های مخارج دولتشوکتأثیر    لیو تحل  هیزمطالعه حاضر، تج  یاز آنجا که اهداف اصل 

-ی مدر ایران و کشورهای منتخب    آن   ندهیفزا  ب یو استخراج ضر  تولید ناخالص داخلی 

این مق باشد بهره. در  با  از مطالعه بالنچارد و پروتی )اله    خود   هایاز مدل(  2002گیری 

شده است  استفاده    ( VAR)  یبردار  ح ی مدل خودتوضو    (PVAR)  ی تابلوییبردار  ح یتوض

ها ابتدا آزمون ریشه واحد جهت تشخیص پایایی متغیرها  بطوری که  در هریک از مدل

می بین  صورت  روابط  سپس  و  می گیرد  تعیین  تحقیق  ادامه متغیرهای  در  با    گردد. 

(  2016)  2( و هوری 2009)  1استفاده از الگوی معرفی شده توسط اسپیلمبرگو و همکاران 

خواهد   استفاده  ایران  و  منتخب  کشورهای  دولت  مخارج  فزاینده  ضرایب  محاسبه  برای 

صو منتخب  کشورهای  و  ایران  نتایج  بین  تطبیقی  مقایسه  پایان  در  و   خواهد  شد  رت 

2000-  3گرفت. الزم به ذکر است که دوره زمانی مورد بررسی برای کشورهای منتخب 

ایران    2015 دادهمی  1985-2015و  که  مرکزی  باشد  بانک  آمار  از  نیز  نیاز  مورد  های 

 ( تهیه شده است.WDIایران و بانک جهانی )

 Panel VARمدل -1-4

 از استفاده امکان. باشد تابلویی پژوهش در استفاده مورد یهاداده ماهیت وقتی

وجود یهاداده با برداری خودرگرسیون یهامدل یک  تابلویی   سیستم دارد. 

) یها داده با برداری خودرگرسیون با  PVARتابلویی   ) k  در با   دوره  tبنگاه  و   زمانی 

pخواهد داده نمایش زیر صورت به خطی حالت در ثابت ترکیبی اثرات زمانی و وقفه 

   .شد
𝑌𝑖𝑡 = 𝑌𝑖𝑡−1𝐴1 + 𝑌𝑖𝑡−2𝐴2 + ⋯+ 𝑌𝑖𝑡−𝑝+1𝐴𝑝−1 + 𝑌𝑖𝑡−𝑝𝐴𝑝 + 𝑋𝑖𝑡𝐵 + 𝑢𝑖 + 𝑒𝑖𝑡   
𝑖 ∈ {1.2,… ,𝑁}, 𝑡 ∈ {1,2,… ,𝑇}         (14                                                    )  

𝑀𝑀𝑆𝐶𝐵𝐼𝐶,𝑛(𝑘,𝑝,𝑞) = 𝐽𝑛(𝑘2𝑝,𝑘2𝑞) − (|𝑞| − |𝑝|)𝑘2                              (15 )  

𝑀𝑀𝑆𝐶𝐴𝐼𝐶,𝑛(𝑘,𝑝,𝑞) = 𝐽𝑛(𝑘2𝑝,𝑘2𝑞) − 2𝑘2(|𝑞| − |𝑝|)                             (16 )  

 
1Spilimbergo et al.    
2 Hory 

ایران، بحرین، پاکستان، تونس، سوریه، عمان، قبرس، کویت، گرجستان،  این کشورهای منتخب شامل : اردن،     3

 ر.لبنان، مراکش، مص
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𝑀𝑀𝑆𝐶𝐻𝑄𝐼𝐶,𝑛(𝑝,𝑞) = 𝐽𝑛(𝑘2𝑝,𝑘2𝑞) − 𝑅𝑘2(|𝑞| − |𝑝|)𝑘2 ln ln 𝑛, 𝑅 > 2   (17 )  

𝑌𝑖𝑡   بردارk  است،   زادرون و وابسته متغیرهای از متغیره𝑋𝑖𝑡  زابرون متغیرهای از  برداری 

برایمی پسماند جمله  𝑒𝑖𝑡و   است ثابت اثرات مدل در فردی اثرات  𝑈𝑡است،    باشد. 

)  تعمیم روش گشتاورهای از فوق مدل تخمین استفادهGMMیافته  تحلیل  می (  شود. 

PVAR  آندرس  است.   گشتاوری و شرط مدل برای مناسب وقفه  تعداد  انتخاب بر مبتنی

 گشتاورهای روش در مدل و انتخاب گشتاوری برای را سازگاری ( معیار2002)  1و لو

 شامل ها روش این دادند. پیشنهاد  هانسن Jآماره   بر مبنای MMSC(2 (یافته  تعمیم 

 به توجه با . است   (HQIC)کوئین حنان  و  (BIC) بیزین ، شوارتز(AIC)معیار آکائیک  

ارائه شده17) تا (15) روابط مطابق  MMSC معیار   معیارها،  این این (   معیار است. 

فوق  روابط در داد. خواهد ارائه شود رامی  MMSCشدن   حداقل باعث که ایوقفه تعداد

Jn(k
2p,k2q)  آماره  J  مدل یک  برای که دهدرا نشان می PVAR درجه   باP    و تعداد

می  ( CD)کلی   تعیین  ضریب  یک  است. شده تعریف مشاهده  qو    nوقفه   نیز  توان  را 

 کرد:  تعریف صورت زیربه

 (18 )                                                                         𝐶𝐷 = 1 −
𝑑𝑒𝑡(𝛴)

𝑑𝑒𝑡(𝛹)
    

و   متغیرهای شده محدود کواریانس ماتریس دترمینان  det(Σ)که     det(Ψ)وابسته 

اینسا  وابسته  متغیرهاینشده   محدود کواریانس ماتریس دترمینان و  )آبریگو  ،  3است 

2016 .) 

