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 چکیده 
 بر  تأثیرگذاری  برای  پولی   و   مالی   یهااستیس  انتخاب  طريق،  آن  از  و   اقتصاد  در  دولت  دخالت  نقش  امروزه
 اقتصاد  متون  از  بسیاری  در  .است  شده  پذيرفته  اقتصادی  مختلف  یهایتئور  در  رشد،  و   اقتصادی  نوسانات
  درآمدهای   تغییرات  .است  شده معرفی   اقتصادی در ادوار تجاری  تثبیت  مالی جزئی از فرآيند  سیاست  كالن،

دولت مخارج  همچنین  از  ادوار  كردن  هموار  به  تولید  نوسانات  به  پاسخ  در  دولت    ضريب  طريق  تجاری 
تاثیرگذاری    . كندمی كمك    سنتی   تقاضای   تكاثر بررسی  به  تحقیق  اين  در  راستا  اين  مالی  هااست یسدر  ی 

با استفاده از الگوهای  در طول فازهای مختلف ادوار تجاری    ی اقتصادی در اقتصاد ايرانهاتیفعالدولت بر  
زمانی    ESTAR  خطی   غیر بازه  است.  پرداخته  1367:2  -1395:4در  نتايج    بر  شده  مقاساس  دار  حاصله 

اقتصادی  آستانه  رشد  شیب  و    -047/0ايی  شده    7/49پارامتر  از  برآورد  سريع  نسبتاً  انتقال  سبب  كه  است 
نتايج نشان می شودمی رژيمی به رژيم ديگر   ها در دهد كه در رژيم ركودی اثر افزايش در نسبت مالیات. 

زمانی كه  دار است. از طرفی،  درصد( و معنی   -8/2میزان  به  )  منفی فصل قبل بر رشد اقتصادی فصل كنونی  
اثربخشی   است،  اضافی  ظرفیت  دارای  میزان  )  دولت  هایهزينهاقتصاد  ابزار    درصد(  7/8به  يك  عنوان  به 

مالی از نوع    هایسیاست ، عدم تقارن اثرگذاری  تحقیق  هایيافته  اساس  همچنین برمحرک مالی بیشتر است.  
ی مهمی برای تركیب سیاست مالی بهینه  هاداللت ی اين مطالعه  هاافتهي.  شودمی پذيرفته    هامالیاتمخارج و  

 در طول مراحل مختلف دوره تجاری دارد.
  .سیاست مالی، مدل رگرسیون انتقال ماليم، فعالیت اقتصادی، ادوار تجاری کلیدی:  هایهواژ

Keywords: Financial (Fiscal) Policy, Mild Transfer Regression (Smooth 
Transition Auto Regressive) Model, Economic Activity, Business cycles.  
JEL classification: E62, C32, E32.  
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 مقدمه   -1

 و مطلععوب رشععد بععه دسععتیابی عععدم توسعععه،  حال  در  كشورهای  مشكالت  از  يكی  كهاين  به  توجه  با

 را  بیكععاری  و  ركععود  ماننععد  اقتصععادی  مشععكالت  ايجععاد  تنهععا  نه  موضوع  اين  و  است  اقتصادی  پايدار

 از استفاده . داشت خواهد پی  در  نیز  را  اجتماعی  و  سیاسی  فرهنگی،  مشكالت  بلكه  ،شودمی  موجب

 تجععارب و تئععوری جنبه دو هر از كهاين وجود با ها،دولتی و مالیات  مخارج  مانند  مختلفی  ابزارهای

 توجععه قابععل مباحث از هنوز يكی گرديده، اثبات دولتی مخارج  افزايش  تورمی  آثار  كشورها  عملی

 سیاسععتی اقععدامات لععذا .(1397انتظععار و نجفععی، ) اسععت اقتصادی رشد به دستیابی امكان راستای  در

تولیععد  و بععالقوه  تولیععد مسععیر بین شكاف كردن كم جهت عاملی در تواندمی  دولت  اقتصادی  تثبیت

انتظععار و ) باشععد آن بععالقوه  سععط  نزديكععی در  تحقععق يافتععه  تولید واقعععی  حفظ  و  تحقق يافته  واقعی

اقتصادی است و نوسانات آن نیععز   هایفعالیتمعیار سنجش    ترينجامعتولید  چون    و  (1397نجفی،  

 گفت  توانمی  نتیجه،  در  (1387هوشمند و همكاران،  )  جايگاه ويژه در مطالعات ادوار تجاری دارد

دولت و  مصرفی مخارج قالب در مالی سیاست منفی  و  شوک مثبت  تأثیر نحوه ،  اقدامات  اين مطالعه

اسععت،  كععالن اقتصاد در ادبیات اساسی و مهم مباحث از كه يكیضمن آن اقتصاد رشد بر  هامالیات

  .ديآیم شمار به نیز كشوری هر اقتصادی گذارانسیاست یهادغدغه نيترمهم از

بععا  2008بععودن سیاسععت مععالی، در طععی بحععران مععالی جهععانی در سععال  مععرثردر ايععن زمینععه مسععاله 

ی خارجی، مجدداً برجسته شد. بععه دلیععل پیچیععده بععودن هانهيهزی خارجی جديد از قبیل هامحرک

ی متفععاوتی را در زمینععه هاپاسخی مختلف هایتئورفرايند مالی كه در آن كامالً قابل كنترل نیست، 

ی دولتععی بععر هانععهيهزاثرات كالن اقتصادی سیاست مالی و داليلی در زمینه تناسب و اثرات واقعی  

تحقیق مورد توجهی است، ارائععه داده اسععت. در حععالی كععه، روی رشد اقتصادی كه همچنان زمینه  

بودن سیاست مالی آن است كه آيا سیاست مععالی، اثععرات  مرثرمهم در منابع و متون در زمینه   سرال

. باشدیمی آن چه مواردی  هامحرکو    كندمیرا در يك كشور ايجاد    2كننده دو يا تشدي  1جبرانی

هععر دو نتععايج و تركیععب   هستند كه مشاهداتی را در بروز همزمععاندر واقع برخی محققان در تالش  

 ادوار حععوزه  پژوهشععگران توجععه چععهآن حقیقععت در (.2018، 3فععوک كععنآورنععد )ها، به دست  آن

 
1. Crowding out 
2. Crowding in 
3. Nguyen Phuc Canh   (2018) 
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 در متغیرهععای سیاسععت مععالی رفتععار تقععارن عدم  بحث  به  است  كرده   جلب  خود  به  جديداً  را  تجاری

 مععالی سیاسععت تحلیععل و تجزيععه ،پژوهش اين اساسی هدفبر اين اساس   .گرددیم  بر  تجاری  ادوار

 بععر اثرات تحلیل اين آن و  اقتصادی كالن  آثار  بررسی  اقتصادی در اقتصاد ايران و  تیفعالدولت بر  

  .است ی مختلف ادوار تجاریهاتیوضعاقتصادی در  تیفعال حجم يا رشد

گیععری از »الگععوی « و همچنععین بهره تجاریسیاست مالی در شرايط ادوار  مد نظر قرار دادن »اثرات  

ارائععه بیععنش جديععد بععا نتععايج و پیشععنهادات سری زمانی و بررسی خععاو وضعععیت كشععور ايععران«، » 

، نععوع تععابع انتقععال و بععه مععدل های مختلف برای تعیین غیععر خطععی بععودن»استفاده از آزمون  خاو«،

آسععتانه و همچنععین انجععام ای دوبعدی برای تعیععین مقععدار شععیب و كارگیری روش جستجوی شبكه

 های غیر خطی در بررسی اثرات سیاست مععالی بععابه كارگیری مدلهای كنترلی« و مجموعاً » آزمون

« بععه عنععوان مععدلی كععه كمتععر در تحقیقععات تجربععی داخلععی از آن اسععتفاده ESTARرويكرد مدل  

)مععدل  LSTARگرديده است و موارد معدودی هم كه در مقاالت داخلی به كععار رفتععه، در قالععب 

های به كار گرفته شده در الگوی رياضی مقاله رد داشته است و همچنین نوع متغیرالجستیك( كارب

ها در نععوع هم از جهت استاندارد بودن متغیر  ها وآوری داده بری و دقت جمعكه هم از جهت زمان

حاضر بععرای پععر باشد، از جمله وجوه تمايز اين مقاله با ديگر مطالعات است و تحقیق  خود ويژه می

  كردن اين شكاف تحقیقاتی انجام شده است.

