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چکیده
امروزه نقش دخالت دولت در اقتصاد و از آن طريق ،انتخاب سیاستهای مالی و پولی برای تأثیرگذاری بر
نوسانات اقتصادی و رشد ،در تئوریهای مختلف اقتصادی پذيرفته شده است .در بسیاری از متون اقتصاد
كالن ،سیاست مالی جزئی از فرآيند تثبیت اقتصادی در ادوار تجاری معرفی شده است .تغییرات درآمدهای
دولت همچنین مخارج دولت در پاسخ به نوسانات تولید به هموار كردن ادوار تجاری از طريق ضريب
تكاثر تقاضای سنتی كمك میكند .در اين راستا در اين تحقیق به بررسی تاثیرگذاری سیاستهای مالی
دولت بر فعالیتهای اقتصادی در اقتصاد ايران در طول فازهای مختلف ادوار تجاری با استفاده از الگوهای
غیر خطی  ESTARدر بازه زمانی  1367:2 -1395:4پرداخته شده است .بر اساس نتايج حاصله مقدار
آستانهايی رشد اقتصادی  -0/047و پارامتر شیب  49/7برآورد شده است كه سبب انتقال نسبتاً سريع از
رژيمی به رژيم ديگر میشود .نتايج نشان میدهد كه در رژيم ركودی اثر افزايش در نسبت مالیاتها در
فصل قبل بر رشد اقتصادی فصل كنونی منفی (به میزان  -2/8درصد) و معنیدار است .از طرفی ،زمانی كه
اقتصاد دارای ظرفیت اضافی است ،اثربخشی هزينههای دولت (به میزان  8/7درصد) به عنوان يك ابزار
محرک مالی بیشتر است .همچنین بر اساس يافتههای تحقیق ،عدم تقارن اثرگذاری سیاستهای مالی از نوع
مخارج و مالیاتها پذيرفته میشود .يافتههای اين مطالعه داللتهای مهمی برای تركیب سیاست مالی بهینه
در طول مراحل مختلف دوره تجاری دارد.
واژههای کلیدی :سیاست مالی ،مدل رگرسیون انتقال ماليم ،فعالیت اقتصادی ،ادوار تجاری.
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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 -1مقدمه
با توجه به اينكه يكی از مشكالت كشورهای در حال توسعععه ،عععدم دسععتیابی بععه رشععد مطلععوب و
پايدار اقتصادی است و اين موضوع نه تنهععا ايجععاد مشععكالت اقتصععادی ماننععد ركععود و بیكععاری را
موجب میشود ،بلكه مشكالت فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی را نیز در پی خواهد داشت .استفاده از
ابزارهای مختلفی مانند مخارج دولتی و مالیاتها ،با وجود اينكه از هر دو جنبه تئععوری و تجععارب
عملی كشورها آثار تورمی افزايش مخارج دولتی اثبات گرديده ،هنوز يكی از مباحث قابععل توجععه
در راستای امكان دستیابی به رشد اقتصادی اسععت (انتظععار و نجفععی .)1397 ،لععذا اقععدامات سیاسععتی
تثبیت اقتصادی دولت میتواند عاملی در جهت كم كردن شكاف بین مسععیر تولیععد بععالقوه و تولیععد
واقعی تحقق يافته و حفظ تولید واقعععی تحقععق يافتععه در نزديكععی سععط بععالقوه آن باشععد (انتظععار و
نجفی )1397 ،و چون تولید جامعترين معیار سنجش فعالیتهای اقتصادی است و نوسانات آن نیععز
جايگاه ويژه در مطالعات ادوار تجاری دارد (هوشمند و همكاران )1387 ،در نتیجه ،میتوان گفت
مطالعه اين اقدامات ،نحوه تأثیر شوک مثبت و منفی سیاست مالی در قالب مخارج مصرفی دولت و
مالیاتها بر رشد اقتصاد ضمن آنكه يكی از مباحث مهم و اساسی در ادبیات اقتصاد كععالن اسععت،
از مهمترين دغدغههای سیاستگذاران اقتصادی هر كشوری نیز به شمار میآيد.
در ايععن زمینععه مسععاله مععرثر بععودن سیاسععت مععالی ،در طععی بحععران مععالی جهععانی در سععال  2008بععا
محرکهای خارجی جديد از قبیل هزينههای خارجی ،مجدداً برجسته شد .بععه دلیععل پیچیععده بععودن
فرايند مالی كه در آن كامالً قابل كنترل نیست ،تئوریهای مختلف پاسخهای متفععاوتی را در زمینععه
اثرات كالن اقتصادی سیاست مالی و داليلی در زمینه تناسب و اثرات واقعی هزينععههای دولتععی بععر
روی رشد اقتصادی كه همچنان زمینه تحقیق مورد توجهی است ،ارائععه داده اسععت .در حععالی كععه،
سرال مهم در منابع و متون در زمینه مرثر بودن سیاست مالی آن است كه آيا سیاست مععالی ،اثععرات
جبرانی 1و يا تشديدكننده 2را در يك كشور ايجاد میكند و محرکهای آن چه مواردی میباشد.
در واقع برخی محققان در تالش هستند كه مشاهداتی را در بروز همزمععان هععر دو نتععايج و تركیععب
آنها ،به دست آورنععد (فععوک كععن .)2018 ،3در حقیقععت آنچععه توجععه پژوهشععگران حععوزه ادوار
1.
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تجاری را جديداً به خود جلب كرده است به بحث عدم تقععارن رفتععار متغیرهععای سیاسععت مععالی در
ادوار تجاری بر میگردد .بر اين اساس هدف اساسی اين پژوهش ،تجزيععه و تحلیععل سیاسععت مععالی
دولت بر فعالیت اقتصادی در اقتصاد ايران و بررسی آثار اقتصادی كالن آن و تحلیل اين اثرات بععر
حجم يا رشد فعالیت اقتصادی در وضعیتهای مختلف ادوار تجاری است.
مد نظر قرار دادن «اثرات سیاست مالی در شرايط ادوار تجاری» و همچنععین بهرهگیععری از «الگععوی
سری زمانی و بررسی خععاو وضعععیت كشععور ايععران»« ،ارائععه بیععنش جديععد بععا نتععايج و پیشععنهادات
خاو»« ،استفاده از آزمونهای مختلف برای تعیین غیععر خطععی بععودن مععدل ،نععوع تععابع انتقععال و بععه
كارگیری روش جستجوی شبكهای دوبعدی برای تعیععین مقععدار شععیب و آسععتانه و همچنععین انجععام
آزمونهای كنترلی» و مجموعاً «به كارگیری مدلهای غیر خطی در بررسی اثرات سیاست مععالی بععا
رويكرد مدل  »ESTARبععه عنععوان مععدلی كععه كمتععر در تحقیقععات تجربععی داخلععی از آن اسععتفاده
گرديده است و موارد معدودی هم كه در مقاالت داخلی به كععار رفتععه ،در قالععب ( LSTARمععدل
الجستیك) كاربرد داشته است و همچنین نوع متغیرهای به كار گرفته شده در الگوی رياضی مقاله
كه هم از جهت زمانبری و دقت جمعآوری دادهها و هم از جهت استاندارد بودن متغیرها در نععوع
خود ويژه می باشد ،از جمله وجوه تمايز اين مقاله با ديگر مطالعات است و تحقیق حاضر بععرای پععر
كردن اين شكاف تحقیقاتی انجام شده است.
ساماندهی مقاله حاضر نیز به اين صورت است كه بعد از مقدمه ،نخست مبانی نظری در خصوو
سیاست مالی ،سیاست مالی در ادوار تجاری و اثرات غیر خطی سیاست مالی ارائه میگردد .در
بخش سوم ،پیشینه پژوهش و در بخش چهارم الگوی مد نظر تحقیق و متغیرها بیان شده و نتايج
حاصل از تخمین مورد بحث و بررسی قرار میگیرد .بخش پنجم به تشري نتايج تجربی اختصاو
يافته است و در نهايت نیز جمعبندی ارائه شده است.
 -2مبانی نظری
شايد امروزه مسأله مهم و محوری تمامی اقتصادهای مدرن وجود پديده ادوار تجاری و يا نوسانات
اقتصادی باشد .پیدايش چنین ادوار تجاری ،در بسیاری از موارد باعث بروز مشكالتی برای
اقتصادها گشته و دورانی از شرايط تورمی و يا ركودی ناخواسته را برای آنها به وجود آورده كه
خود ممكن است منتج به شرايط ناگوار ديگری برای اقتصاد گردد .در نتیجه ،به نظر میرسد
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مطالعه اين پديده ،بررسی علل به وجود آمدن آن و چگونگی از بین بردن آن از مهمترين
دغدغههای سیاستگذاران اقتصادی هركشوری به شمار میآيد (گرجی و انواری رستم كالئی،
.)1397
امروزه دولتها تالش میكنند تا با استفاده از ابزارهای سیاست مالی و پولی روند رشد اقتصادی را
با ثبات و پايدار كنند و از نوسانات شديد در جهت مثبت و منفی جلوگیری كنند (صمدی و اوجی
مهر .)1391 ،با اين وجود ،در سالهای اخیر عالقه به تاثیرات سیاست مالی افزايش يافته است ،زيرا
از يك طرف در كشورهای توسعهيافته نرخ بهره اسمی پايین كه به دنبال آشفتگیهای مالی به
وجود آمده است موجب محدود كردن توانايیهای مقامات پولی برای ارائه محرکها از طريق
ابزارهای معمول پولی گرديده است (بیولسی .)2017 ،1به طوری كه در بسیاری از كشورها،
دولتها ،بانكهای مركزی و محققان زيادی ،بر اين مساله تأكید داشتهاند كه در شرايط ركود
اقتصادی كه نرخ بهره در پايینترين سط خود قرار دارد ،مكانیسم پولی ضعیف بوده و راه حل
مناسب برای برون رفت از اين شرايط را معرفی بستههای محرک مالی دانستهاند .از طرف ديگر در
بسیاری از كشورهای در حال توسعه به واسطهی فقدان زيربنای مالی و بانكی توسعه يافته،
سیاستهای پولی نقش كمتری را نسبت به سیاستهای مالی در سیاستگذاری اقتصادی داشته
است (انتظار و نجفی.)1397 ،
ادبیات تجربی حاكی از نتايجی متناقض در خصوو نحوه و میزان تأثیرگذاری سیاستهای مالی
بر متغیرهای كالن اقتصادی است و به همین دلیل اين سیاستها از ديرباز به عنوان يكی از ابزارهای
قدرتمند و در عین حال خطرناک اقتصادی مطرح بوده است (غالمی و كیانی .)1395 ،لذا
ضرورت دارد تا در خصوو ارتباط میان سیاست مالی و تولید مطالعه گردد تا سیاستگذاری
صحی در اين زمینه صورت گیرد و چون اين آثار در صورت شناخت و كاربرد رابطه اين
سیاستها با اهداف دولت ظاهر میشود بنابراين اگر نتوانیم مسائل اقتصادی كشور را به طور كامل
بشناسیم و درک كنیم و مكانیسمهای اقتصادی و نحوه عملكرد آنها را كامالً نشناسیم و چگونگی
به كارگیری ابزارهای سیاست اقتصادی را در ارتباط با مسائل اقتصادی ندانیم ،حتماً قادر به حل
مشكالت اقتصادی كشور نخواهیم بود.