 قویا A̅ماتریس   همساز های مطلق قدر تمام که است پایدار صورتی در  VARیک مدل  

 .است شده تعریف زیر به صورت  �̅�همساز   ماتریس  و باشند یک  از کوچکتر

�̅� =

[
 
 
 
 
𝐴1 𝐴2 ⋯ 𝐴𝑝 𝐴𝑝−1

𝐼𝑘 0𝑘 ⋯ 0𝑘 0𝑘

0𝑘 𝐼𝑘 ⋯ 0𝑘 0𝑘

⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮
0𝑘 0𝑘 ⋯ 𝐼𝑘 0𝑘 ]

 
 
 
 

 (19)                                                             

 یک  مبنای بر و پذیر استمعکوس ،PVARمدل   که دارد آن بر داللت پایداری شرط

 تفسیری توانمی آن مبنای بر  و است ( نامحدودVMAبرداری ) متحرک میانگین مدل

 
1Andrews & Lu  
2 Moment Selection Criteria.  
3Abrigo & Inessa  
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تابع   یک  داد. انجام  را  بینی پیش و نمود  ارائه را واریانس تجزیه  تکانه خطای توابع از

(  VMAمیانگین متحرک ) برداری مدل یک  مبنای بر توانمی را ϕiساده   پاسخ-تکانه

 (.  2015داد )همان،  نشان (20) رابطه قالب در نامقید

Φ𝑖 = {
𝐼𝑘                                     ,             𝑖 = 0

∑ Φ𝑡−𝑗𝐴𝑗
𝑖
𝑗=1                    ,          𝑖 = 1,2, . .

                                   (20)           

 مدل بر تولید ناخالص داخلی از مخارج دولت شوک گذاریتأثیر  نحوه مدل تصریح برای

شد   استفاده مبنا عنوانبه. ( 2014؛ گنیپ،  2002توسط )بالنچارد و پروتی،   شده معرفی

های مالی باید نه تنها با توجه به تولید، بلکه همچنین با  براساس آن اثرات سیاستکه  

گذاری خصوصی، خالص صادرات( بررسی  توجه به اجزاء تولید )مصرف خصوصی، سرمایه

 که در این رابطه:  شود.
∆ ln𝑌𝑖𝑡 = 𝛼1𝑡 + ∑ 𝛽1𝑖,𝑙∆ ln𝑌𝑖𝑡−1 + ∑ 𝛾1𝑖,𝑙∆ ln𝐺𝑖𝑡−1

𝑚
𝑗=1 +𝑚

𝑙=1

∑ 𝛿1𝑖,𝑙∆ ln 𝐼𝑖𝑡−1 + ∑ 𝜉1𝑖,𝑙∆ ln𝐶𝑖𝑡−1
𝑚
𝑗=1 + ∑ 𝜂1𝑖,𝑙∆ ln𝑁𝑋𝑖𝑡−1 +𝑚

𝑗=1
𝑚
𝑗=1 휀1𝑖𝑡  (21     )

  
Y 2010به قیمت ثابت سال پایه    1: تولید ناخالص داخلی بدون نفت  ،G  :  مصرفی  مخارج

دالر(  )  2دولتنهایی   خصوصی C  ،برحسب  بخش  مصرف  دالر(،  )  3:  :  Iبرحسب 

 خالص صادرات )برحسب دالر(،  :  NXبرحسب دالر(،  )  4خصوصی گذاری بخش  سرمایه

i،کشور  t ،زمان :l  ،تعداد وقفه :m  : حداکثر طول وقفه   

 

 
 های تولیدناخالص داخلی بدون نفت:دلیل استفاده از داده 1

 باشد. تولیدناخالص داخلی میارزش افزوده بخش نفت نیز در کشورهای نفتی جزء  •

تأمین می • نفتی  درآمدهای  از طریق  مالیات  بجای  کشورها  این  اکثر  در  دولت  مخارج  مالی  لذا  تأمین  شود. 

تواند اثر قابل توجهی بر اثرگذاری مخارج دولت بر تولید  های نفتی میتغییرات قیمت نفت و درنتیجه شوک

 ناخالص داخلی این کشورها داشته باشد. 

باشد، باید اثرشوک  جه به هدف این مقاله که بررسی اثر شوک مخارج دولت بر تولید ناخالص داخلی میباتو •

شد   می  تفکیک  نفتی  و شوک  دولت  از  مخارج  حاصـل  نتایج  مقایسـه  امکان  به جهت  تحقیق  این  در  که 

ع بدلیل  که  شدند  می  مشابه  تحقیق  دومدل  سـاختار  باید  ایران  و  منتخب  کشـورهای  امکان  مدلهای  دم 

این  در کشورهای منتخب، در مدل تحقیق ایران نیز در    ی نفتیهاهای این شوکعات و دادهالدسترسی به اط 

 . نظرگرفته نشدندها در شوک
2 General government final consumption expenditure 
3 Subsidies and other transfers 
4 Gross fixed capital formation, private sector 
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 های پژوهشیافته -5
به ذکر است   از نرالزم  این مقاله  نتایج   Stata12 و  Eviews6 افزارهایمدر  برآورد  برای 