نظری در خصوو    مبانی  نخست  مقدمه،  از   بعد  كه  است  صورت  اين   به  نیز  حاضر  مقاله  ساماندهی

ارائه مالی  غیر خطی سیاست  اثرات  و  تجاری  ادوار  مالی در  مالی، سیاست   . درگرددمی  سیاست 

  نتايج   و  شده   بیان   متغیرها  و  نظر تحقیق   مد   الگوی  چهارم  بخش  در  و  پژوهش   پیشینه  سوم،  بخش

  اختصاو   تجربی  نتايج   تشري   به  پنجم   بخش  .گیردمی  قرار  بررسی  و   بحث   تخمین مورد   از  حاصل

   است.  شده  بندی ارائه جمع نیز  نهايت در  و  است يافته
 

 مبانی نظری   -2

  نوسانات  يا  و   تجاری ادوار  پديده   وجود مدرن  اقتصادهای  تمامی  محوری   و مهم  شايد امروزه مسأله 

تجاری،  چنین  پیدايش.  باشد  اقتصادی   برای   مشكالتی  بروز  باعث  موارد  از  بسیاری  در  ادوار 

  كه  آورده   وجود  به  هاآن  برای  را  ناخواسته  ركودی  يا  و  تورمی  شرايط  از  دورانی  و  گشته  اقتصادها

 رسدی م  نظر  به   نتیجه،   در.  گردد  اقتصاد   برای  ديگری  ناگوار   شرايط   به  منتج   است  ممكن  خود
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 ن يترمهم   از  آن  بردن  بین  از   چگونگی  و  آن  آمدن   وجود  به   علل  بررسی  پديده،  اين  مطالعه

، كالئی  رستمانواری  و  گرجی  )  ديآیم  شمار  به  هركشوری  اقتصادی  گذارانسیاست  یهادغدغه 

1397) . 

تا با استفاده از ابزارهای سیاست مالی و پولی روند رشد اقتصادی را    كنندمی تالش    هادولت امروزه  

با ثبات و پايدار كنند و از نوسانات شديد در جهت مثبت و منفی جلوگیری كنند )صمدی و اوجی 

  اخیر عالقه به تاثیرات سیاست مالی افزايش يافته است، زيرا  هایسال   در  وجود، اين  (. با1391  مهر،

ك  در  طرف  يك  توسعهاز  به شورهای  كه  پايین  اسمی  بهره  نرخ    به   مالی  هایآشفتگی   دنبال   يافته 

است   وجود ارائه    هایتوانايی موجب محدود كردن    آمده  برای  پولی  طريق    ها محرکمقامات  از 

( است  گرديده  پولی  معمول  كه  (.2017  ،1بیولسی ابزارهای  طوری  كشورها،    از  بسیاری   در   به 

  ركود   شرايط   در  كه   اند داشته تأكید    مساله   اين   بر  زيادی،  محققان  و  مركزی  هایبانك   ،هادولت 

  حل  راه   و   بوده   ضعیف  پولی  مكانیسم   دارد،   قرار   خود   سط   ترينپايین در    بهره   نرخ  كه   اقتصادی

  . از طرف ديگر در انددانسته   مالی   محرک  هایبسته   معرفی  شرايط را  اين   از  رفت   برون برای  مناسب

  يافته،   توسعه  بانكی  و  مالی  زيربنای  فقدان  یواسطه   به  توسعه  حال  در  كشورهای  از  بسیاری

  داشته   اقتصادی   گذاریسیاست  در   مالی  ی هااست یس  به  نسبت   را   كمتری  نقش   پولی  یهااستیس

  (.1397انتظار و نجفی، ) است

  های مالی سیاست  تأثیرگذاری   میزان   و  خصوو نحوه   در  متناقض  نتايجی  از  حاكی  تجربی  ادبیات

  ابزارهای  از يكی عنوان  به ديرباز از هادلیل اين سیاست  همین  به  و  است  اقتصادی  كالن متغیرهای بر

حال  در  و  قدرتمند است  مطرح  اقتصادی  خطرناک  عین  كیانی،    بوده  و  لذا    .(1395)غالمی 

تولید   و  مالی  سیاست  میان  ارتباط  در خصوو  تا  دارد  سیاست ضرورت  تا  گردد  گذاری  مطالعه 

اين  چون  و  گیرد  صورت  زمینه  اين  در    اين   رابطه   كاربرد  و   شناخت  صورت   در  آثار   صحی  

 كامل  طور  به   را   كشور  اقتصادی  مسائل  نتوانیم  اگر   بنابراين  شودمی  ظاهر اهداف دولت با  هااستیس

  چگونگی   و   نشناسیم كامالً    را  آنها   عملكرد  نحوه   و   اقتصادی   یها سمیمكان   و   كنیم   درک  و  بشناسیم

  حل   به  قادرحتماً    ندانیم،  اقتصادی  مسائل  با   ارتباط  در  را  اقتصادی  سیاست  ابزارهای  كارگیری  به

   .بود  نخواهیم كشور  اقتصادی مشكالت

 
1. Biolsi (2017) 
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عیت ثبات  برای توجیه كارايی سیاست مالی با توجه به وض هااستداللدر نظريه اقتصادی، بسیاری از 

است  گرفته  صورت  تونسی   اقتصادی  و  سیاست  (.2015  ،1)عبدالنور  برخی،  اقتصادی  برای  های 

اقتصاد  انبساطی می  برای ديگران،  باشد. در حالی كه  داشته  اقتصادی  بر رشد  مثبتی  تأثیرات  تواند 

تواند  راين سیاست مالی تاثیری نخواهد داشت و حتی میهمیشه در يك وضعیت متعادل است و بناب

توانند در اقتصاد همگام باشند، و لذا بر همین  با اين حال، اين دو اثر می   برای اقتصاد نیز مضر باشد. 

 .  (2015 ،و تونسی  دهند )عبدالنوراساس رفتار غیر خطی سیاست مالی در رشد اقتصادی را ارائه می

 رادر ايععن شععرايط  مععالی سیاسععت اثربخشی كه است اين بیانگرنیز  تجربی و نظری  مطالعات  بررسی

 كشععور اقتصععاد بععر حععاكم اقتصادی  كالن  فضای  كلیدی  خصوصیات  گرفتن  نظر  در  بدون  توانینم

 نمودپیععدا مععالی هایسیاسععت اثععرات بررسععی در خطععی یهامععدل ضعف اساس اين بر  نمود،  مطالعه

اثر سیاست مالی ممكن است بسته بععه شععرايط به اين معنی كه    (.1397همكاران،    )خدايی و  كندمی

غیر  هاییاستسدر تجزيه و تحلیل  توانیماين اثرات را   به طوری كه  اقتصادی كالن متفاوت باشد

  .خطی تحت پوشش قرار داد

پاسخ بععه ايععن سععرال  به دنبالادبیات در حال رشد، هم از لحاظ نظری و هم تجربی،   در هر صورت

يا اثر سیاست ( وآ2017 طبیعی غیرخطی است يا خیر؟ )بیولسی،  است كه آيا ضريب فزاينده به طور

در تجزيععه و  تععوانیماين اثععرات را د؟ مالی ممكن است بسته به شرايط اقتصادی كالن متفاوت باش

افزارهععای نرم  محاسععباتی  تععوان  افععزايش.  غیر خطی تحت پوشش قععرار داد  مالی  هاییاستستحلیل  

 مقععاطع  در  را  یترقیعع دق  یهععانیتخم  كععه  اسععت  شده   جديدی  یهامدل  ظهور  باعث  جديد  یاانهيرا

، ارتبععاط میععان پژوهشدر اين  بنابراين    (.2011  ،2كوريبیلیس  و  كوپ)  دهندیم  ارائه  مختلف  زمانی

های تجاری ركععود و رونععق مععورد مختلف اقتصادی و سیكل  هایوضعیتدر  سیاست مالی و تولید  

 .گیردمیتحلیل قرار 

  نگاهی  با.  باشد  خطی  غیر  تواندمی  مالی  هایمحرک   به  واكنش  چرا  كه  دارد  وجود  مختلفی  داليل

  بحث .  داد  تشخیص  را  منفی  و  مثبت   تولید  شكاف  از  هايیدوره   میتوان  اقتصاد،  عرضه   سمت  به

جبرانی ازدحامی)  اثرات    های هزينه   جايگزين  دولت   های هزينه   كهاين  كندمی  بیان  سنتی،  (3اثر 

 
1. Redouan Abdenour and Said Tounsi (2015) 
2. Koop and Korobilis (2011) 
3. Crowding Out 
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  كه   مواردی   در   اما  دارد  كاربرد  تولید   در  مثبت   شكاف  مواقع  در  معموالً  ، شودمی  بخش خصوصی

 كمتر  باشد، اين اثر  موجود  اقتصاد  در   حد  از   بیش   های ظرفیت   و  باشد   تولید بالقوه   از   ترپايین   تولید

اين .  است كند    فعال  را  تولید   نشده   استفاده   عوامل  تا  دهد می  فرصت  مالی  سیاست  به  امر  چرا كه 

  طرف   در  خطی سیاست مالی  غیر  تأثیر  تحلیل   و   تجزيه   برای  هايی. تحلیل (1120  ،1باوم و كوستر )