)Biolsi (2017

1.

بررسی اثرات غیر خطی سیاست مالی بر فعالیت اقتصادی در ادوار تجاری با رويكرد رگرسیون انتقال ماليم ()ESTAR

349

در نظريه اقتصادی ،بسیاری از استداللها برای توجیه كارايی سیاست مالی با توجه به وضعیت ثبات
اقتصادی صورت گرفته است (عبدالنور و تونسی .)2015 ،1برای برخی ،سیاستهای اقتصادی
انبساطی می تواند تأثیرات مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد .در حالی كه برای ديگران ،اقتصاد
همیشه در يك وضعیت متعادل است و بنابراين سیاست مالی تاثیری نخواهد داشت و حتی میتواند
برای اقتصاد نیز مضر باشد .با اين حال ،اين دو اثر میتوانند در اقتصاد همگام باشند ،و لذا بر همین
اساس رفتار غیر خطی سیاست مالی در رشد اقتصادی را ارائه میدهند (عبدالنور و تونسی.)2015 ،
بررسی مطالعات نظری و تجربی نیز بیانگر اين است كه اثربخشی سیاسععت مععالی در ايععن شععرايط را
نمیتوان بدون در نظر گرفتن خصوصیات كلیدی فضای كالن اقتصادی حععاكم بععر اقتصععاد كشععور
مطالعه نمود ،بر اين اساس ضعف مععدلهای خطععی در بررسععی اثععرات سیاسععتهای مععالی نمودپیععدا
میكند (خدايی و همكاران .)1397 ،به اين معنی كه اثر سیاست مالی ممكن است بسته بععه شععرايط
اقتصادی كالن متفاوت باشد به طوری كه اين اثرات را میتوان در تجزيه و تحلیل سیاستهای غیر
خطی تحت پوشش قرار داد.
در هر صورت ادبیات در حال رشد ،هم از لحاظ نظری و هم تجربی ،به دنبال پاسخ بععه ايععن سععرال
است كه آيا ضريب فزاينده به طور طبیعی غیرخطی است يا خیر؟ (بیولسی )2017 ،وآيا اثر سیاست
مالی ممكن است بسته به شرايط اقتصادی كالن متفاوت باشد؟ اين اثععرات را میتععوان در تجزيععه و
تحلیل سیاستهای مالی غیر خطی تحت پوشش قععرار داد .افععزايش تععوان محاسععباتی نرمافزارهععای
رايانهای جديد باعث ظهور مدلهای جديدی شده اسععت كععه تخمینهععای دقیعقتری را در مقععاطع
زمانی مختلف ارائه میدهند (كوپ و كوريبیلیس .)2011 ،2بنابراين در اين پژوهش ،ارتبععاط میععان
سیاست مالی و تولید در وضعیتهای مختلف اقتصادی و سیكلهای تجاری ركععود و رونععق مععورد
تحلیل قرار میگیرد.
داليل مختلفی وجود دارد كه چرا واكنش به محرکهای مالی میتواند غیر خطی باشد .با نگاهی
به سمت عرضه اقتصاد ،میتوان دورههايی از شكاف تولید مثبت و منفی را تشخیص داد .بحث
اثرات جبرانی (اثر ازدحامی )3سنتی ،بیان میكند اينكه هزينههای دولت جايگزين هزينههای

1.