 .تجربی استفاده شده است

  کشورهای منتخبهای نتایج آزمون-1-1-5

 آزمون پایایی متغیرها-1-1-1-5

 (: نتایج آزمون پایایی متغیرها 2جدول )

 نتیجه LLCآزمون عالمت اختصاری  متغیر

 LGDP تولید ناخالص داخلی لگاریتم
*80/5- I(0) 

 LG لگاریتم مخارج دولت 
*16/3- I(0) 

 LC لگاریتم مصرف خصوصی 
*89/2- I(0) 

 LI گذاری خصوصی سرمایهلگاریتم  
*16/4- I(0) 

 LNX صادرات  لگاریتم خالص 
*04/4- I(0) 

 منبع: یافته های تحقیق 

 باشد. درصد می  10و   5و  1*، ** و *** به ترتیب سطح معنی داری  

از  چون   اطمینان  حصول  رگرسیون    احتمال متغیرها    پایایی با  بودن  شدهکاذب  و    رد 

لذا در ابتدا نیاز است پایایی متغیرها بررسی شود. نتایج    .پرداخت توان به برآورد مدل  می

دهد که ارزش احتمال  ( نشان می2به دست آمده از بررسی پایایی متغیرها در جدول )

برای تمامی متغیرها حاکی از رد فرضیه صفر مبنی بر داشتن ریشه     LLCآماره آزمون  

می متغیرها  یعنی  واحد  آن  مقابل  فرضیه  و  قرار  باشد  پذیرش  مورد  متغیرها  بودن  پایا 

 هستند.   پایایعنی کلیه متغیرهای مدل در سطح گیرد. می

 مربوط به کشورهای منتخب نتایج حاصل از برآورد مدل-2-1-1-5

 .شود انتخاب تصریح مدل برای بهینه وقفه تعداد است، الزم ابتدا مدل، تخمین برای

 PVAR(: تعیین وقفه بهینه مدل  3جدول )

 Lag 1 2 3 وقفه
 CD 9999998/0 9999998/0 9999998/0 ضریب تعیین 

 J 97557/91 84376/65 01354/33 جی  آماره
 J Pvalue 0890004/0 658307/0 1307299/0 جی  آمارهمعناداری 

 -SBIC 2378/280- 2985/182- 05757/91 معیار شواتز بیزین 
 -AIC 02443/58- 15624/34- 98646/16 معیار آکاییک 
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 -HQIC 3213/148- 35415/94- 08541/47 معیار حنان کویین 
 منبع: یافته های تحقیق 

 مقدار  کمترین است، چون یک وقفه  برای مدل بهینه (، وقفه3) جدول  باتوجه به نتایج 

 مشخص از است. پس یک  وقفه آکاییک در و  کوئین بیزین، حنان شوارتز معیارهای برای

 توانمی مشکل معموال  .شد  زده همزمان تخمین ( بطور21) رابطه مناسب، وقفه شدن

 با  ضرایب که  وقتی ویژه به  کرد تفسیر را  خودرگرسیون برداری مدل شده برآورد ضرایب

تغییر یک  وقفه برآورد العمل عکس تابع دلیل همین به دهند می عالمت  متغیر،   را 

 در  تغییر  معیار  انحراف اثر یک  در  زمان  طول در  را  متغیرها رفتار آن  کمک  با تا  کنند می

پایداری مدل   قرار دهند.  بررسی مورد معادالت  اخالل جمله بررسی شرط  به  ادامه  در 

( نمودار  است.  که  2پرداخته شده  است  این  دهنده  نشان  در    مقادیر تمام  (    درون ویژه 

 شرط پایداری را دارد.  PVARدایره واحد اسـت و مـدل 

 
 شرط پایداری مقادیر ویژه   (:2)نمودار  

 های تحقیق منبع: یافته

 العمل آنی  توابع عکس-3-1-1-5

آنـیعکـس  توابعدر   می  العمـل  کهبررسی  انحراف    شود  انـدازه  بـه  شـوک  یـک  اگر 

معیار متغیر، در هر یک از متغیرهای مستقل مـدل رخ دهـد، اثر آن بر متغیر وابسته در  

بر    مخارج دولت  ، اثر شوک(3)  با توجه به نمودار به چه صورت خواهد بود.    دورههای بعد 

ابتدا  مخارج دولت بطور متناسب  که شوک    دادنشان  شد و    بررسی  تولید ناخالص داخلی

-می   5منجر به افزایش نسبتا شدید در تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب تا دوره  

توان به وضوح مشاهده کرد که  می کند. لذاگردد و پس از این دوره شروع به کاهش می
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ک  پایداری شو(،  2014،  1در کشورهای منتخب نیز مطابق با مطالعه )باتینی و همکاران 

 رود.در عرض پنج سال از بین میمخارج دولت  

 
 (: نتایج توابع واکنش 3نمودار )

 های تحقیق منبع: یافته

افزایش   بطور مالیم سبب  فوق همچنین مصرف خصوصی  نمودار  به  توجه  در  GDP با 

دوره   سرمایهمی  2000-2015طی  و  در  گردد  نیز  صادرات  خالص  و  خصوصی  گذاری 

افزایش توضیح است که سرعت  می  GDPسپس کاهش   ابتدا سبب  به  شوند. ولی الزم 

 باشد. گذاری میبیشتر از سرمایه  GDPاثرگذاری فزاینده خالص صادرات بر 

 تجزیه واریانس -4-1-1-5

از تجزیـه خطـای واریانس این حقیقت است که  4جـدول)نتـایج حاصـل  بیان کننده   )

ناشـی از روند گذشته خود متغیر  اقتصادی در دوره مورد بررسی  بیشتر تغییرات رشـد  

مربوط به مقادیر گذشته خود    اقتصادی از تغییرات رشد    درصد  89در دوره دوم    است.  