ن میتقاضا  نمودیز  مطرح    اثرات   كه  كندمی  استدالل(  1990)  2درازن   مثال،  عنوان  به.  توان 

  مالی   سیاست   حسب  بر  دو   هر  زيرا   دارد،  مالی  تكانه   پايداری  و  اندازه   به   بستگی  مالی  هایسیاست

  دهند.می قرار تأثیر  تحت را عالمت دهی اثر رودمی  انتظار  آينده  در كه

  هایمحدوديت   ها باآن  ها،بنگاه  و افراد  زياد  بیكاری و  باال  منفی هایشكاف   زمان  در اين،  بر  عالوه 

  نرخ   ريسك  بیمه   حق  يا   حذف  را   اعتباری  خطوط  هابانك   زيرا  هستند،  روبرو  تریسخت   اعتباری

محدود،  گیرندگانوام .  دهندمی  افزايش  را  وام  بهره  اعتبار    قابل   هایهزينه   كه  دارند  تمايل  با 

قوت    كنند،   تعديل   تصرف،  قابل  درآمد   در   معادل  تغییر  حتی  به   پاسخ  در   را   ایمالحظه به  لذا 

  بنابراين،   و  تصرف  قابل  درآمد  بر  تواندمی  مالی  توان در خصوو اين استدالل نمود كه سیاستمی

اعتبار  بويژه   -مصرف با  خانوارهای  های  پرداخت   افزايش  با   يا  و  مالیات  باكاهش  –  محدود  در 

بگذارد )باوم و    اند، تأثیرشده   محدود   شدت   به  كه   اقتصادی   هایبنگاه   و   كنندگانمصرف   به   انتقالی 

   .(2011 كوستر،

  رخ متفاوتی داليل به است ممكن مختلف، اقتصادهای در مالی سیاست خطی غیر اثرات به هر حال

مهر.  دهد اوجی    كلی   دسته  سه   در  عوامل  اين  تا   اندنموده   تالش  پژوهشی،  ( در1393)  صمدی و 

  صادركننده   كشورهای   در  نفت  درآمد  و   عرضه   طرف  عوامل  تقاضا،   طرف  عوامل  شود؛  بررسی

  طريق   از  عرضه  طرف  عوامل  انتظارات؛  و   ثروت  اثر  كانال  دو  طريق   از  تقاضا   طرف  عوامل.  نفت

  باعث   نفت،  نسلی   بین   توزيع  و  تعديل  هزينه   احتیاطی،  انداز پس  طريق   از  نفتی  درآمد   و   ،كار  بازار

   .شوندمی مالی سیاست خطی غیر اثرات  ايجاد
 

 
 

 

 

 

 
1. Baum and Koester (2011) 
2. Allan Drazen (1990) 
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 پیشینه پژوهش  -3

 مطالعات خارجی  -3-1

ای به بررسی پايداری سیاست مالی با استفاده از يك رويكرد در مطالعه  (2015)  1چیبی و همكاران

ای های سه ماههو بر اساس داده ( STAR) مدل غیر خطی و يك مدل خود رگرسیونی انتقال ماليم

در بودجععه متععوازن الجزايععر بععه عنععوان درصععد از تولیععد ناخععالص داخلععی  1964:4 – 2012:4كه از  

پردازند. هدف پیدا كردن يك مقدار آستانه متغیر انتقال است كععه بععرای گردآوری شده است، می

نععد و همچنععین سععرعت انتقععال از نگیرندگان الزم است تا سیاست مالی الجزيره را تعععديل ك تصمیم

ای در نتايج به وضوح وجود آثار آستانه .دنديگر را محاسبه و تابع انتقال را تخمین بزنيك رژيم به 

 كسری بودجه الجزاير )رفتار غیر خطی و انتقال رژيم سیاست مالی( در قالب يععك مععدل لجسععتیك

(LSTR ) دهدرژيم با يك آستانه و بسته به وقفه سوم در قیمت نفت را نشان می دوحاوی. 

( در مقاله خود كه با هدف بررسی رابطه بین سیاست مالی و رشد اقتصععادی بععرای 0162)  2سلیمانی

با تمركععز بععر صورت گرفته،  2012تا  1990كشور در حال توسعه برای دوره   40از  يك گروه پانل  

يك تجزيه و تحلیل تطبیقی بین كشور مراكش وگروه پانل شواهدی از وجود اثر دو آسععتانه بععرای 

درصد از تولید ناخالص داخلی و يا  8/4 یابودجهبا افزايش كسری  .را به دست آوردسیاست مالی 

درصد تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی منفی است. همچنین از جهتععی   2/3مازاد مالی بیش از  

 .گذاری كععل بسععتگی داردعالمت رابطه بین كسری بودجه و رشد اقتصادی به واسطه میزان سرمايه

درصد تولید ناخالص داخلی، به اين معنی است كه   23گذاری كل بیش از  سرمايه  یهاارزشبرای  

گذاری بععه زيععر ايععن آسععتانه برسععد، منفععی با اين حععال، زمععانی كععه سععرمايه  رابطه مثبت وجود دارد.

 . شودمی

 ،یمععال اسععتیس ايعع موضععوع پرداختععه اسععت كععه آ نيعع ا ی( در مقالععه خععود بععه بررسعع 2017) یولسعع یب

كععه   یهنگععام  اتیعع مال  نععده يفزا  بيضععر  ايعع مخارج دولععت    نده يفزا  بيضر  لهیشده به وس  یریگاندازه 

 قیعع تحق نيعع در ا ر؟یعع خ ايعع هست مععرثرتر اسععت   یكه اقتصاد قو  یزمان  هاست نسبت ب  فیاقتصاد ضع

و  یدولت نسبت به شوک وارده به مخارج نظععام یو مخارج واقع  یواقع  دیتول  یهاتكانهواكنش به  

 
1. Chibi (2015)  
2. Slimani (2016) 
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 نیتخمعع   هااتیمال  ینسبت به شوک وارده رو  یواقع  یاتیو درآمد مال  یواقع  دیواكنش تول  نیهمچن

 یكععارینععرخ ب ايعع آ كهنيبودن در اثرات، مطابق با ا یخط ریغ یبرازده شده است و در هر دو مورد 

داللععت  قیتحق نيا جيداده شده در نظر گرفته شده است. نتا  یاآستانهارزش    كياست    نيیپا  ايباال  

باالتر   نده يفزا  بيضر  كيمنجر به    نده يبه صورت فزا  یاآستانه  یكارینرخ ب  شيدارد كه افزا  نيبر ا

 كيعع بزرگتر از    یداری، گرچه آن به طور معنگرددیمی  بد جهان  طيمخارج دولت در شرا  یبر رو

  .شوندمیزده  نیكمتر تخم قاًی، دقاتیمال راتییتغ یرو جي. نتاستین

همكاران و  را  2017)  1اقبال  پاكستان  در  اقتصادی  رشد  و  مالی  كسری  بین  رابطه  پژوهشی  در   )

وجود دارد كه بتواند به عنوان معیار برای    یاآستانه تا تعیین كنند آيا كسری مالی    كنندیمبررسی  

طريق  سیاست از  اقتصادی  رشد  گسترش  هدف  با  مدل   انبساطگذاران  تحقیق  اين  باشد.    مالی 

سری زمانی برای    یهاداده   بارژيمی را  ( از نوع لجستیك دو  STARانتقال هموار )  رگرسیونخود

كه سط  آستانه كسری    دهد ی متجزيه و تحلیل تجربی نشان    .گیردیمبه كار    1972  -2014دوره  

ناخالص    57/5مالی   تولید  از  از آن كسری  GDP)  یداخلدرصد  باالتر  است، كه  بر    یرتأث(  منفی 

دارد باال   .رشد  مالی جهت  سیاست  برای  فضا  وجود،  اين  در    با  دارد،  اقتصادی وجود  بردن رشد 

حفظ   آستانه  سط   زير  بودجه  كسری  كه  سرمايهصورتی  به  عمومی  مخارج  و    های یگذارشود 

 .  دهدیمتولیدی منجر شود، پتانسیل رشد بلندمدت كشور را افزايش 

كه آيا ضرايب فزاينده مخارج دولتی    اند پرداخته اين بررسی    در پژوهشی به  (2018)  2رامی و زبیری 

متحده در طول   اياالت  باالتر  یهادوره دولت  اقتصادی  يا زمانی كه    ضعیف  بهره    یهانرخ هستند 

پايین صفر است.  به حد  از    هاآن  نزديك  استفاده  سه ماهه( جديد  )  یفصلسری زمانی    یهاداده با 

كه   آمريكا  متحده  ركود    یها جنگاياالت  و  بزرگ  پوشش  )   یق عمچندگانه  را  بزرگ(  بحران 

را كه كمتر از يك )واحد( هستند، صرف نظر از میزان ركود اقتصادی    ایينده فزا، ضرايب  دهدیم