)Redouan Abdenour and Said Tounsi (2015
)Koop and Korobilis (2011
3. Crowding Out
2.
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بخش خصوصی میشود ،معموالً در مواقع شكاف مثبت در تولید كاربرد دارد اما در مواردی كه
تولید پايینتر از تولید بالقوه باشد و ظرفیتهای بیش از حد در اقتصاد موجود باشد ،اين اثر كمتر
است .چرا كه اين امر به سیاست مالی فرصت میدهد تا عوامل استفاده نشده تولید را فعال كند
(باوم و كوستر .)2011 ،1تحلیلهايی برای تجزيه و تحلیل تأثیر غیر خطی سیاست مالی در طرف
تقاضا نیز میتوان مطرح نمود .به عنوان مثال ،درازن )1990( 2استدالل میكند كه اثرات
سیاستهای مالی بستگی به اندازه و پايداری تكانه مالی دارد ،زيرا هر دو بر حسب سیاست مالی
كه در آينده انتظار میرود اثر عالمت دهی را تحت تأثیر قرار میدهند.
عالوه بر اين ،در زمان شكافهای منفی باال و بیكاری زياد افراد و بنگاهها ،آنها با محدوديتهای
اعتباری سختتری روبرو هستند ،زيرا بانكها خطوط اعتباری را حذف يا حق بیمه ريسك نرخ
بهره وام را افزايش میدهند .وامگیرندگان با اعتبار محدود ،تمايل دارند كه هزينههای قابل
مالحظهای را در پاسخ به حتی تغییر معادل در درآمد قابل تصرف ،تعديل كنند ،لذا به قوت
میتوان در خصوو اين استدالل نمود كه سیاست مالی میتواند بر درآمد قابل تصرف و بنابراين،
مصرف -بويژه در خانوارهای با اعتبار محدود – باكاهش مالیات و يا با افزايش پرداختهای
انتقالی به مصرفكنندگان و بنگاههای اقتصادی كه به شدت محدود شدهاند ،تأثیر بگذارد (باوم و
كوستر.)2011 ،
به هر حال اثرات غیر خطی سیاست مالی در اقتصادهای مختلف ،ممكن است به داليل متفاوتی رخ
دهد .صمدی و اوجی مهر ( )1393در پژوهشی ،تالش نمودهاند تا اين عوامل در سه دسته كلی
بررسی شود؛ عوامل طرف تقاضا ،عوامل طرف عرضه و درآمد نفت در كشورهای صادركننده
نفت .عوامل طرف تقاضا از طريق دو كانال اثر ثروت و انتظارات؛ عوامل طرف عرضه از طريق
بازار كار ،و درآمد نفتی از طريق پسانداز احتیاطی ،هزينه تعديل و توزيع بین نسلی نفت ،باعث
ايجاد اثرات غیر خطی سیاست مالی میشوند.

)Baum and Koester (2011
)Allan Drazen (1990
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 -3پیشینه پژوهش
 -3-1مطالعات خارجی
چیبی و همكاران )2015( 1در مطالعه ای به بررسی پايداری سیاست مالی با استفاده از يك رويكرد
مدل غیر خطی و يك مدل خود رگرسیونی انتقال ماليم ( )STARو بر اساس دادههای سه ماههای
كه از  1964:4 – 2012:4در بودجععه متععوازن الجزايععر بععه عنععوان درصععد از تولیععد ناخععالص داخلععی
گردآوری شده است ،می پردازند .هدف پیدا كردن يك مقدار آستانه متغیر انتقال است كععه بععرای
تصمیم گیرندگان الزم است تا سیاست مالی الجزيره را تعععديل كننععد و همچنععین سععرعت انتقععال از
يك رژيم به ديگر را محاسبه و تابع انتقال را تخمین بزنند .نتايج به وضوح وجود آثار آستانهای در
كسری بودجه الجزاير (رفتار غیر خطی و انتقال رژيم سیاست مالی) در قالب يععك مععدل لجسععتیك
( )LSTRحاوی دو رژيم با يك آستانه و بسته به وقفه سوم در قیمت نفت را نشان میدهد.
سلیمانی ) 2016( 2در مقاله خود كه با هدف بررسی رابطه بین سیاست مالی و رشد اقتصععادی بععرای
يك گروه پانل از  40كشور در حال توسعه برای دوره  1990تا  2012صورت گرفته ،با تمركععز بععر
يك تجزيه و تحلیل تطبیقی بین كشور مراكش وگروه پانل شواهدی از وجود اثر دو آسععتانه بععرای
سیاست مالی را به دست آورد .با افزايش كسری بودجهای  4/8درصد از تولید ناخالص داخلی و يا
مازاد مالی بیش از  3/2درصد تولید ناخالص داخلی ،رشد اقتصادی منفی است .همچنین از جهتععی
عالمت رابطه بین كسری بودجه و رشد اقتصادی به واسطه میزان سرمايهگذاری كععل بسععتگی دارد.
برای ارزشهای سرمايهگذاری كل بیش از  23درصد تولید ناخالص داخلی ،به اين معنی است كه
رابطه مثبت وجود دارد .با اين حععال ،زمععانی كععه سععرمايهگذاری بععه زيععر ايععن آسععتانه برسععد ،منفععی
میشود.
بیولسعی ( )2017در مقالععه خععود بععه بررسعی ايعن موضععوع پرداختععه اسععت كععه آيعا سیاسععت مععالی،
اندازهگیری شده به وسیله ضريب فزاينده مخارج دولععت يعا ضععريب فزاينععده مالیعات هنگععامی كععه
اقتصاد ضعیف است نسبت به زمانی كه اقتصاد قوی هست مععرثرتر اسععت يعا خیعر؟ در ايعن تحقیعق
واكنش به تكانههای تولید واقعی و مخارج واقعی دولت نسبت به شوک وارده به مخارج نظععامی و
)Chibi (2015
)Slimani (2016
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همچنین واكنش تولید واقعی و درآمد مالیاتی واقعی نسبت به شوک وارده روی مالیاتها تخمعین
زده شده است و در هر دو مورد برای غیر خطی بودن در اثرات ،مطابق با اينكه آيعا نععرخ بیكععاری
باال يا پايین است يك ارزش آستانهای داده شده در نظر گرفته شده است .نتايج اين تحقیق داللععت
بر اين دارد كه افزايش نرخ بیكاری آستانهای به صورت فزاينده منجر به يك ضريب فزاينده باالتر
بر روی مخارج دولت در شرايط بد جهانی میگردد ،گرچه آن به طور معنیداری بزرگتر از يعك
نیست .نتايج روی تغییرات مالیات ،دقیقاً كمتر تخمین زده میشوند.
اقبال و همكاران ) 2017( 1در پژوهشی رابطه بین كسری مالی و رشد اقتصادی در پاكستان را
بررسی میكنند تا تعیین كنند آيا كسری مالی آستانهای وجود دارد كه بتواند به عنوان معیار برای
سیاستگذاران با هدف گسترش رشد اقتصادی از طريق انبساط مالی باشد .اين تحقیق مدل
خودرگرسیون انتقال هموار ( )STARاز نوع لجستیك دو رژيمی را با دادههای سری زمانی برای
دوره  1972 -2014به كار میگیرد .تجزيه و تحلیل تجربی نشان میدهد كه سط آستانه كسری
مالی  5/57درصد از تولید ناخالص داخلی ( )GDPاست ،كه باالتر از آن كسری تأثیر منفی بر
رشد دارد .با اين وجود ،فضا برای سیاست مالی جهت باال بردن رشد اقتصادی وجود دارد ،در
صورتی كه كسری بودجه زير سط آستانه حفظ شود و مخارج عمومی به سرمايهگذاریهای
تولیدی منجر شود ،پتانسیل رشد بلندمدت كشور را افزايش میدهد.
رامی و زبیری )2018( 2در پژوهشی به اين بررسی پرداختهاند كه آيا ضرايب فزاينده مخارج دولتی
دولت اياالت متحده در طول دورههای ضعیف اقتصادی باالتر هستند يا زمانی كه نرخهای بهره
نزديك به حد پايین صفر است .آنها با استفاده از دادههای سری زمانی فصلی (سه ماهه) جديد
اياالت متحده آمريكا كه جنگهای چندگانه بزرگ و ركود عمیق (بحران بزرگ) را پوشش
میدهد ،ضرايب فزايندهای را كه كمتر از يك (واحد) هستند ،صرف نظر از میزان ركود اقتصادی
برآورده كردهاند .در مقابل ،نتايج بدست آمده برای حالت حد پايین صفر كمتر واض است .برای
كل نمونه ،شواهدی از ضرايب فزاينده باال در نزديكی مرز صفر وجود ندارد .هنگامی كه دادههای
مربوط به دوره جنگ جهانی دوم از مطالعه حذف میشود ،برخی برآوردهای نقطهای به ضرايب
فزاينده باالتر در طول وضعیت مرز پايین صفر اشاره دارد ،كه ضرايب فزاينده را تا  1.5برابر
)Iqbal (2017
)Valerie A. Ramey and Sarah Zubairy (2018
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میدانند .نتايج پژوهش حاكی از آن است كه بر خالف حدس و گمان اخیر ،ضرايب فزاينده
مخارج دولتی در طول ركود بزرگ لزوماً باالتر از میانگین نیست.
 -3-2مطالعات داخلی
در مطالعات داخلی نیز موارد محدودی در زمینه بررسی اثععرات نامتقععارن و مدلسععازی غیععر خطععی
مشاهده میشود از جمله:
جعفری صمیمی و همكاران ( )1393در مطالعععهای تجربععی بععر ايععن تععالش بودهانععد كععه بععه بررسععی
اثرگذاری نامتقععارن كسععری بودجععه دولععت بععر رشععد اقتصععادی ايععران طععی دوره 1369:1–1389:4
بپردازند .نتايج حاصل از اين مطالعه نشان میدهععد كععه كسععری بودجععه در قالععب يععك سععاختار دو
رژيمی بر رشد اقتصادی ايران اثر گذاشته است؛ به نحوی كه در دامنههای ركععودی اقتصععاد (رشععد
اقتصادی كمتر از 3/37درصدی) سهم بزرگتر كسری بودجه از تولید ناخععالص داخلععی ،همگععام بععا
ديدگاه كینزی ،اثر مثبت بر رشععد اقتصععادی و در دامنععههای رونععق اقتصععاد (رشععد اقتصععادی بیشععتر
از 3/37درصدی ) همگام با ديدگاه نئوكالسیكی ،اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است.
غالمی و هژبر كیانی ( )1395در مقالهای درصدد پاسخ به اين سرال بودهانععد كععه آيععا سیاسععتهای
مالی انبساطی به صورت افزايش مخارج دولت و كععاهش مالیععات بععر رشععد اقتصععادی در ايععران بععه
صورت خطی تأثیرگذار است يا غیر خطی؟ به اين منظور ،كارايی هر يك از برنامههای مذكور بععا
به كارگیری دو الگوی خودرگرسیون برداری خطی و آسععتانهای و اطالعععات سععالهای  1338الععی
 1391بررسی شده است .توابع واكنش آنی الگوی خطی حاكی از آن است كه كاهش درآمدهای
مالیاتی و افزايش مخارج دولت به عنوان محرکهای مالی منجر به افزايش رشد اقتصادی شدهاند،
اما میزان تأثیرگذاری مخارج دولت بیشتر از درآمدهای مالیاتی است .ضرايب فزاينده سیاسععتهای
مالی انبساطی به شرايط اقتصادی بر حسب شكاف تولید وابسته هستند .همچنین نتايج مطالعه انتظار
و نجفی ( )1397در تبیین آثار غیر خطی مخارج دولت بععر رشععد اقتصععادی ايععران در ادوار تجععاری
نشان میدهد كه شوک مثبععت در دوره رونععق تععأثیر مثبععت و در دوره ركععود تععأثیر منفععی بععر رشععد
اقتصادی دارد همچنین شوک منفی در دوره رونق تأثیر منفی و در دوره ركود تأثیر مثبتی بر رشععد
اقتصادی دارد.
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در مجموع میتوان گفت طععی دورههععای اخیععر ،مطالعععات بسععیاری پیرامععون ارتبععاط غیععر خطععی و
نامتقارن رشد اقتصادی و كسری بودجه صورت گرفته است .به طوری كه با شروع از سععال ،2000
میتوان فعالیت قابل توجهی از كارهای تجربی و نظری را كععه بععا توجععه بععه عععدم خطععی بععودن آن
میتواند بر رابطه بین رشد و كسری بودجه اثععر گععذارد و بععه بررسععی اثرگععذاری نامتقععارن كسععری
بودجه دولت بر رشد اقتصادی میپردازد ،در نظععر گرفععت [مینععا و ويلععوی ،)2008( 1آدام و
( ،)2005تنیمونه،كومبز و پالنه )2008( 3و مینععا و ويلععوی (،)2012امانوئععل اتینععگ