به  می  متغیر این رقم در دوره پنجم  که  به    63باشد  در دوره دهم  و  درصد    48درصد 

شوک مخارج دولت  مربوط به  درصد  69/1 تولید ناخالص داخلی رسیده است. از تغییرات 

درصد تغییر    5/7و    7/5های پنجم و دهم بترتیب به  باشد که این مقدار در طی دورهمی

می افزایش  دوره  تعداد  هرچه  که  است  امر  این  دهنده  نشان  این  و  است  اثر  کرده  یابد 

 گردد. بواسطه شوک مخارج دولت بیشتر می  تولید ناخالص داخلیتوضیح دهندگی 

 : نتایج تجزیه واریانس کشورهای منتخب(4جدول )

 
1 Batini et al. 

Impulse Variable 
 

LNX LI LC LG LGDP 
0 0 0 0 1 1 

LGDP 0869953/0 0011934/0 0006958/0 0169427/0 8941727/0 2 
2989781/0 0086963/0 0004902/0 0568125/0 6350229/0 5 
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 های تحقیق منبع: یافته

 محاسبه ضرایب فزاینده مخارج دولت -5-1-1-5

روش   به  مدل  تخمین  از  واکنش)   PVARبعد  توابع  ضرایب  از  استفاده  بدست  IRFبا   )

؛ اسپیلمبرگو و همکاران،  2016گیری از الگوهای هوری،  و با بهره)  PVARآمده از مدل  

( ضرایب فزاینده مخارج دولت برای کشورهای منتخب در دوره زمانی مورد نظر  2009

 ( آمده است.                   5محاسبه شد و نتایج در جداول )

Impact Multiplier:                                            kt
G =

∆Yt

∆Gt
=

irft

b.σGt

 

Cumulative Multiplier:                                   KN
G =

∑ ∆Y(t+j)N
j=0

∑ ∆G(t+j)N
j=0

 

Peak Multiplier:                                             KG ≡ [max
N

ΔY(t+N)

ΔG(t)
] 

 کشورهای منتخب  مخارج دولت  (: نتایج ضرایب فزاینده  5جدول )
Peak 

Multiplier 
Cumulative 

Multiplier 
Impact 

Multiplier 
G/GDP IRF Period 

06/0 06/0 06/0 899536/0 0158102/0 1 

4188305/0 0152767/0 0092762/0 075437/0 4811795/0 10 
0 0 0 9999023/0 0000977/0 1 

LG 
037782/0 0028144/0 0034542/0 9390543/0 0168951/0 2 
2318951/0 0077562/0 0157791/0 6676391/0 0769305/0 5 
378038/0 0066906/0 0178354/0 5028498/0 0945862/0 10 

0 0 9546562/0 0366833/0 0086606/0 1 

LC 
0022328/0 0062355/0 9462176/0 0380898/0 0072244/0 2 
0088527/0 0415827/0 9030648/0 0358019/0 0106979/0 5 
0131892/0 0899666/0 8102995/0 0286166/0 057928/0 10 

0 9187766/0 0002589/0 015852/0 0651125/0 1 

LI 
0252541/0 8212617/0 0001471/0 0090826/0 1442544/0 2 
1983378/0 4664939/0 0016309/0 0198624/0 313675/0 5 
3685983/0 2395447/0 0124565/0 0450605/0 33434/0 10 

8036951/0 0041429/0 0000203 0002927/0 191849/0 1 

LNX 
818738/0 00332/0 0004393/0 0002416/0 1772621/0 2 
8453727/0 0028703/0 0054988/0 0007639/0 1454942/0 5 
83472/0 0068078/0 0156273/0 0072749/0 13557/0 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 133                            1401 بهار /1شماره  /نهمسال  /اقتصاد کاربردی  هاینظریهفصلنامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

07/0 13/0 07/0 899893/0 0234996/0 2 

08/0 35/0 06/0 914724/0 0538758/0 5 

08/0 67/0 04/0 928076/0 118520/0 10 
 تحقیق منبع: یافته های 

تولید  مدت که اثر آنی شوک مخارج دولت بر  ( ضریب فزاینده کوتاه5با توجه به جدول )

داخلی نشان می  ناخالص  منتخب  بیان میرا در کشورهای  کند که شوک مخارج  دهد، 

می اثرگذاریشان  سرعت  که  مالی  سیاست  مزیت  دلیل  به  اثر  دولت  ابتدا  در    6باشد، 

بر   ناخالص  درصدی  چهارم  می  داخلیتولید  دوره  تا  فزاینده  اثرگذاری  این  و  گذارد 

کاهنده   بصورت  آن  از  پس  و  یافته  داخلیافزایش  ناخالص  می  تولید  افزایش  دهد.  را 

بر   اثرگذاری تجمعی شوک مخارج دولت  نیز که  فزاینده تجمعی  ناخالص  ضریب  تولید 

می  داخلی نشان  همرا  کوتاهدهد  فزاینده  ضریب  نتایج  با  میراستا  نشان  که  مدت  دهد 