در مقابل، نتايج بدست آمده برای حالت حد پايین صفر كمتر واض  است. برای    .اندكرده برآورده  

  یهاداده وجود ندارد. هنگامی كه  كل نمونه، شواهدی از ضرايب فزاينده باال در نزديكی مرز صفر  

ضرايب    به   یانقطه ، برخی برآوردهای  شودمی  مربوط به دوره جنگ جهانی دوم از مطالعه حذف 

فزاينده  ضرايب  كه  دارد،  اشاره  صفر  پايین  مرز  وضعیت  طول  در  باالتر  تا    فزاينده  برابر    1.5را 

 
1. Iqbal (2017) 
2. Valerie A. Ramey and Sarah Zubairy (2018) 
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فزاينده    .دانندیم ضرايب  اخیر،  گمان  و  حدس  خالف  بر  كه  است  آن  از  حاكی  پژوهش  نتايج 

   باالتر از میانگین نیست.  لزوماًمخارج دولتی در طول ركود بزرگ 
 

 داخلیمطالعات    -3-2

سععازی غیععر خطععی محدودی در زمینه بررسی اثععرات نامتقععارن و مدل  ات داخلی نیز مواردعدر مطال

 از جمله: شودمیمشاهده 

بععه بررسععی  كععه انععدبوده بععر ايععن تععالش  تجربععی یامطالعععه( در 1393و همكاران )  جعفری صمیمی

 1369:1–1389:4  اثرگذاری نامتقععارن كسععری بودجععه دولععت بععر رشععد اقتصععادی ايععران طععی دوره 

كسععری بودجععه در قالععب يععك سععاختار دو   دهععد كععهمیتايج حاصل از اين مطالعه نشان  ن  .دنبپرداز

ركععودی اقتصععاد )رشععد  یهادامنهرژيمی بر رشد اقتصادی ايران اثر گذاشته است؛ به نحوی كه در 

سهم بزرگتر كسری بودجه از تولید ناخععالص داخلععی، همگععام بععا   (درصدی  37/3اقتصادی كمتر از

رونععق اقتصععاد )رشععد اقتصععادی بیشععتر   یهادامنععهثبت بر رشععد اقتصععادی و در  ديدگاه كینزی، اثر م

  .( همگام با ديدگاه نئوكالسیكی، اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته استدرصدی  37/3از

 هایسیاسععت  آيععا  كععه  انععدبوده   سرال  اين  به  پاسخ  درصدد  یامقاله( در  1395غالمی و هژبر كیانی )

 بععه  ايععران  در  اقتصععادی  رشععد  بععر  مالیععات  كععاهش  و  مخارج دولت  افزايش  صورت  به  انبساطی  مالی

 بععا  مذكور  یهابرنامه  از  يك  هر  منظور، كارايی  اين  به  خطی؟  غیر  يا  است  تأثیرگذار  خطی  صورت

 الععی 1338 یهاسععال و اطالعععات یاآسععتانه و خطی برداری  خودرگرسیون  الگوی  دو  به كارگیری

 درآمدهای كاهش كه است آن از حاكی خطی الگوی آنی واكنشتوابع   است.  شده   بررسی  1391

 ،اندشده   اقتصادی  رشد  افزايش  به  منجر  مالی  یهامحرکعنوان    به  دولت  مخارج  افزايش  و  مالیاتی

 هایسیاسععت فزاينده  ضرايب است. مالیاتی از درآمدهای بیشتر دولت مخارج تأثیرگذاری  میزان  اما

نتايج مطالعه انتظار همچنین    هستند.  وابسته  شكاف تولید  حسب  بر  اقتصادی  شرايط  به  انبساطی  مالی

تجععاری  ادوار در ايععران اقتصععادی رشععد بععر دولت مخارج خطی غیر  آثار  ( در تبیین1397)  ینجفو  

 رشععد بععر منفععی ریتععأث ركععود دوره  در و مثبععت ریتععأث رونععق دوره  در مثبععت شوک  كه  دهدیم  نشان

 رشععد بر مثبتی ریتأث ركود  دوره   در  و  منفی  ریتأث  رونق  دوره   در  منفی  شوک  همچنین  دارد  اقتصادی

  .دارد اقتصادی
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 اخیععر، مطالعععات بسععیاری پیرامععون ارتبععاط غیععر خطععی و  یهععادوره گفت طععی    توانیمدر مجموع  

، 2000با شروع از سععال    نامتقارن رشد اقتصادی و كسری بودجه صورت گرفته است. به طوری كه

 تجربی و نظری را كععه بععا توجععه بععه عععدم خطععی بععودن آن  هایاز كار  یقابل توجه  فعالیت  توانیم

بررسععی اثرگععذاری نامتقععارن كسععری و بععه    اثععر گععذاردبر رابطه بین رشد و كسری بودجه    تواندیم

 2(، آدام و بععوان2008)  1مینععا و ويلععوی]  در نظععر گرفععت  ،پردازدیم  بودجه دولت بر رشد اقتصادی

 4(،امانوئععل اتینععگ اونويودوكیععت2012) يلععویو( و مینععا و 2008)  3پالنهو    تنیمونه،كومبز  ،(2005)

تا اثرات ضد كینزی كه مربوط   كنندیماين نويسندگان تالش  .  ](2017(، اقبال و همكاران )2014)

با اين حال، هنوز هیچ توافقی در مورد آستانه كسری  .شناسايی كنند، را به انقباضات مالی باال است

  .نبايد از آن غافل شوندگیرنده تصمیم دارد كه مقاماتنمالی وجود 

كوستر  ،(2005)  5بالدينی  بی.  و  و همكاران (،  1120)  باوم  و    نس یانيهوندرو(،  2014)  6أثاناسیناس 

تونسی عبدالنور    ،(1520)  8مورياتا  ،(2015)  7كنومويپاپائو من(1520)  9و  همكاران   ،  و    10سینگر 

از جمله افرادی هستند كه اثرات وابسته به وضعیت سیاست مالی    (،2018) رامی و زبیری  و  (2017)

و عمدتاً اثرات غیر خطی سیاست مالی بر رشد اقتصادی و ارزيابی اثرات نامتقارن مكانیسم انتقال  

   د.قرارداده انسیاست مالی را مورد بررسی 
 

 شناسی پژوهش روش  -4

 ایده مدل و مبانی نظری آن  -4-1

، اعمععال شععود در ايععن صععورت مطرح شده در مبععانی نظععری  های غیر خطیِهر يك از استدالل  اگر

های با چارچوب خطی كافی نیست و گره زدن اقتصاد غیر خطی به يك چععارچوب خطععی بععا مدل

 .های گمراه كننده شودتواند منجر به استنتاجهای آن میتوجه به پويايی

 
1. Minea and Villieu (2008) 
2. Adam and Bevan (2005) 
3. Tanimoune, Combes and Plane (2008) 
4. Emmanuel Ating Onwioduokit (2014) 
5. Alfredo Baldini (2005) 
6. Athanasenas (2014) 
7. Hondroyiannis and Papaoikonomou (2015) 
8. Hiroshi Morita (2015) 
9. Redouan Abdenour and Said Tounsi (2015) 
10. Mencinger (2017) 
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از    شودمی های غیر خطی سری زمانی مدل در ادبیات نظری يافت  های مختلفی برای مدل رويكرد

انتقال)مدل تغییر رژيم(  1ماركوف   جمله: سوئیچینگ های خود بازگشتی  مدل   و  2)ماليم(   هموار  ، 

ناگهانی، كه در اين    3ایآستانه  تغییر  با جدامقاله رويكرد دو  با  بكار گرفته شده است كه  سازی  م 

به رژيم  بر اين  شودمیهای مختلف بر اساس متغیر آستانه مشخص  مشاهدات  . در هر رژيم فرض 

 . شودمیاست كه سری زمانی توسط يك مدل خطی توصیف 

های مالی، بین سطوح  تا در خصوو سیاست  كندمی هايی اين امكان را فراهم  در واقع چنین مدل 

رژيم واقع،  در  شويم.  قايل  تمايز  اقتصادی  رشد  كه  گوناگون  اقتصادی  رشد  نرخ  متفاوت  های 

انتقال از يك رژيم به رژيم    . شوندمیزا تعیین  صورت درون ه  كننده ادوار تجاری هستند بمنعكس

و ه  ب  ديگر انجام    صورت ماليم  اقتصادی  متغیر رشد  مناسب    شودیمتوسط  مقدار  اين طريق  از  و 

سیاست آن  در  كه  اقتصادی  رشد  میآستانه  مالی  كامالهای  اثرات  معنیتوانند  و  متفاوت  داری   

 د.  شومیمشخص  د،داشته باشن

های  ها به دلیل پیدا شدن متغیرگذاری دولت های مربوط به ادوار تجاری و سیاستكه مدل جااز آن