بععوان2

اونويودوكیععت4

( ،)2014اقبال و همكاران ( .[)2017اين نويسندگان تالش میكنند تا اثرات ضد كینزی كه مربوط
به انقباضات مالی باال است ،را شناسايی كنند .با اين حال ،هنوز هیچ توافقی در مورد آستانه كسری
مالی وجود ندارد كه مقامات تصمیمگیرنده نبايد از آن غافل شوند.
بالدينی ،)2005( 5باوم و بی .كوستر ( ،)2011أثاناسیناس و همكاران ،)2014( 6هوندرويانینس و
پاپائويكنومو ،)2015( 7مورياتا ،)2015( 8عبدالنور و تونسی ،)2015( 9من سینگر و

همكاران10

( )2017و رامی و زبیری ( ،)2018از جمله افرادی هستند كه اثرات وابسته به وضعیت سیاست مالی
و عمدتاً اثرات غیر خطی سیاست مالی بر رشد اقتصادی و ارزيابی اثرات نامتقارن مكانیسم انتقال
سیاست مالی را مورد بررسی قرارداده اند.
 -4روششناسی پژوهش
 -4-1ایده مدل و مبانی نظری آن
اگر هر يك از استداللهای غیر خطیِ مطرح شده در مبععانی نظععری ،اعمععال شععود در ايععن صععورت
مدل های با چارچوب خطی كافی نیست و گره زدن اقتصاد غیر خطی به يك چععارچوب خطععی بععا
توجه به پويايیهای آن میتواند منجر به استنتاجهای گمراه كننده شود.
1

). Minea and Villieu (2008
)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
2.
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رويكردهای مختلفی برای مدلهای غیر خطی سری زمانی مدل در ادبیات نظری يافت میشود از
جمله :سوئیچینگ ماركوف( 1مدل تغییر رژيم) ،انتقال هموار (ماليم) 2و مدلهای خود بازگشتی
آستانهای 3با تغییر ناگهانی ،كه در اين مقاله رويكرد دوم بكار گرفته شده است كه با جداسازی
مشاهدات به رژيمهای مختلف بر اساس متغیر آستانه مشخص میشود .در هر رژيم فرض بر اين
است كه سری زمانی توسط يك مدل خطی توصیف میشود.
در واقع چنین مدلهايی اين امكان را فراهم میكند تا در خصوو سیاستهای مالی ،بین سطوح
گوناگون رشد اقتصادی تمايز قايل شويم .در واقع ،رژيمهای متفاوت نرخ رشد اقتصادی كه
منعكسكننده ادوار تجاری هستند به صورت درونزا تعیین میشوند .انتقال از يك رژيم به رژيم
ديگر به صورت ماليم و توسط متغیر رشد اقتصادی انجام میشود و از اين طريق مقدار مناسب
آستانه رشد اقتصادی كه در آن سیاستهای مالی میتوانند اثرات كامال متفاوت و معنیداری
داشته باشند ،مشخص میشود.
از آنجا كه مدلهای مربوط به ادوار تجاری و سیاستگذاری دولتها به دلیل پیدا شدن متغیرهای
آستانهای و اثر آنها بر سیاستگذاری از نوع مدلهای آستانهای هستند و نه سوئیچینگ ،لذا در
اين مقوله از مدلهای  STARبهره گرفته شده است .كاربرد در راستای اين ويژگی از اين جهت
است كه در مدلهای سوئیچینگ تغییر رژيم تصادفی صورت میگیرد چرا كه متغیر آستانهای
مناسب برای بیان تغییر رژيم وجود ندارد.
رگرسیون انتقال ماليم )STR( 4مدلی غیععر خطععی اسععت كععه توسععهای از مععدل رگرسععیونی تغییععر
وضعیت ارائه شده توسط كواندت )1958( 5میباشد.
()1

y t =  z t +  z t G (  , c , s t ) +  t
t = 1, 2,...,T

=  + G (  , c , s t ) z t +  t

1.