به سالها در سالاثرگذاری شوک اثرگذاری، مالیمهای بعد نسبت  اول  شود.  تر میهای 

درصد افزایش داشته ولی در دوره پنجم    7بطوری که در دوره دوم نسبت به دوره اول  

به دوره دوم   به دوره پنجم    22نسبت  افزایش و در دوره دهم نسبت  درصد    32درصد 

است. ضریب فزاینده پیک که بیشترین مقدار ضریب فزاینده را در دوره    افزایش داشته

کند که چون تا دوره چهارم ضریب فزاینده افزایش  دهد، بیان میمورد بررسی نشان می

گیرد، لذا بزرگترین ضریب فزاینده مربوط به دوره  و بعد از آن روند کاهشی به خود می

 باشد. درصد می 08/0باشد که مقدار آن برابر چهارم می

 نتایج بدست آمده از اقتصاد ایران -2-1-5

روش به  مدل  تخمین  شوک   VARجهت  اثر  بررسی  و  ایران  اقتصاد  مخارج  برای  های 

 دولت در ایران، مدل مورد بررسی به صورت زیر خواهد بود:

𝐿𝑌𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝐿𝐺𝑡 + 𝛼2𝐿𝐶𝑡 + 𝛼3𝐿𝐼𝑡 + 𝛼4𝐿𝑁𝑋𝑡 + 휀𝑡  (22  )                            

آن،   در  داخل  دیتول  :tLYکه  نفتناخالص  بدون  واقعی  سال    1  ی  ثابت  قیمت  و    2010)به 

دالر(، نهایی  مخارج    : tLG  برحسب  بخش خصوصی  : tLC دالر(،  )   2  دولتمصرفی   3  مصرف 

 
1 Gross Domestic Product (GDP) 
2 General government final consumption expenditure 
3 Subsidies and other transfers 
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خصوصیسرمایه  : tLI  دالر(،) بخش  صادراتtLNXدالر(،  )  1گذاری  خالص  جزء  휀𝑡)دالر(،   : 

 . اخالل

 آزمون پایایی متغیرهای الگو-1-2-1-5
الگو متغیرهای  پایایی  آزمون  آزمون   برای  یافته  هایاز  تعمیم  فولر  فیلیپس  ADF)  2دیکی   ،)

 استفاده شده است. KPSS4( و  PP) 3پرون

 (: نتایج آزمون های ریشه واحد 6جدول )
 آزمون تفاضل اول  آزمون در سطح

آزمون   متغیر
ADF 

آزمون   PPآزمون KPSSآزمون
ADF 

 نتیجه PPآزمون KPSSآزمون

LGDP 14/0- 68/0 63/0- 09/5-
** 

06/0* 08/5-* I(1) 

LG 58/0- 35/0 62/0- 37/4- 
*** 

22/0* 38/4-* I(1) 

LC 78/0- 69/0 81/0- 96/3-
*** 

07/0* 8/3-* I(1) 

LI 94/0 36/0 02/1- 40/5-
*** 

33/0*** 12/3-
** 

I(1) 

LNX 04/1- 45/0 05/1- 57/3-
*** 

12/0* 63/3-** I(1) 

 باشد. درصد در سه آزمون می 10و  5و  1* و ** و *** به ترتیب سطح معنی داری  

 .باشدمی  347/0و  463/0و 739/0ترتیب  درصد به 10و   5و  1داری در سطح معنی KPSSآزمون  مقدار بحرانی
 تحقیق های منبع: یافته

آزمون از    PPو  ADF  ، KPSS  های  نتایج  پس  متغیرها  تمامی  که  است  صورت  بدین 

 می شوند. پایا تفاضل گیری  یکبار

 نهتعیین تعداد وقفه بهی-2-2-1-5

 های بهینه تعیین تعداد وقفه  (:7)جدول  

 تعداد وقفه (AICآکائیک ) ( HQکوئین )-حنان ( SC)  نیزیب  –  شوارتز نتیجه

 
1 Gross fixed capital formation, private sector 
2 Augmented Dickey-Fuller 
2 Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin 
3 Phillips-Perron   
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 1 -721216/0 -170064/0 894931/0 تایید

- 071554/3 941566/0 160739/0- 2 

 های تحقیق منبع: یافته

  ی ازا  به  را  خودمقدار  حداکثر  آکائیک و حنان کوئین  ن،ی زیب  –  شوارتز  اری معاز آنجا که  

بنابراین    وقفه   طول دارند،    ن ییتع  یک  نه یبه  وقفه   طول  ار ی مع  هرسه   اساس  بریک 

 .شودمی

 VARشرط پایداری مدل -3-2-1-5

است که باید    VARها نشانگر معکوس ریشه های معادله مفسر مدل  در این نمودار نقطه

( نشان دهنده این است  4قدرمطلق آن از یک کوچکتر باشد تا مدل پایدار شود. نمودار )

 .شرط پایداری را دارد  VARدر داخل دایره واحد اسـت و مـدل  نقاط تمام که 

. 

 VAR(: شرط پایداری مدل  4نمودار) 

 های تحقیق منبع: یافته

 العمل آنی  توابع عکس-4-2-1-5

عکسدر   میبررسی  نشان  آمده  بدست  نتایج  آنی،  )نمودارالعمل  مخارج  شوک    ( 5دهد 

منجر به افزایش نسبتا شدید در تولید ناخالص داخلی ایران تا  ابتدا  دولت بطور متناسب  

مصرف خصوصی بطور  کند.  گردد و پس از این دوره شروع به کاهش میدوره پنجم می 

افزایش تولید ناخالص داخلی شده و سپس تا دوره هشتم بعد از  مالیم تا دوره دوم سبب 

می حرکت  خود  بلندمدت  تعادل  سمت  به  نوسانات  یکسری  سرمایهطی  گذاری  کند. 