اثر آن آستانه  نوع مدل ر سیاست ها بای و  از  نه سوئیچینگ،آستانه   های گذاری  لذا در    ای هستند و 

بهره گرفته شده است. كاربرد در راستای اين ويژگی از اين جهت   STAR هایاين مقوله از مدل 

مدل در  كه  میاست  صورت  تصادفی  رژيم  تغییر  سوئیچینگ  آستانههای  متغیر  كه  چرا  ای  گیرد 

   تغییر رژيم وجود ندارد.مناسب برای بیان  

مععدل رگرسععیونی تغییععر   ی ازاهعتوسعع اسععت كععه  خطععی    ( مدلی غیععرSTR)  4رگرسیون انتقال ماليم

  باشد.( می1958) 5وضعیت ارائه شده توسط كواندت
 

( )
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, , 1,2,...,

t t t t t
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1. Markov Switching  Model 
2. Smooth Transition AR (STAR) 
3. Threshold Auto Regressive Models 
4. Smooth Transition Regression 
5. Quandt (1958) 

(1) 
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)كه   ),t t tz w x  =  در آن:  بردار متغیرهای توضیحی است كه  ( )11, ,...,t t t pw y y− و   =−

( )1 ,...t t ktx x x= زای مععععدل اسععععت. عععععالوه بععععر ايععععن، بععععردار متغیرهععععای بععععرون

( )0 1, ,..., m    =  و( )0 1, ,..., m    =  بعععععععردار( )( )1 1m +   پارامترهعععععععا و
2~ (0, )t iid   اسععت. تععابع انتقععال( ), , tG c s دار از متغیععر انتقععال تععابعی كععرانts ، 

)پارامتر شیب و   )1,..., kc c c =    1بردار پارامتر مكان است و ... kc c .  عنوان مثال، تابع ه  ب

  :توان در نظر گرفتمی زيرانتقال را به فرم تابع لجستیك عمومی به صورت 
 

( ) ( )
1

1

, , 1 exp , 0
K

t t k

k

G c s s c  

−

=

  
= + − −   

  
  

 

0كه  زمانی )تابع انتقال    = ), , /tG c s 0 ( 1رابطععه ) STRخواهد بود و بنابراين، مععدل   5

خطی بودن   گیرد. اين موضوع در بررسی خطی بودن يا غیردر چارچوب يك مدل خطی جای می

  مورد استفاده قرار خواهد گرفت. STRروابط در چارچوب مدل 
 

 ها و تصریح مدلداده  -5

 هاداده  و  متغیرها  معرفی  -5-1

ی هابه عنوان متغیر وابسععته و شععاخص( GRرشد تولید ناخالص داخلی واقعی )در اين تحقیق متغیر  

نشععان  GBو  TAXها و نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی كه به ترتیب با نسبت مالیات

متغیرهای توضیحی . عالوه بر گیردمورد استفاده قرار می  ، به عنوان متغیرهای توضیحیاندشده داده  

 گذاری كععل بععه تولیععد ناخععالص داخلععی(، نسععبت سععرمايهINFر نرخ تورم فصععلی )یفوق از سه متغ

(INV)  و نسبت تراز حساب جاری به تولیععد ناخععالص داخلععی  (BP  ) بععه عنععوان متغیرهععای كنتععرل

و از  ایبه روش كتابخانععه 1367:2 -1395:4دوره برای به صورت فصلی  ها  داده   .استفاده شده است

شععرح مبسععوطی از   .تآوری شععده اسعع جمعععاز جمله سايت بانععك مركععزی ايععران    پايگاه اطالعاتی

 . (آمده است1متغیرهای مورد استفاده در جدول )
 

(2) 
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 تخمین در استفاده مورد متغیرهای معرفی :1 جدول

 شرح نماد  متغیر
وری  آجمع  مأخذ

 داده 

 مركزی بانك  1383های ثابت داخلی به قیمت  تولید ناخالصنرخ رشد  GR داخلی واقعی  رشد تولید ناخالص

GDP TA به  های دريافتیمالیات  نسبت

X 
 بانك مركزی  داخلی  نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص

 بانك مركزی  داخلی  ی به تولید ناخالصبخش دولت يیمصرف نها ينه هز نسبت GDP GB مخارج جاری دولت به  نسبت

 بانك مركزی  شاخص كل بهای كاالها و خدمات مصرفینرخ رشد  INF نرخ تورم 

 بانك مركزی  داخلی  به تولید ناخالص ثابت ناخالص يه سرما یلتشكنسبت  GDP INV گذاری كل به سرمايه  نسبت

 بانك مركزی  داخلی نسبت تراز حساب جاری كاالها و خدمات به تولید ناخالص GDP BP تراز حساب جاری به  نسبت

 های تحقیقيافته  منبع: 

 

 تصریح مدل  -5-2

 خطی نقطه شروع تحقیق خواهد بود. پس از آن بععا بررسععی غیععر  غیربرای تصري  مدل تشكیل فرم  

در اين مطالعععه  ها مدل غیر خطی معرفی خواهد گرديد.خطی بودن الگو، ضمن بررسی تعداد رژيم

هععای هععای اقتصععادی در دوره های مععالی بععر تحريععك فعالیتكه هدف بررسی اثر سیاست  جااز آن

از در ايععن تحقیععق    .به كار برده شععده اسععت  STRخطی خانواده    های غیرركود و رونق است، مدل

 .شودگرفته میبهره ( 2017) بیولسی ( و2016سلیمانی )مدل پیشنهاد شده توسط 
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ریشه   -5-3 وجود  آزمونبررسی  از  استفاده  با  واحد  غیری  ناپارامتریک   های  خطی 

 بریتانگ 

خطی از آزمون  در مطالعه حاضر به دلیل اهمیت نتیجه آزمون ريشه واحد به دلیل وجود اثرات غیر

( اسععتفاده GRواحد رشد اقتصادی )( برای آزمون وجود ريشه  2002)  1ريشه ناپارامتريك بريتانگ

و  ADFهععای ( نتععايج آزمونGRخطی در متغیععر وابسععته )  شده است. در صورت وجود اثرات غیر

 
1. Breitung (2002) 

(3) 
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PP  ی واحد نخواهند داشت. فرضیه صفر اين آزمون )آزمون اعتبار الزم را در بررسی فرضیه ريشه

توزيع آماره آزمععون معرفععی   كه  جانامانايی سری زمانی است. از آن  ADF(( مانند  2002بريتانگ )

عبارتی ديگر تحت تأثیر تصري  ه  گیرد )بشده توسط بريتانگ تحت تأثیر پارامترهای زائد قرار نمی

گیرد( اعتبار آماری نتايج اين آزمون از آزمععون قرار نمی  ADFهای وارد شده  نادرست تعداد وقفه

ADF  وPP نشان داده شده است: (2) بیشتر است. نتايج اين آزمون در جدول  
 

 : آزمون ریشه واحد ناپارامتریک بریتانگ 2جدول 

 نام متغیر  آماره آزمون بریتانگ  % 5ارزش احتمال سطح 

0000 /0 00051/0 GR 

0010 /0 01155/0 GB 

0032 /0 02101/0 TAX 

00153/0 01487/0 INV 

0000 /0 00322/0 INF 

0036 /0 2636 /0 BP 

 های محقق يافته  منبع:                           

 

  د.نباشدهد كه تمامی متغیرها در سط  مانا مین ريشه واحد ناپارامتری بريتانگ نشان میونتايج آزم
 

 خطی بودن مدل  آزمون غیر  -5-4

مععالی دولععت بععر  هایسیاسععتآيععا تععأثیر ايععن اسععت كععه  حاضععر  های اساسععی تحقیععقيكی از سععوال

 ؟كندمیپیروی  اقتصادی در طول فازهای مختلف ادوار تجاری از يك مدل غیر خطی هایفعالیت

گیرند، تحت تأثیر های خطی میعنوان جايگزين مدله  های رژيمی را بهای آماری كه مدلآزمون

باشند. در اين حالععت میی صفر  ی عدم شناسايی ناشی از وجود پارامترهای مزاحم در فرضیهمسئله

هرچنععد  شععوندمیی صععفر مقیععد نخطی حاوی پارامترهايی است كه تحت برقراری فرضیه  مدل غیر

. پیامععد cو   اين پارامترهای مععزاحم عبارتنععد از STARكه در مدل خطی وجود ندارند. در مدل 

 ،1جانبی متعارف قابل كاربرد نیسععت )هانسععنوجود چنین پارامترهای مزاحمی آن است كه توزيع م

1996.)  