Markov Switching Model
)Smooth Transition AR (STAR
3. Threshold Auto Regressive Models
4. Smooth Transition Regression
)5. Quandt (1958
2.
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كه  z t = (w t , x t )بردار متغیرهای توضیحی است كه در آن w t = (1, y t −1 ,..., y t − p ) :و

)  x t = ( x 1t ,...x ktبععععردار متغیرهععععای بععععرونزای مععععدل اسععععت .عععععالوه بععععر ايععععن،

  = ( , ,..., )و   = ( , ,..., )بعععععععردار )(( m + 1) 1
m

1

0

m

0

1

پارامترهعععععععا و

)   t ~ iid (0,  2اسععت .تععابع انتقععال )  G ( ,c , stتععابعی كععراندار از متغیععر انتقععال  ، s t

پارامتر شیب و  c = (c1 ,..., c k )بردار پارامتر مكان است و  . c1  ...  c kبه عنوان مثال ،تابع
انتقال را به فرم تابع لجستیك عمومی به صورت زير میتوان در نظر گرفت:
−1

()2

 0

K



G (  , c , s t ) = 1 + exp −  ( s t − c k )   ,
 k =1



زمانیكه   = 0تابع انتقال  G ( ,c , st ) 0/ 5خواهد بود و بنابراين ،مععدل  STRرابطععه ()1
در چارچوب يك مدل خطی جای میگیرد .اين موضوع در بررسی خطی بودن يا غیر خطی بودن
روابط در چارچوب مدل  STRمورد استفاده قرار خواهد گرفت.
 -5دادهها و تصریح مدل
 -5-1معرفی متغیرها و دادهها
در اين تحقیق متغیر رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ( )GRبه عنوان متغیر وابسععته و شععاخصهای
نسبت مالیات ها و نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی كه به ترتیب با  TAXو  GBنشععان
داده شدهاند ،به عنوان متغیرهای توضیحی مورد استفاده قرار میگیرد .عالوه بر متغیرهای توضیحی
فوق از سه متغیر نرخ تورم فصععلی ( ،)INFنسععبت سععرمايهگذاری كععل بععه تولیععد ناخععالص داخلععی
( )INVو نسبت تراز حساب جاری به تولیععد ناخععالص داخلععی ( )BPبععه عنععوان متغیرهععای كنتععرل
استفاده شده است .دادهها به صورت فصلی برای دوره  1367:2 -1395:4به روش كتابخانععهای و از
پايگاه اطالعاتی از جمله سايت بانععك مركععزی ايععران جمعععآوری شععده اسعت .شععرح مبسععوطی از
متغیرهای مورد استفاده در جدول ()1آمده است.
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جدول  :1معرفی متغیرهای مورد استفاده در تخمین
مأخذ جمعآوری

متغیر

نماد

شرح

رشد تولید ناخالص داخلی واقعی

GR

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت 1383

نسبت مالیاتهای دريافتی به GDP

TA
X

نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی

بانك مركزی

نسبت مخارج جاری دولت بهGDP

GB

نسبت هزينه مصرف نهايی بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی

بانك مركزی

نرخ تورم

INF

نرخ رشد شاخص كل بهای كاالها و خدمات مصرفی

بانك مركزی

نسبت سرمايهگذاری كل به GDP

INV

نسبت تشكیل سرمايه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی

بانك مركزی

نسبت تراز حساب جاری به GDP

BP

نسبت تراز حساب جاری كاالها و خدمات به تولید ناخالص داخلی

بانك مركزی

داده
بانك مركزی

منبع :يافتههای تحقیق

 -5-2تصریح مدل
برای تصري مدل تشكیل فرم غیر خطی نقطه شروع تحقیق خواهد بود .پس از آن بععا بررسععی غیععر
خطی بودن الگو ،ضمن بررسی تعداد رژيمها مدل غیر خطی معرفی خواهد گرديد .در اين مطالعععه
از آنجا كه هدف بررسی اثر سیاستهای مععالی بععر تحريععك فعالیتهععای اقتصععادی در دورههععای
ركود و رونق است ،مدلهای غیر خطی خانواده  STRبه كار برده شععده اسععت .در ايععن تحقیععق از
مدل پیشنهاد شده توسط سلیمانی ( )2016و بیولسی ( )2017بهره گرفته میشود.

()3

(0 + 1TAX t −1 + 2GB t −1 ) (1 − G (qt ;  , c ) ) + 
grt = 

( 0 + 1TAX t −1 +  2GB t −1 ) (G (qt ;  , c ) ) 
+1INV t −1 +  2 INFt −1 + 3BPt −1 +  t

 -5-3بررسی وجود ریشهی واحد با استفاده از آزمونهای غیر خطی ناپارامتریک
بریتانگ
در مطالعه حاضر به دلیل اهمیت نتیجه آزمون ريشه واحد به دلیل وجود اثرات غیر خطی از آزمون
ريشه ناپارامتريك بريتانگ )2002( 1برای آزمون وجود ريشه واحد رشد اقتصادی ( )GRاسععتفاده
شده است .در صورت وجود اثرات غیر خطی در متغیععر وابسععته ( )GRنتععايج آزمونهععای  ADFو
)Breitung (2002

1.
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 PPاعتبار الزم را در بررسی فرضیه ريشه ی واحد نخواهند داشت .فرضیه صفر اين آزمون (آزمون
بريتانگ ( ))2002مانند  ADFنامانايی سری زمانی است .از آنجا كه توزيع آماره آزمععون معرفععی
شده توسط بريتانگ تحت تأثیر پارامترهای زائد قرار نمیگیرد (به عبارتی ديگر تحت تأثیر تصري
نادرست تعداد وقفههای وارد شده  ADFقرار نمیگیرد) اعتبار آماری نتايج اين آزمون از آزمععون
 ADFو  PPبیشتر است .نتايج اين آزمون در جدول ( )2نشان داده شده است:
جدول  :2آزمون ریشه واحد ناپارامتریک بریتانگ
ارزش احتمال سطح %5

آماره آزمون بریتانگ

نام متغیر

0/0000

0/00051

GR

0/0010

0/01155

GB

0/0032

0/02101

TAX

0/00153

0/01487

INV

0/0000

0/00322

INF

0/0036

0/2636

BP

منبع :يافتههای محقق

نتايج آزمون ريشه واحد ناپارامتری بريتانگ نشان میدهد كه تمامی متغیرها در سط مانا میباشند.
 -5-4آزمون غیر خطی بودن مدل
يكی از سععوالهای اساسععی تحقیععق حاضععر ايععن اسععت كععه آيععا تععأثیر سیاسععتهای مععالی دولععت بععر
فعالیتهای اقتصادی در طول فازهای مختلف ادوار تجاری از يك مدل غیر خطی پیروی میكند؟
آزمونهای آماری كه مدلهای رژيمی را به عنوان جايگزين مدلهای خطی میگیرند ،تحت تأثیر
مسئله ی عدم شناسايی ناشی از وجود پارامترهای مزاحم در فرضیهی صفر میباشند .در اين حالععت
مدل غیر خطی حاوی پارامترهايی است كه تحت برقراری فرضیهی صععفر مقیععد نمیشععوند هرچنععد
كه در مدل خطی وجود ندارند .در مدل  STARاين پارامترهای مععزاحم عبارتنععد از  و  .cپیامععد
وجود چنین پارامترهای مزاحمی آن است كه توزيع مجانبی متعارف قابل كاربرد نیسععت (هانسععن،1
.)1996

)Hansen (1996

1.
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به منظور غلبه بر مسئله وجود پارامترهای مزاحم ،ترسويرتا )1994( 1بسط تیلور رابطه ( )2را حععول
نقطه =  برای  3يا  4جمله ی اول آن بدست آورده اسععت و پععس از جععايگزين كععردن تقريععب
تیلور  Gدر رابطه ( )1رابطهی ( )4به دست میآيد:
*y t =  0z t +  j =1  j z t s t j +  t
4

()4

فرضععععععیه خطععععععی بععععععودن مععععععدل را میتععععععوان بععععععا اسععععععتفاده از برقععععععراری فرضععععععیه
 H 0 : 1 =  2 = 3 =  4 = 0در رابطهی فوق با استفاده از آمارهی ( Fكععه دارای توزيععع F

معمول است) سنجید .نتايج آزمون فرضیه خطی بودن در مقابل فرضیه غیر خطععی بععودن لواكععونن،
سايكونن و ترسويرتا )1988( 2در جدول ( )3نشان داده شده است.
جدول  :3آزمون خطی بودن رابطه با استفاده از مدل LSTAR
Linearity Tests
F-statistic

Null Hypothesis

p-value

d.f.