افزایش تولید ناخالص داخلی شده و سپس  ابتدا بطور مالیم تا دوره دوم سبب  خصوصی  

  توان بیان کرد که افزایش هش آن شده )دلیل آن را اینطور میتا دوره هشتم سبب کا
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اجباری  نسبتاً کوتاه، جایگزین  دوره  از یک  مخارج بخش خصوصی    1مخارج دولت پس 

سرمایهمی کاهش  آن  اثر کلی  و  بنگاهشود  ماشینگذاری  زمینه  در  تجهیزات آالها  و    ت 

از این دوره به سمت تعادل    یابد و پس می  کاهش   تولید ناخالص داخلی بوده و درنتیجه  

می حرکت  خود  نسبتا شدید  بلندمدت  افزایش  سبب  ابتدا  در  نیز  خالص صادرات  کند. 

آن   کاهش  بطور مالیم سبب  بیستم  دوره  تا  و  دوم شده  دوره  تا  داخلی  ناخالص  تولید 

می حرکت  خود  بلندمدت  تعادل  سمت  به  دوره  این  از  پس  و  به  شده  الزم  ولی  کند. 

سرعت اثرگذاری فزاینده خالص صادرات بر تولید ناخالص داخلی بیشتر  توضیح است که  

سرمایه میاز  شوک  گذاری  از  حاصل  نتایج  به  توجه  با  میباشد.  دولت  به  مخارج  توان 

مطالعه با  مطابق  نیز  ایران  اقتصاد  در  که  کرد  مشاهده  همکاران   وضوح  و  ، 2)باتینی 

  .رودپنج سال از بین می(، پایداری شوک مخارج دولت در عرض  2014

 
 

 (: نتایج توابع واکنش 5نمودار)

 های تحقیق منبع: یافته

 
1 Crowding out 
2 Batini et al. (2014) 
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 تجزیه واریانس -5-2-1-5
می بکار  مدل  یک  پویایی  توصیف  برای  روش  نشاناین  و  توضیحرود  درصد  -دهنده 

باشد. به عبارت دیگر،  دهندگی هر یک از متغیرها از تغییرات متغیر وابسته طی زمان می
بیانگر این نکته است که در طی زمان، چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط هر  

از متغیرهای موجود در مدل توضیح داده می ( تجزیه واریانس  8شوند. در جدول )یک 
داخلی  متغیر ناخالص  می  تولید  ستون  مشاهده  پیش  SEشود.  متغیرهای  خطای  بینی 

دوره طی  را  میمربوط  نشان  مختلف  سال  های  هر  در  خطا  این  که  آنجایی  از  دهد، 

یابد. براساس  شود لذا طی دوره زمان افزایش میاسبه میحبراساس خطای سال قبل م
بررسی   مورد  دوره  شروع  در  اطالعات  متغیر  100این  تغییرات  ناخالص    درصد  تولید 

توضیح داده می  داخلی این  توسط خود آن متغیر  توضیح دهندگی  شود. در دوره دوم، 
دوره سی  17/13تغیر حدود  م تا  یافته  کاهش  به  درصد  مقدار  این  مالیم،  کاهش  با  ام 

می  28/42 کاهش  سیدرصد  دوره  در  دیگر  بعبارت  تغییرات    72/57ام  یابد.  از  درصد 

 شود.  توضیح داده می تولید ناخالص داخلیتوسط خود  تولید ناخالص داخلی
توسط خود متغیر    تولید ناخالص داخلیدرصد از تغییرات    86در دوره دوم تقریبا حدود  

خالص  درصد از تغییرات توسط    12و    مخارج دولت درصد    02/0،  تولید ناخالص داخلی 
های  شود. دورهتوضیح داده می  گذاریصادرات و بقیه توسط مصرف خصوصی و سرمایه

می تفسیر  ترتیب  همین  به  نیز  دوره سیشوبعدی  در  مثال  تغییرات    57ام  ند  از  درصد 

درصد توسط مخارج دولت،    10،  تولید ناخالص داخلیتوسط خود    تولید ناخالص داخلی
صادرات،    25 خالص  توسط  سرمایه  6درصد  و  مصرف  توسط  خصوصی  درصد  گذاری 

توسط مخارج دولت    تولید ناخالص داخلیدهندگی  شود. افزایش توضیحتوضیح داده می
 یابد.وره دهم افزایش یافته و پس از آن کاهش میتا د

 (: تجزیه واریانس تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران8جدول)

Period S.E. LGDP LG LI LC LNX 

1 135808/0 0000/100 000000/0 000000/0 000000/0 000000/0 

2 213261/0 83343/86 020763/0 537353/0 189092/0 41936/12 

10 452199/0 51039/60 998067/9 202907/3 577244/0 71139/25 

20 465933/0 82023/58 873715/9 499717/3 313584/2 49275/25 

30 470464/0 72297/57 42735/10 542022/3 300274/3 00738/25 

 های تحقیق منبع: یافته
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 محاسبه ضرایب فزاینده مخارج دولت ایران-6-2-1-5

روش    به  مدل  تخمین  از  بهره  VARبعد  )با  الگوهایو  از  ؛  2016هوری،  گیری 

ضرایب فزاینده مخارج دولت ایران در دوره زمانی مورد    (2009اسپیلمبرگو و همکاران،  

 ( آمده است.9نظر محاسبه شده و نتایج در جدول )

 ایران   مخارج دولت(: نتایج ضرایب فزاینده  9جدول )

 یافته های تحقیق مآخذ: 