 
1. Hansen (1996) 



 

 359   (ESTAR) ميانتقال مال  ون یرگرس كرديبا رو یدر ادوار تجار ی اقتصاد تیبر فعال یمال استیس یخط ر یاثرات غ یبررس

( را حععول 2( بسط تیلور رابطه )1994) 1ويرتابه منظور غلبه بر مسئله وجود پارامترهای مزاحم، ترس

نقطه   ی اول آن بدست آورده اسععت و پععس از جععايگزين كععردن تقريععب جمله  4يا    3برای    =

 آيد: به دست می (4)ی ( رابطه1در رابطه ) G رتیلو
 

4 *

0 1

j

t t j t t tj
y z z s  

=
 = + +  

 

تععععععوان بععععععا اسععععععتفاده از برقععععععراری فرضععععععیه فرضععععععیه خطععععععی بععععععودن مععععععدل را می

0 1 2 3 4: 0H    = = =  Fتوزيععع    ی)كععه دارا  Fی  ی فوق با استفاده از آماره در رابطه  =

لواكععونن، خطععی بععودن    بودن در مقابل فرضیه غیرمعمول است( سنجید. نتايج آزمون فرضیه خطی  

  ( نشان داده شده است.3( در جدول )1988) 2ويرتاترس و سايكونن
 

 LSTAR: آزمون خطی بودن رابطه با استفاده از مدل 3جدول 

Linearity Tests 

Null Hypothesis F-statistic d.f. p-value 

04 1 2 3 4: 0H    = = = =  2/770833 (12, 96) 0/0028 

03 1 2 3: 0H   = = =  2/667759 (9, 99) 0/0082 

02 1 2: 0H  = =  2/822992 (6, 102) 0/0139 

01 1: 0H  =  4/165730 (3, 105) 0/0079 

 های محققيافته  منبع: 

 رد شععود فرضععیه غیععر  01Hو    04H،03H  ،02Hهای  هر كدام از فرضیه  (3)چه در جدول  چنان

خطععی بععودن  ها بععه نفععع غیععری فرضیهدهنده رد همه. نتايج نشانشودمی( تأيید 3خطی بودن رابطه )

  رابطه است.
 

 و نوع تابع انتقال   هارژیمانتخاب متغیر آستانه و تعداد    -5-5

. در مطالعه شودايی انتخاب  بودن رابطه تأيید شد، بايد متغیر مناسب آستانهخطی    كه غیرپس از اين

مالی در ادوار تجاری، دو متغیر نرخ رشععد تولیععد ناخععالص   هاییاستسحاضر به جهت سنجش اثر  

محاسععبه شععده بععا فیلتععر هودريععك ( gapt−1) و شكاف تولید بععا وقفععه(  grt−1)  ملی واقعی با وقفه

 1. Terasvirta (1994) 
2. Luukkonen, Saikkonen and Teräsvirta (1988) 

(4) 
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انتخععاب متغیععر  یبععرا پیشععنهادی آسععتانه انتخععاب شععده اسععت.  یرهایمتغ، به عنوان  (HP)  1سكاتپر

  ( از مجموعهtqای مناسب )آستانه 1 1,t tgr gap− −
خطی با هركدام از اين متغیرها  دو مدل غیر 

دو مععدل مقايسععه شععده و بععر اسععاس حععداقل   SSRها(  )مجمععوع مربعععات باقیمانععده   برآورد و سپس

پععس از انتخععاب  .شععده اسععتای انتخاب عنوان متغیر آستانهه  ب  𝑔𝑟𝑡−1مجموع مجذور خطاها متغیر  

 ( بععا سععه فرضععیه 1994ويرتا )ی ترسادنباله. آزمون  شودها انتخاب  يمرژتعداد    بايدی،  اآستانهمتغیر  

1H، 2H    3وH ( نشان داده شده است به بررسی 4به صورتی كه در ستون اول جدول )ی رابطه

رد شععود، دو رژيععم و  3Hو  1H چه فرضیهدهد چنانیم( نشان 1994)ويرتا  پردازد. ترسیم(  4)

  .شودمیرژيم انتخاب سه رد شود،  2Hدر صورتی كه 
 

 هایم رژ: آزمون انتخاب تعداد 4جدول 

Terasvirta Sequential Tests 

Null Hypothesis F-statistic d.f. p-value 

3 3: 0H  =  2/164002 (3, 99) 0/0971 

2 2 3: 0 0H  = =
 

1/429173 (3, 102) 0/2386 

1 1 2 3: 0 0, 0H   = = =
 

4/165730 (3, 105) 0/0079 

 های محققيافته  منبع:     

 

دهد، مدل دو رژيمععی در مقابععل سععه رژيمععی یمنشان    (4)گونه كه نتايج ارائه شده در جدول  همان

 .شودمیيید تأ

( انواع توابع انتقالی 5. در رابطه )شودمشخص  Gها بايد نوع تابع انتقال پس از تشخیص تعداد رژيم

  نشان داده شده است. توان انتخاب كرد،یمكه 
 

 
1. Hodrick–Prescott (HP) Filter 
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با تصري  الجستیك  Gر تابع و( از تقريب تیل1999) 1جوردا -اسكريبانوبا استفاده از آزمون فرضیه 

(LSTAR)  ( و نمايیESTARبرای بررسی وجود اثرات غیر )  با توجععه بععه . شودیمخطی استفاده

فرم نمايی را برای تابع   (5)بدست آمده برای دو آزمون نتايج ارائه شده در جدول    P-valueمقادير 

  .كندمیمعرفی  Gانتقال 
 

 G: آزمون انتخاب فرم تابع انتقال  5جدول 

Escribano-Jorda Tests 

Null Hypothesis F-statistic d.f. p-value 

0 2 4: 0LH  = = 3/135170 (6, 96) 0/0075 

0 1 3: 0EH  = = 3/696705 (6, 96) 0/0024 

 های محققيافته  منبع:              

 

 برآورد و تخمین مدل   -5-6

  تر زير بازنويسی كرد:توان به فرم دقیق( را می3ی )پس از انجام مراحل فوق، رابطه
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1. Escribano-Jorda 

(5) 

(6) 
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. شععودمی( اسععتفاده  NLSخطععی )  ( از روش حداقل مربعات غیععر6پارامترهای رابطه )برای تخمین  

)بععه صععورت  (6)ی اگر بردار پارامترهععای رابطععه )0 1 2 0 1 2 1 2 3, , , , , , , , , ,c           = 

  :كندمیرا برآورد  بردار  (7رابطه )به صورت  NLSگاه روش ، آنداده شودنشان 
 

( )
2

1

ˆ arg min ( ) arg min ;
T

T t t

t

Q GR F x
 

  
=

 = = − 
 

 

)  (،7)  در رابطه );tF x   با استفاده  (7) باشد. تخمین رابطه( می6ی )عبارت سمت راست رابطه

بععه     های عددی ممكن است. به دلیععل وابسععتگی بععرداريابی مبتنی بر روشهای بهینهاز الگوريتم

)پارامترهای   ),cی تخمین اين بردار به مقادير اولیععه ، نتايج( ),c  وابسععته خواهععد بععود. يععك

در طععول   1ايی دو بعععدیروش مناسب يافتن مقادير اولیه مناسب استفاده از روش جسععتجوی شععبكه

)كه مقععادير از  كندمیاست. اين روش كمك   cو      مقادير ),c  انتخععاب شععود كععه واريععانس

  های مدل حداقل شود.باقیمانده 

ترين مقدار اولیه بععرای پععارامتر گامععا مناسب  ايی دو بعدیروش جستجوی شبكههای  اساس يافته  بر

. به ازای اين دو مقدار اولیه -066/0عبارت است از    cايی  و برای پارامتر آستانه  10عبارت است از  

اسععت. بععا تنظععیم مقععادير   =2059/0SSRها را خواهیم داشت كه برابر با  كمترين واريانس باقیمانده 

)اولیه پارامترهای   ),c ( با استفاده 6رابطه ) ،ايی دو بعدیهای روش جستجوی شبكهرابر با يافتهب

)نتايخ تخمین پارامترهععای    .شودو تنظیم مقادير اولیه فوق برآورد می  NLSاز   ),c  ی در رابطععه

 ارائه شده است: (6) در جدول (6)
 

 (  c𝛾,) : تخمین پارامترهای6جدول 
 ارزش احتمال  tآماره  انحراف استاندارد  یانقطهبرآورد  پارامتر

 Slopes )شیب(

 49/66883 52/91043 0/938734 0/3501 

 Thresholds)آستانه(

C -0/047517 0/023824 -1/994502 0/0487 

 های محققيافته  منبع: 

 
1. Two-Dimensional Grid Search 

(7) 
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چععه در هععر فصععل  است و چنععان -047/0ايی رشد اقتصادی برابر با  اساس اين نتايج مقدار آستانه  بر

تر از اين عدد باشععد رشد اقتصادی كمتر يا مساوی اين عدد باشد در وضعیت ركودی و اگر بزرگ

اسععت كععه عععدد نسععبتاً   7/49در وضعیت رونق قرار خواهیم داشت. همچنین پارامتر شععیب برابععر بععا  

. تعیععین انحنععای تععابع انتقععال شودمیبزرگی است و سبب انتقال نسبتاً سريع از رژيمی به رژيم ديگر 