0/0028

)(12, 96

2/770833

H 04 : 1 =  2 = 3 =  4 = 0

0/0082

)(9, 99

2/667759

H 03 : 1 =  2 = 3 = 0

0/0139

)(6, 102

2/822992

H 02 : 1 =  2 = 0

0/0079

)(3, 105

4/165730

H 01 : 1 = 0

منبع :يافتههای محقق

چنانچه در جدول ( )3هر كدام از فرضیههای  H 02 ، H 03 ، H 04و  H 01رد شععود فرضععیه غیععر

1

خطی بودن رابطه ( )3تأيید میشود .نتايج نشاندهنده رد همهی فرضیهها بععه نفععع غیععر خطععی بععودن
رابطه است.

 -5-5انتخاب متغیر آستانه و تعداد رژیمها و نوع تابع انتقال

پس از اينكه غیر خطی بودن رابطه تأيید شد ،بايد متغیر مناسب آستانهايی انتخاب شود .در مطالعه
حاضر به جهت سنجش اثر سیاستهای مالی در ادوار تجاری ،دو متغیر نرخ رشععد تولیععد ناخععالص
ملی واقعی با وقفه (  )grt−1و شكاف تولید بععا وقفععه (  )gapt−1محاسععبه شععده بععا فیلتععر هودريععك
). Terasvirta (1994
)Luukkonen, Saikkonen and Teräsvirta (1988

2.
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پرسكات ،)HP( 1به عنوان متغیرهای پیشععنهادی آسععتانه انتخععاب شععده اسععت .بععرای انتخععاب متغیععر
آستانهای مناسب (  ) qtاز مجموعه  grt −1 , gapt −1دو مدل غیر خطی با هركدام از اين متغیرها
برآورد و سپس (مجمععوع مربعععات باقیمانععدهها)  SSRدو مععدل مقايسععه شععده و بععر اسععاس حععداقل
مجموع مجذور خطاها متغیر  𝑔𝑟𝑡−1به عنوان متغیر آستانهای انتخاب شععده اسععت .پععس از انتخععاب
متغیر آستانهای ،بايد تعداد رژيمها انتخاب شود .آزمون دنبالهای ترسويرتا ( )1994بععا سععه فرضععیه
 H 2 ، H 1و  H 3به صورتی كه در ستون اول جدول ( )4نشان داده شده است به بررسی رابطهی
( )4میپردازد .ترسويرتا ( )1994نشان میدهد چنانچه فرضیه  H 1و  H 3رد شععود ،دو رژيععم و
در صورتی كه  H 2رد شود ،سه رژيم انتخاب میشود.
جدول  :4آزمون انتخاب تعداد رژیمها
p-value
0/0971

d.f.
)(3, 99

Terasvirta Sequential Tests
Null Hypothesis
F-statistic
2/164002
H 3 : 3 = 0

0/2386

)(3, 102

1/429173

H 2 : 2 = 0 3 = 0

0/0079

)(3, 105

4/165730

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

منبع :يافتههای محقق

همانگونه كه نتايج ارائه شده در جدول ( )4نشان میدهد ،مدل دو رژيمععی در مقابععل سععه رژيمععی
تأيید میشود.
پس از تشخیص تعداد رژيمها بايد نوع تابع انتقال  Gمشخص شود .در رابطه ( )5انواع توابع انتقالی
كه میتوان انتخاب كرد ،نشان داده شده است.

Hodrick–Prescott (HP) Filter

1.
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e −0.5s ds
2

 0

)

)  (qt −c



−

1
2

= Gt

STAR :

(

G t = 1 − exp − (qt − c ) ,

ESTAR :

1
Gt = 
0

SETAR :

Gt :

LSTAR :

2

()5

qt  c
qt  c

 0
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1
,
) ) 1 + exp ( − (qt − c

با استفاده از آزمون فرضیه اسكريبانو -جوردا )1999( 1از تقريب تیلور تابع  Gبا تصري الجستیك
( )LSTARو نمايی ( )ESTARبرای بررسی وجود اثرات غیر خطی استفاده میشود .با توجععه بععه
مقادير  P-valueبدست آمده برای دو آزمون نتايج ارائه شده در جدول ( )5فرم نمايی را برای تابع
انتقال  Gمعرفی میكند.
جدول  :5آزمون انتخاب فرم تابع انتقال G
Escribano-Jorda Tests
F-statistic

Null Hypothesis

p-value

d.f.

0/0075

)(6, 96

3/135170

H 0L : 2 = 4 = 0

0/0024

)(6, 96

3/696705

H 0 E : 1 = 3 = 0

منبع :يافتههای محقق

 -5-6برآورد و تخمین مدل
پس از انجام مراحل فوق ،رابطهی ( )3را میتوان به فرم دقیقتر زير بازنويسی كرد:

()6

)

)

(
)  (1 − exp ( − (GR

) ) grt = (0 + 1TAX t −1 + 2GB t −1 ) exp ( − (GR t −1 − c

)) − c

t −1

+ ( 0 + 1TAX t −1 +  2GB t −1

+1INV t −1 +  2 INFt −1 + 3BPt −1 +  t

Escribano-Jorda
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برای تخمین پارامترهای رابطه ( )6از روش حداقل مربعات غیععر خطععی ( )NLSاسععتفاده میشععود.
اگر بردار پارامترهععای رابطععهی ( )6بععه صععورت  = (0 , 1 , 2 ,  0 , 1 ,  2 ,  , c ,1 , 2 , 3 )

نشان داده شود ،آنگاه روش  NLSبه صورت رابطه ( )7بردار  را برآورد میكند:
2

()7

T

ˆ = arg min QT ( ) = arg min  GR t − F ( x t ; ) 
t =1





در رابطه ( F ( x t ; ) ،)7عبارت سمت راست رابطهی ( )6میباشد .تخمین رابطه ( )7با استفاده
از الگوريتمهای بهینهيابی مبتنی بر روشهای عددی ممكن است .به دلیععل وابسععتگی بععردار  بععه

پارامترهای )  ، ( ,cنتايج تخمین اين بردار به مقادير اولیععهی )  ( ,cوابسععته خواهععد بععود .يععك
روش مناسب يافتن مقادير اولیه مناسب استفاده از روش جسععتجوی شععبكهايی دو بعععدی 1در طععول

مقادير  و  cاست .اين روش كمك میكند كه مقععادير از )  ( ,cانتخععاب شععود كععه واريععانس
باقیماندههای مدل حداقل شود.
بر اساس يافتههای روش جستجوی شبكهايی دو بعدی مناسبترين مقدار اولیه بععرای پععارامتر گامععا
عبارت است از  10و برای پارامتر آستانهايی  cعبارت است از  .-0/066به ازای اين دو مقدار اولیه
كمترين واريانس باقیماندهها را خواهیم داشت كه برابر با  SSR=0/2059اسععت .بععا تنظععیم مقععادير