تولید  مدت که اثر آنی شوک مخارج دولت بر  ( ضریب فزاینده کوتاه9با توجه به جدول)

کند که شوک مخارج دولت به  دهد، بیان میرا در اقتصاد ایران نشان می  ناخالص داخلی 

فزاینده بودن شدت اثرگذاری آن، در ابتدا اثر   تولید ناخالص  درصدی بر    9دلیل مزیت 

گذارد و این اثرگذاری فزاینده تا دوره نهم بطور متناوب افزایش یافته و پس از  می داخلی

کاهنده   بصورت  اثرگذاری  و  داده  رخ  آن  در  کوچکی  نوسانات  دوره  ناخالص  این  تولید 

دهد. ضریب فزاینده تجمعی نیز که اثرگذاری تجمعی شوک مخارج  را افزایش می  داخلی 

مدت  دهد همانند نتایج ضریب فزاینده کوتاهان میرا نش  تولید ناخالص داخلی دولت بر  

های اول اثرگذاری،  های بعد نسبت به سالها در سالدهد که اثرگذاری شوکنشان می

درصد افزایش داشته ولی    3که در دوره دوم نسبت به دوره اول  شود. بطوریتر میمالیم

دوم   دوره  به  نسبت  دوره دهم  ب  12در  دوره  در  و  افزایش  دوره  درصد  به  نسبت  یستم 

و در در دوره سی  3دهم   افزایش  نیز  درصد  بیستم  به دوره  افزایش    3ام نسبت  درصد 

مورد   دوره  در  را  فزاینده  ضریب  مقدار  بیشترین  که  پیک  فزاینده  ضریب  است.  داشته 

بیان میبررسی نشان می افزایش و بعد  دهد،  فزاینده  تا دوره نهم ضریب  کند که چون 

باشد رسیده  درصد می  36ام به حداکثر خود که    28داشته تا در دوره  نوسانات کوچکی  

 . گیردو پس از آن روند کاهشی به خود می 

 
 

Period IRF G/GDP 
Impact 

Multiplier 

Cumulative 

Multiplier 
Peak Multiplier 

1 135808/0 449661/1 09/0 09/0 09/0 

2 213261/0 433064/1 15/0 12/0 15/0 

10 452199/0 407038/1 32/0 24/0 32/0 

20 465933/0 362905/1 34/0 27/0 33/0 

30 470464/0 256427/1 35/0 30/0 36/0 
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 گیری نتیجه -6
گیری را در موقعیت مالی خود  های اخیر، بسیاری از کشورها یک چرخش چشم در سال

کردند.   تجربه  تثبیت،  تا  تحریک  از حالت  انتقال  با  بحران،  ناخالص  در طول  تولید  لذا، 

داخلی ممکن است در درجه اول با سیاست مالی هدایت شود. بنابراین ضروری است تا  

برنامه منظور  به  دو  این  بین  پیشرابطه  و  بدقت  ریزی  سیاستی  اقدامات  اثر  بینی 

های مالی با استفاده از ضرایب فزاینده مالی  از آنجا که کارایی سیاستگیری شود.  اندازه

میگاندازه فزاینده یری  ضریب  مورد  در  اشتباه  اطالعات  میشود،  داشته  ها  اثراتی  تواند 

از اهداف سیاست به هیچ عنوان  از دست  های مالی نمیباشد که  به  باشند. چون منجر 

اعتبار دولت می بدبینانه  دادن  به  مالی هم ممکن است  اعتبار سیاست  شود که کاهش 

دیدگاه کاهش  ترشدن  بازار،  در  داخلی تولها  ناخالص  تعدیل    ید  به  نیاز  افزایش  و 

به بررسی  سیاست این مطالعه  به اهمیت موضوع، در  با توجه  لذا  های مالی منجر شود. 

اثرگذاری شوک میزان  و  سیاستنحوه  بر  های  دولت(  )مخارج  مالی  ناخالص  های  تولید 

استفاده    داخلی با  ایران،  و  منتخب  کشورهای  مدلدر  )از  ) PVARهای  و   )VAR )  

پایداری   و  بررسی شده  دو مدل  هر  متغیرها در  پایایی  ابتدا  منظور  بدین  پرداخته شد. 

ها نشان داد که در اقتصاد  ها نیز مورد تایید قرار گرفت. سپس نتایج حاصل از مدل مدل

منجر به  ابتدا  مخارج دولت بطور متناسب  شوک  راستا با کشورهای منطقه منا  ایران هم

گردد و پس از این دوره  در تولید ناخالص داخلی تا دوره پنجم می  افزایش نسبتا شدید

-گیری از نتایج حاصل از توابع واکنش عکس با بهرهدر ادامه  کند.  شروع به کاهش می

همکاران،   و  )اسپیلیمبرگو  توسط  شده  معرفی  الگوی  و  هوری،    2009العمل   (2016؛ 

فزاینده مخارج دولت استفاده شد -نتایج بدست آمده اذعان می   .برای محاسبه ضرایب 

کوتاه فزاینده  ضریب  که  بر  دارد  دولت  مخارج  شوک  آنی  اثر  که  ناخالص  مدت  تولید 

در ابتدا اثر )  با توجه به مزیت سرعت اثرگذاری سیاست مالی(  دهد )را نشان می  داخلی 

داخلی  درصدی در اقتصاد ایران( بر تولید ناخالص    9درصدی در کشورهای منتخب و    6

و نهم در اقتصاد    گذارد و این اثرگذاری فزاینده تا دوره )چهارم در کشورهای منتخبمی