نیاز به مشاهدات بسیار دارد. در حالتی كه نمونه كوچععك باشععد، كمبععود   cايی  ی آستانهحول نقطه

 tدهد. با اين حال كوچك بععودن آمععاره خود را بروز می ̂اطالعات در انحراف استاندارد بزرگ 

(. در واقععع 1988 ،1خطععی نیسععت )سععی بععر و ويلععد  ی غیردر اين حالت به معنی ضعیف بودن رابطه

يابی عععددی اسععت و نععه تفسععیری. نمععودار تععابع شكلی مربوط به الگوريتم بهینهم  ̂  دار نبودنعنیم

 نشان داده شده است: (1نمودار )در  (6)های برآوردی ارائه شده در جدول انتقال نمايی با ويژگی
 

 
 های محققيافته   منبع:                   

 : تابع انتقال نمایی 1نمودار 
 

رژيم خطی( و رژيععم )( در دو رژيم ركودی 6، نتايج تخمین رابطه )ياد شده با استفاده از تابع انتقال 

  نشان داده شده است: (7)خطی( در جدول  رونق )رژيم غیر
 

 
1. Seber and Wild 
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 ESTARخطی  های مختلف با الگوی رگرسیونی غیریم رژ: ضرایب برآوردی در 7جدول 

 ارزش احتمال  tآماره  انحراف استاندارد  ضریب برآوردی  متغیر

 رژیم رکودی

C -0/736502 0/128309 -5/740047 0/0000 

TAX(-1) -2/856264 1/467648 -1/946151 0/0544 

GB(-1) 8/736565 1/513582 5/772111 0/0000 

 رژیم رونق

C 0/699199 0/123488 5/662091 0/0000 

TAX(-1) 2/910313 1/515991 1/919742 0/0577 

GB(-1) -8/408148 1/583097 -5/311203 0/0000 

 ایی غیر آستانه  متغیرهای

INV(-1) 0/023852 0/097322 0/245086 0/8069 

INF(-1) -0/000379 0/000784 -0/482703 0/6303 

BP(-1) -0/082646 0/032467 -2/545561 0/0124 

 های محققيافته  منبع:          

 

ها در فصععل دهد كه در رژيم ركودی اثر افزايش در مالیاتنشان می  (7)نتايج ارائه شده در جدول  

دار است. همچنععین در رژيععم ركععودی، افععزايش در قبل بر رشد اقتصادی فصل كنونی منفی و معنی

هععا )بععا فععرض ثبععات سععاير متغیرهععا از جملععه تععورم، مخععارج جععاری دولتنسععبت  مقدار فصل قبععل  

های فصل قبععل( سععبب افععزايش رشععد اقتصععادی فصععل اتگذاری، تراز حساب جاری و مالیسرمايه

نسععبت عكععس، در رژيععم رونععق افععزايش يععك درصععد در  ه  . بعع شععودمیدرصد    7/8كنونی به میزان  

دوره قبل با فرض ثبات ساير متغیرهای الگو سبب افزايش رشد اقتصادی فصلی به میزان   یهامالیات

ی قبل دولت در رژيم رونق با مخارج جاری دوره نسبت  درصد خواهد شد. با اين حال افزايش  9/2

كععه  شععودمیدرصععدی رشععد اقتصععادی فصععلی  4/8فرض ثبات ساير متغیرهای الگو سععبب كععاهش  

R-squared 0/488456                                                                                 Mean dependent var 011577 /0  
Adjusted R-squared 0/438791                                                             S.D. dependent var 048223 /0  

S.E. of regression                                                                   045502/0 Akaike info criterion 250601 /3-  

Sum squared resid                                                             213256 /0 Schwarz criterion 986582 /2-  

Log likelihood                                                                     2843 /196 Hannan-Quinn criter 143450 /3-      
F-statistic                                                                             391862/2 Durbin-Watson stat 608443/2  

Prob(F-statistic) 013550/0  
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گذاری بخععش خصوصععی جريان سرمايهاثر ازدحام خارجی( ) 1يده برون سپاریتواند به دلیل پدمی

( روی دهععد. حاسبه شععده اسععتم  GDPنسبت به    GBجا كه  و مخارج عمرانی بخش دولتی )از آن

فصععل كنععونی سععبب كععاهش   عالوه بر اثرات رژيمی گفته شده، افزايش در تراز حساب جععاری در

  درصدی رشد اقتصادی فصل آتی خواهد شد.  08/0
 

 های کنترلی آزمون   -5-7

 خطی باقیمانده  آزمون وجود اثرات غیر  -5-7-1

خطی مورد  خطی آن است كه آيا مدل غیر  های غیرهای مهم هنگام استفاده از مدليكی از آزمون

گیرد يععا خیععر؟ در های زمانی تحت بررسی را در بر میخطی در سری های غیراستفاده تمام ويژگی

استفاده شده در اين مطالعه رويكرد معمول بررسی فرضیه جايگزين در قالب وجود   ESTARمدل  

رژيم باقیمانده و محاسبه نشده است. در تحقیق حاضر از مدل دو رژيمی استفاده شععده اسععت و لععذا 

یمانده شامل اين فرضیه است كه مدل با سه رژيم مناسععب اسععت. خطی باق آزمون بررسی اثرات غیر

دو رژيمی در  STRرا برای آزمون مدل   LM( يك نوع آماره آزمون  1996)  2ويرتاايتهايم و ترس

زيععر ( را بايععد بععه صععورت 6هععا رابطععه )اسععاس آزمععون آن انععد. بععرمقابل مدل سه رژيمی ارائه كرده 

  بازنويسی كرد:
 

( ) ( )( )( )

( ) ( )( )( )

( ) ( )
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( )( )( )
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2كه    شودمیی فوق فرض  در رابطه 1c cاكنون فرضیه صفر آزمون فرضیه وجععود اثععرات غیععر . 

0خطی باقیمانده عبارت خواهد بود از   2:H  . برای آزمون اين فرضیه از جايگععذاری بسععط =

 
1. Crowding Out of Investment Spending 
2. Eitrheim and Terasvirta (1996) 

(7) 
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2ر تععابع انتقععال دوم حععول نقطععه وتیل . پععس از ايععن جايگععذاری از آزمععون شععودمیاسععتفاده  =

 نشان داده شده است: (8). نتايج اين آزمون در جدول شودويرتا استفاده میايی ترسدنباله
 

 ( 7( و )6تصریح شده در رابطه ) ESTARخطی باقیمانده مدل  غیر: آزمون وجود اثرات 8جدول 

  های محققيافته  منبع:        

 

 ( اثععرات غیععر6ها حاكی از عدم رد فرضیه صفر است و لذا رابطه )نتايج آزمون فوق در تمام فرضیه

  ( نیست.6خطی را به نحو مناسبی در بر گرفته است و نیاز به معرفی رژيم اضافی در رابطه )
 

 خطی  آزمون پایداری پارامتر مدل غیر   -5-7-2

 بعنععوانزمععان اسععت كععه بععا انتخععاب زمععان  بععا    ریمتغ  بيضر  تصري ،  STRمدل جالب از مدل    كي

 يش در طععول زمععان بععه طععورپارامترهععا  در رگرسیونی كععهمدل    ني. اآيدمیبه دست    ایآستانهریمتغ

 .شودمی یساختار یثباتیباعث ب كندمیتغییر هموار 

و  بععودن مطععرح شععد  یخطعع   آزمون  كه در  آزمونیروش    ( با استفاده از2000)  1و ديگران  گالندبر

ی رقیععب ناپايععداری بععرای سععاختن فرضععیه (tزمععان ) آستانه ریبا استفاده از متغ  تابع انتقالر  لویتبسط  

كععه در   نتععايج آزمععون پايععداری پارامترهععا  .اندسععاختهپارامتر را    یداريپا  یبرا  آزمون  كي  ،ضرايب

  .شودمیرد ن دهد كه فرضیه با ثباتی ضرايبارائه شده است، نشان می (9)جدول 
 

 ( 6تصریح شده در رابطه ) ESTAR: آزمون ثبات پارامتر 9 جدول
Parameter Constancy Tests 

Null Hypothesis F-statistic d.f. p-value 

H04:b1=b2=b3=b4=0  1/139848 (24, 80)  0/3230 

H03:b1=b2=b3=0  1/428532 (18, 86)  0/1391 

H02:b1=b2=0  1/218846 (12, 92)  0/2824 

H01:b1=0  0/265689 (6, 98)  0/9516 

 های محققيافته  منبع: 

 
1. Lundbergh et al 

Terasvirta Sequential Tests 
Null Hypothesis F-statistic d.f. p-value 

H3:b3=0 0/329920 (3, 95) 0/8037 

H2:b2=0 | b3=0 0/465671 (3, 98) 0/7069 

H1:b1=0 | b2=b3=0 3/035776 (3, 101) 0/0326 
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كععه ايععن فیلتععر دلیععل آن( برآورد شععده اسععت و بععه 6رابطه )  HACكه با استفاده از فیلتر  به دلیل آن

دهد، نیازی بععه انجععام آزمععون یم( ارائه  6كواريانس رابطه )-تخمین نیرومندی از ماتريس واريانس

خودهمبستگی و ناهمسانی واريانس نیست چرا كه خاصیت اين فیلتر زدودن اين اثرات در صورت 

ت و نتععايج از لحععاظ ( بععه درسععتی انجععام گرفتععه اسعع 6بنابراين، تصري  مدل در رابطه )  وجود است.