اولیه پارامترهای )  ( ,cبرابر با يافتههای روش جستجوی شبكهايی دو بعدی ،رابطه ( )6با استفاده

از  NLSو تنظیم مقادير اولیه فوق برآورد میشود .نتايخ تخمین پارامترهععای )  ( ,cدر رابطععهی
( )6در جدول ( )6ارائه شده است:
جدول  :6تخمین پارامترهای ()𝛾,c
ارزش احتمال

آماره t

0/3501

0/938734

0/0487

-1/994502

انحراف استاندارد

برآورد نقطهای

(شیب)Slopes
52/91043

49/66883

پارامتر



(آستانه)Thresholds
0/023824

-0/047517

C

منبع :يافتههای محقق

Two-Dimensional Grid Search
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بر اساس اين نتايج مقدار آستانهايی رشد اقتصادی برابر با  -0/047است و چنععان چععه در هععر فصععل
رشد اقتصادی كمتر يا مساوی اين عدد باشد در وضعیت ركودی و اگر بزرگتر از اين عدد باشععد
در وضعیت رونق قرار خواهیم داشت .همچنین پارامتر شععیب برابععر بععا  49/7اسععت كععه عععدد نسععبتاً
بزرگی است و سبب انتقال نسبتاً سريع از رژيمی به رژيم ديگر میشود .تعیععین انحنععای تععابع انتقععال
حول نقطهی آستانهايی  cنیاز به مشاهدات بسیار دارد .در حالتی كه نمونه كوچععك باشععد ،كمبععود
اطالعات در انحراف استاندارد بزرگ ˆ خود را بروز میدهد .با اين حال كوچك بععودن آمععاره t

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

معنیدار نبودن ˆ مشكلی مربوط به الگوريتم بهینهيابی عععددی اسععت و نععه تفسععیری .نمععودار تععابع
انتقال نمايی با ويژگیهای برآوردی ارائه شده در جدول ( )6در نمودار ( )1نشان داده شده است:

منبع :يافتههای محقق

نمودار  :1تابع انتقال نمایی

با استفاده از تابع انتقال ياد شده ،نتايج تخمین رابطه ( )6در دو رژيم ركودی (رژيم خطی) و رژيععم
رونق (رژيم غیر خطی) در جدول ( )7نشان داده شده است:

Seber and Wild

1.
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جدول  :7ضرایب برآوردی در رژیمهای مختلف با الگوی رگرسیونی غیر خطی ESTAR
ارزش احتمال

آماره t

انحراف استاندارد

ضریب برآوردی

متغیر

رژیم رکودی
0/0000

-5/740047

0/128309

-0/736502

C

0/0544

-1/946151

1/467648

-2/856264

)TAX(-1

0/0000

5/772111

1/513582

8/736565

)GB(-1

رژیم رونق
0/0000

5/662091

0/123488

0/699199

C

0/0577

1/919742

1/515991

2/910313

)TAX(-1

0/0000

-5/311203

1/583097

-8/408148

)GB(-1

متغیرهای غیر آستانهایی
0/8069

0/245086

0/097322

0/023852

)INV(-1

0/6303

-0/482703

0/000784

-0/000379

)INF(-1

0/0124

-2/545561

0/032467

-0/082646

)BP(-1

Mean dependent var0/011577

R-squared 0/488456

S.D. dependent var0/048223

Adjusted R-squared 0/438791

Akaike info criterion-3/250601

S.E. of regression0/045502

Schwarz criterion-2/986582

Sum squared resid 0/213256

Hannan-Quinn criter -3/143450

Log likelihood196/2843

Durbin-Watson stat2/608443

F-statistic2/391862
Prob(F-statistic)0/013550

منبع :يافتههای محقق

نتايج ارائه شده در جدول ( )7نشان میدهد كه در رژيم ركودی اثر افزايش در مالیاتها در فصععل
قبل بر رشد اقتصادی فصل كنونی منفی و معنیدار است .همچنععین در رژيععم ركععودی ،افععزايش در
مقدار فصل قبععل نسععبت مخععارج جععاری دولتهععا (بععا فععرض ثبععات سععاير متغیرهععا از جملععه تععورم،
سرمايهگذاری ،تراز حساب جاری و مالیاتهای فصل قبععل) سععبب افععزايش رشععد اقتصععادی فصععل
كنونی به میزان  8/7درصد میشععود .بعه عكععس ،در رژيععم رونععق افععزايش يععك درصععد در نسععبت
مالیاتهای دوره قبل با فرض ثبات ساير متغیرهای الگو سبب افزايش رشد اقتصادی فصلی به میزان
 2/9درصد خواهد شد .با اين حال افزايش نسبت مخارج جاری دورهی قبل دولت در رژيم رونق با
فرض ثبات ساير متغیرهای الگو سععبب كععاهش  8/4درصععدی رشععد اقتصععادی فصععلی میشععود كععه
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میتواند به دلیل پديده برون سپاری( 1اثر ازدحام خارجی) جريان سرمايهگذاری بخععش خصوصععی
و مخارج عمرانی بخش دولتی (از آنجا كه  GBنسبت به  GDPمحاسبه شععده اسععت) روی دهععد.
عالوه بر اثرات رژيمی گفته شده ،افزايش در تراز حساب جععاری در فصععل كنععونی سععبب كععاهش
 0/08درصدی رشد اقتصادی فصل آتی خواهد شد.
 -5-7آزمونهای کنترلی
 -5-7-1آزمون وجود اثرات غیر خطی باقیمانده
يكی از آزمونهای مهم هنگام استفاده از مدلهای غیر خطی آن است كه آيا مدل غیر خطی مورد
استفاده تمام ويژگیهای غیر خطی در سریهای زمانی تحت بررسی را در بر میگیرد يععا خیععر؟ در
مدل  ESTARاستفاده شده در اين مطالعه رويكرد معمول بررسی فرضیه جايگزين در قالب وجود
رژيم باقیمانده و محاسبه نشده است .در تحقیق حاضر از مدل دو رژيمی استفاده شععده اسععت و لععذا
آزمون بررسی اثرات غیر خطی باقیمانده شامل اين فرضیه است كه مدل با سه رژيم مناسععب اسععت.
ايتهايم و ترسويرتا )1996( 2يك نوع آماره آزمون  LMرا برای آزمون مدل  STRدو رژيمی در
مقابل مدل سه رژيمی ارائه كردهانععد .بععر اسععاس آزمععون آنهععا رابطععه ( )6را بايععد بععه صععورت زيععر
بازنويسی كرد:

))) ) ( exp ( −1 (GRt −1 − c1
))) + ( 0 + 1TAX t −1 +  2GB t −1 )  (1 − exp ( − 1 (GR t −1 − c1
(

grt = 0 + 1TAX t −1 + 2GB t −1

()7

 ( 0 −  0 ) + (1 − 1 )TAX t −1 
+
)))  (1 − exp ( − 2 (GRt −1 − c 2
 + ( 2 −  2 ) GB t −1

+1INV t −1 +  2 INFt −1 +  3 BPt −1 +  t

در رابطهی فوق فرض میشود كه  . c 2  c1اكنون فرضیه صفر آزمون فرضیه وجععود اثععرات غیععر