کاهنده   بصورت  اثرگذاری  این  از  پس  و  یافته  افزایش  داخلیایران(  ناخالص  را    تولید 

دهد. ضریب فزاینده تجمعی نیز که اثرگذاری تجمعی شوک مخارج دولت بر  افزایش می

داخلی ناخالص  میر  تولید  نشان  کوتاها  فزاینده  ضریب  نتایج  تاییدکننده  مدت  دهد 
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های اول اثرگذاری،  های بعد نسبت به سالها در سالکه اثرگذاری شوک باشد بطوری می

شود. ضریب فزاینده پیک نیز که بیشترین مقدار ضریب فزاینده را در دوره  مالیم تر می

می نشان  بررسی  میمورد  بیان  مقدار  دهد،  که  منتخبکند  کشورهای  برای  برابر   آن 

 باشد.  ام( می28)دوره 0/ 365ام( و برای اقتصاد ایران برابر 4)دوره  085/0

 (: مقایسه تطبیقی ایران و کشورهای منتخب10جدول )
 ایران  کشورهای منتخب مخارج دولت 

بر   دولت  مخارج  شوک 

 تولید ناخالص داخلی 

تولید   در  شدید  نسبتا  افزایش 

کشورهای   داخلی  ناخالص 

و کاهش پس    5منتخب تا دوره  

 از این دوره  

در   شدید  نسبتا  افزایش  به  منجر  ابتدا 

دوره   تا  ایران  داخلی  ناخالص    5تولید 

به می شروع  دوره  این  از  پس  و  گردد 

 کند. کاهش می

 ضریب فزاینده 

 مخارج دولت 

 مورد بررسی دوره   دوره مورد بررسی 

 ام سی بیستم دهم دوم  اول  دهم پنجم دوم  اول 

Impact Multiplier 06/0 07/0 06/0 04/0 09/0 15/0 32/0 34/0 35/0 

Cumulative 

Multiplier 
06/0 13/0 35/0 67/0 09/0 12/0 24/0 27/0 30/0 

Peak Multiplier 06/0 07/0 08/0 08/0 09/0 15/0 32/0 33/0 36/0 
 های تحقیق منبع: یافته

 توان گفت:از مقایسه تطبیقی نتایج برآورد شده کشورهای منتخب و ایران می

و نرخ    یابد افزایش می  تولید ناخالص داخلیهای اول و دوم اثرگذاری شوک،  اوال در سال

نیز   سرمایهبهره  کاهش  سبب  امر  این  که  یافته  میافزایش  خصوصی  که  گذاری  شود 

گذاری از سال دوم به بعد شروع همانطور که از نتایج این مطالعه مالحظه گردید سرمایه

درنتیجه   و  کرده  کاهش  داخلیبه  ناخالص  می  تولید  کاهش  کامال  را  اثر  این  که  دهد 

اثر   با  جبری مطابق  که  می  1جایگزینی  سرمایهباشد  افزایش  کاهش  اثر  بتدریج  گذاری 

توسط مخارج دولت را خنثی کرده و حتی پس از دوره پنجم    تولید ناخالص داخلی اولیه

به خود می اثر میروند کاهشی  این  تایید کننده  نیز  فزاینده  نتایج ضرایب  باشند  گیرد. 

سال در  فزایندهبطوریکه  روند  ابتدایی  ثالثا  های  دارد.  از  تری  حاصل  نتایج  به  توجه  با 

توان به وضوح مشاهده کرد که در اقتصاد ایران و کشورهای  می   مخارج دولت  هایشوک

 
1 Crowding out 
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با مطالعه   نیز مطابق  پایداری شوک مخارج دولت    (،2014باتینی و همکاران،  )منتخب 

  رود.در عرض پنج سال از بین می

کشورهای منتخب    تولید ناخالص داخلیدار مخارج دولت بر  اثر مثبت و معنیدلیل  ثانیا  

می اینطور  را  ایران  زمانو  تفکیک  مطلوبیت  تابع  طبق  که  کرد  بیان  افزایش    توان  با 

یابند و کاهش در فراغت نیز به مفهوم  مخارج جاری دولت، مصرف و فراغت کاهش می

می کار  بازار  به  ورود  اقتصادافزایش  رشد  و  تولید  لذا  میباشد،  افزایش  بنابراین    . یابدی 

-زمانی که هدف سیاستگذاران افزایش رشد اقتصادی باشد، افزایش در مخارج دولت می

 یاری کند.  در این کشورها  تواند آنها را در رسیدن به هدفشان

توان با  می  با توجه به اثر مثبت شوک مخارج )جاری( دولت بر تولید ناخالص داخلی   ثالثا 

برای  تغییر دولت  مخارج جاری  در  پایدار    اقتصادی   رشد   اساس  و  پایه   ایجاد  ساختاری 

می تغییر  این  که  کرد  دراقدام  آموزش،  )  انسانی   هایهزینه  بندی  اولویت  جهت  تواند 

 انجام شود.  اجتماعی امداد  های  سیستم و( غیره و  بهداشتی های مراقبت مهارت، 

های مالی امری  با بکارگیری سیاست  توان گفت تحریک رشد اقتصادیپس بطورکلی می

سیاست این  تأثیرگذاری  میزان  بررسی  و  بوده  انکار  قابل  محاسبه  غیر  طریق  از  نیز  ها 

   تواند کمک شایانی در این امر کند.ضرایب فزاینده مالی می

 تضاد منافع 

 .دارندمی اعالمتضاد منافع را  نبود نویسندگان  
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