 باشند.یمآماری معتبر 
 

 گیری خالصه و نتیجه  -8

اقتصععادی در طععول   هععایفعالیتمععالی دولععت بععر    هایپژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سیاست

 1367:2  -1395:4خطععی در بععازه زمععانی    با استفاده از الگوهععای غیععرفازهای مختلف ادوار تجاری  

 اقتصععادی رشععد بععر چععه تععأثیری انبساطی مالی  هایسیاست  كهاين  نظیر  سراالتیشده است.    یطراح

مالی روی تولید ناخالص داخلی  هایسیاست هایشوک آيا وضعیت دوره تجاری بر اثرات  دارند؟

ايععن پععژوهش  مسععائل از جملععه ها در مراحل مختلف دوره تجاری متفاوتند؟اهمیت دارد؟ و آيا آن

بععر ) یاقتصادكه آيا افزايش در مخارج يا كاهش مالیات دولتی بسته به وضعیت به ويژه اين  هستند.

بگععذارد؟  یرتععأثحسب آستانه نرخ رشد و يا شكاف تولید( ممكن است به طور متفاوتی بععر اقتصععاد 

ادبیات نظری زيادی به اين نتیجه رسیده است كه ايععن چنععین اسععت و بسععیاری از مطالعععات تجربععی 

 (،2018)  و رامععی و زبیععری  (2017)  یولسیب(،  2017من سینگر و همكاران )  (،2016مانند سلیمانی )

فرضععیه اين مطالعععه . در اندو به نتايج مشابهی دست يافته  اندقرار داده   اين نوع مسأله را مورد بررسی

( كه 1988ويرتا )آماری ارائه شده توسط لواكونن، سايكونن و ترس  آزمون  خطی بودن توسط  غیر

بععا مععورد بررسععی قععرار گرفععت و گیرنععد،  های خطی میرا بعنوان جايگزين مدل  یاآستانههای  مدل

شععده انتخععاب    ESTARبعنوان متغیر آستانه مدل    نرخ رشد تولید ناخالص ملی واقعی  متغیرآزمون  

بععه   برآورد شععده اسععت.  -047/0ايی رشد اقتصادی  مقدار آستانهتحقیق،    مدل  اساس نتايج  بر  است.

دهنده وضعیت ركععودی و اين معنی كه در هر فصل، رشد اقتصادی كمتر يا مساوی اين عدد، نشان

اسععت كععه  7/49. همچنین پععارامتر شععیب برابععر بععا باشدیمبزرگتر از اين عدد، بیانگر وضعیت رونق 

دهععد كععه در رژيععم . نتععايج نشععان میباشدیمم ديگر  نتقال نسبتاً سريع از رژيمی به رژينشان دهنده ا

به میععزان )  یمنفها در فصل قبل بر رشد اقتصادی فصل كنونی  ركودی اثر افزايش در نسبت مالیات
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اين شواهد به نفع ديدگاهی است كه زمانی كه اقتصععاد   دار است در حالی كهدرصد( و معنی  -8/2

دولت به عنوان يك ابزار محرک مالی بیشتر است   هایينههزدارای ظرفیت اضافی است، اثربخشی  

قوی مثبت تولیععد ناخععالص ملععی بععرای تغییععرات  یهاپاسخ  دهدیمدرصد(. اين نشان    7/8به میزان  )

 (2017)  یولسعع یبو    (2011پژوهش باوم و كوستر )مخارج دولتی در شرايط ركود اقتصادی همانند  

كععه البتععه قابععل توجیععه  دهععدیمبه طور معكععوس روی    اين موضوع در رژيم رونق  شده است.  يیدتأ

 هععااتیمالاز نععوع مخععارج و ی مععالی هااسععتیساساس اين مدل، عدم تقارن اثرگذاری   . لذا براست

هععا موجععب يی وجود دارد كه ناديده انگاشتن آنهاتقارنعدم    گرديد كه چنین  ديیتأپذيرفته شد و  

هايی صورت گرفت تععا برای تأيید اين اثر گذاری نیز آزمونتفسیر نادرستی از واقعیت خواهد شد.  

خطی را به نحو مناسبی در بر گرفتععه اسععت و نیععاز بععه معرفععی   از يك طرف بررسی شود اثرات غیر

)كه هموار    در طول زمان به طور  پارامترهاوجود مدلی با تغییر    رژيم اضافی نیست و از طرف ديگر

 .شودمینو در نتیجه فرضیه با ثباتی ضرايب رد  (، بررسیباشدیمدلیلی بر عدم پايداری پارامترها 

گذاران منطقی خواهد بود كه در دوره ركود اقتصادی، مصرف عمومی بر طبق نتايج، برای سیاست

در   .شععودمیبه فعالیت اقتصادی منتقل    یامالحظهرا افزايش دهند، زيرا اثرات فزاينده بزرگتر قابل  

اثرات ازدحام خارجی شديد   مقابل، افزايش در بخش مخارج دولتی طی يك دوره رونق، ناشی از

نتیجععه رشععد اقتصععادی را بععه میععزان  غیر منطقی باشد، كععه در تواندیمتدريجی در بخش خصوصی 

توجه به رفتار مالی و وضعیت اقتصادی، اثرات فزاينده مععالی  . بنابراين عدمكندمیكمتری تحريك  

كععه حتععی  شععودمیكه به نوبه خود منجر به پععذيرش اقععدامات مععالی نامناسععب  شودمیگمراه كننده  

بنابراين، يك سیاست مناسب مالی بايععد، از يععك طععرف،   .كندمیوضعیت اقتصادی كشور را بدتر  

اقدامات محرک مالی را زمانی كه اقتصاد در حال ركود است، اعمال كند، و از سوی ديگر، زمانی 

با اين حععال،   كه فعالیت اقتصادی احیا و فعال شود، يك سیاست محرمانه مالی معتبر به اجرا درآيد.

 : شودمیدو فرضیه مربوط كه اين به  شودبايد تأكید 

اول، برای اجرای اين اقدامات، موقعیت مالی كشور بايد صحی  و پايدار باشد تععا اقتصععاد را بععدون 

تحريك كند و  كندمیافزايش هزينه ريسك، كه به نوبه خود پايداری امور مالی كشور را تضعیف 

بتوانند اقدامات مالی مناسب را به گذاران بايد دوم، سیاست  .مدت را فراهم كندرونق اقتصادی بلند

 .سرعت انجام دهند تا بتوانند از تاثیرات فزاينده سیاست مالی بر فعالیت اقتصادی بهره ببرند
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اثربخشی سیاست مالی در تغییر شرايط اقتصادی با دهنده  نشان  خاو كشوری در ايران  هایويژگی

گععرفتن  مالی يا اقدامات رياضت مالی است بععا ايععن وجععود، بععه جهععت قععرار  یهامحرکاستفاده از  

 بردن رشد اقتصادی وجود دارد. اقتصاد عمدتاً در زير آستانه، فضا برای سیاست مالی جهت باال
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Abstract 
Nowadays, the role of government interference in the economy is 
accepted in various economic theories. Governments can adopt 
monetary and financial policies to influence economic fluctuation and 
growth.. The extent of this role depends on the structure of the 
economy and the economic institutions of the society. In many 
macroeconomic texts and business cycles, fiscal policy has been 
introduced as part of the process of economic stabilization. The 
automatic changes in government revenues and expenditures help to 
respond to production fluctuations to pave the way through the 
multiplying factor of traditional demand. In this regard, this research 
seeks to investigate the effect of government financial policies on 
economic activities in the Iranian economy through different phases of 
a business cycle using nonlinear patterns in the period of 1988-2016. 
Also, financial policies and production, the relationship between the 
two in different economic situations, and the business cycle of 
recession and prosperity are analyzed. In this regard, using the 
threshold regression model, the effect of financial policies is studied 
using the introduced variables, the corresponding tests were 
performed, and the ESTAR model is selected. Based on this model, 
the asymmetry of the impact of financial policies on expenditure and 
taxes is accepted. The findings of this study have important 
implications for combining optimal financial policies throughout the 
various stages of a business cycle. 
Keywords: Fiscal policy, Mild transfer regression, Smooth Transition 
Auto Regressive model, Economic activity. 
JEL classification: E62, C32, E32. 
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