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

Crowding Out of Investment Spending
)Eitrheim and Terasvirta (1996

1.
2.
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تیلور تععابع انتقععال دوم حععول نقطععه =   2اسععتفاده میشععود .پععس از ايععن جايگععذاری از آزمععون
دنبالهايی ترسويرتا استفاده میشود .نتايج اين آزمون در جدول ( )8نشان داده شده است:
جدول  :8آزمون وجود اثرات غیر خطی باقیمانده مدل  ESTARتصریح شده در رابطه ( )6و ()7
p-value
0/8037

d.f.
)(3, 95

Terasvirta Sequential Tests
F-statistic
0/329920

H3:b3=0

0/7069

)(3, 98

0/465671

H2:b2=0 | b3=0

)(3, 101

3/035776

H1:b1=0 | b2=b3=0

0/0326

Null Hypothesis

منبع :يافتههای محقق

نتايج آزمون فوق در تمام فرضیه ها حاكی از عدم رد فرضیه صفر است و لذا رابطه ( )6اثععرات غیععر
خطی را به نحو مناسبی در بر گرفته است و نیاز به معرفی رژيم اضافی در رابطه ( )6نیست.
 -5-7-2آزمون پایداری پارامتر مدل غیر خطی
يك مدل جالب از مدل  ،STRتصري ضريب متغیر بععا زمععان اسععت كععه بععا انتخععاب زمععان بعنععوان
متغیرآستانهای به دست میآيد .اين مدل در رگرسیونی كععه پارامترهععايش در طععول زمععان بععه طععور
هموار تغییر میكند باعث بیثباتی ساختاری میشود.
الندبرگ و ديگران )2000( 1با استفاده از روش آزمونی كه در آزمون خطعی بععودن مطععرح شععد و
بسط تیلور تابع انتقال با استفاده از متغیر آستانه زمععان ( )tبععرای سععاختن فرضععیهی رقیععب ناپايععداری
ضرايب ،يك آزمون برای پايداری پارامتر را سععاختهاند .نتععايج آزمععون پايععداری پارامترهععا كععه در
جدول ( )9ارائه شده است ،نشان میدهد كه فرضیه با ثباتی ضرايب رد نمیشود.
جدول  :9آزمون ثبات پارامتر  ESTARتصریح شده در رابطه ()6
p-value

d.f.

0/3230

)(24, 80

Parameter Constancy Tests
Null Hypothesis
F-statistic
H04:b1=b2=b3=b4=0
1/139848

0/1391

)(18, 86

1/428532

H03:b1=b2=b3=0

0/2824

)(12, 92

1/218846

H02:b1=b2=0

)(6, 98

0/265689

H01:b1=0

0/9516
منبع :يافتههای محقق

Lundbergh et al
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به دلیل آنكه با استفاده از فیلتر  HACرابطه ( )6برآورد شععده اسععت و بععه دلیععل آنكععه ايععن فیلتععر
تخمین نیرومندی از ماتريس واريانس-كواريانس رابطه ( )6ارائه میدهد ،نیازی بععه انجععام آزمععون
خودهمبستگی و ناهمسانی واريانس نیست چرا كه خاصیت اين فیلتر زدودن اين اثرات در صورت
وجود است .بنابراين ،تصري مدل در رابطه ( )6بععه درسععتی انجععام گرفتععه اسعت و نتععايج از لحععاظ
آماری معتبر میباشند.
 -8خالصه و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سیاستهای مععالی دولععت بععر فعالیتهععای اقتصععادی در طععول
فازهای مختلف ادوار تجاری با استفاده از الگوهععای غیععر خطععی در بععازه زمععانی 1367:2 -1395:4
طراحی شده است .سراالتی نظیر اينكه سیاستهای مالی انبساطی چععه تععأثیری بععر رشععد اقتصععادی
دارند؟ آيا وضعیت دوره تجاری بر اثرات شوکهای سیاستهای مالی روی تولید ناخالص داخلی
اهمیت دارد؟ و آيا آنها در مراحل مختلف دوره تجاری متفاوتند؟ از جملععه مسععائل ايععن پععژوهش
هستند .به ويژه اين كه آيا افزايش در مخارج يا كاهش مالیات دولتی بسته به وضعیت اقتصادی (بععر
حسب آستانه نرخ رشد و يا شكاف تولید) ممكن است به طور متفاوتی بععر اقتصععاد تععأثیر بگععذارد؟
ادبیات نظری زيادی به اين نتیجه رسیده است كه ايععن چنععین اسععت و بسععیاری از مطالعععات تجربععی
مانند سلیمانی ( ،)2016من سینگر و همكاران ( ،)2017بیولسی ( )2017و رامععی و زبیععری (،)2018
اين نوع مسأله را مورد بررسی قرار دادهاند و به نتايج مشابهی دست يافتهاند .در اين مطالعععه فرضععیه
غیر خطی بودن توسط آزمون آماری ارائه شده توسط لواكونن ،سايكونن و ترسويرتا ( )1988كه
مدلهای آستانهای را بعنوان جايگزين مدلهای خطی میگیرنععد ،مععورد بررسععی قععرار گرفععت و بععا
آزمون متغیر نرخ رشد تولید ناخالص ملی واقعی بعنوان متغیر آستانه مدل  ESTARانتخععاب شععده
است .بر اساس نتايج مدل تحقیق ،مقدار آستانهايی رشد اقتصادی  -0/047برآورد شععده اسععت .بععه
اين معنی كه در هر فصل ،رشد اقتصادی كمتر يا مساوی اين عدد ،نشاندهنده وضعیت ركععودی و
بزرگتر از اين عدد ،بیانگر وضعیت رونق میباشد .همچنین پععارامتر شععیب برابععر بععا  49/7اسععت كععه
نشان دهنده انتقال نسبتاً سريع از رژيمی به رژيم ديگر میباشد .نتععايج نشععان میدهععد كععه در رژيععم
ركودی اثر افزايش در نسبت مالیاتها در فصل قبل بر رشد اقتصادی فصل كنونی منفی (به میععزان
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 -2/8درصد) و معنیدار است در حالی كه اين شواهد به نفع ديدگاهی است كه زمانی كه اقتصععاد
دارای ظرفیت اضافی است ،اثربخشی هزينههای دولت به عنوان يك ابزار محرک مالی بیشتر است
(به میزان  8/7درصد) .اين نشان میدهد پاسخهای قوی مثبت تولیععد ناخععالص ملععی بععرای تغییععرات
مخارج دولتی در شرايط ركود اقتصادی همانند پژوهش باوم و كوستر ( )2011و بیولسعی ()2017
تأيید شده است .اين موضوع در رژيم رونق به طور معكععوس روی میدهععد كععه البتععه قابععل توجیععه
است .لذا بر اساس اين مدل ،عدم تقارن اثرگذاری سیاسععتهای مععالی از نععوع مخععارج و مالیاتهععا
پذيرفته شد و تأيید گرديد كه چنین عدم تقارنهايی وجود دارد كه ناديده انگاشتن آنهععا موجععب
تفسیر نادرستی از واقعیت خواهد شد .برای تأيید اين اثر گذاری نیز آزمونهايی صورت گرفت تععا
از يك طرف بررسی شود اثرات غیر خطی را به نحو مناسبی در بر گرفتععه اسععت و نیععاز بععه معرفععی
رژيم اضافی نیست و از طرف ديگر وجود مدلی با تغییر پارامترها در طول زمان به طور هموار (كه
دلیلی بر عدم پايداری پارامترها میباشد) ،بررسی و در نتیجه فرضیه با ثباتی ضرايب رد نمیشود.
بر طبق نتايج ،برای سیاستگذاران منطقی خواهد بود كه در دوره ركود اقتصادی ،مصرف عمومی
را افزايش دهند ،زيرا اثرات فزاينده بزرگتر قابل مالحظهای به فعالیت اقتصادی منتقل میشععود .در
مقابل ،افزايش در بخش مخارج دولتی طی يك دوره رونق ،ناشی از اثرات ازدحام خارجی شديد
تدريجی در بخش خصوصی میتواند غیر منطقی باشد ،كععه در نتیجععه رشععد اقتصععادی را بععه میععزان
كمتری تحريك میكند .بنابراين عدم توجه به رفتار مالی و وضعیت اقتصادی ،اثرات فزاينده مععالی
گمراه كننده میشود كه به نوبه خود منجر به پععذيرش اقععدامات مععالی نامناسععب میشععود كععه حتععی
وضعیت اقتصادی كشور را بدتر میكند .بنابراين ،يك سیاست مناسب مالی بايععد ،از يععك طععرف،
اقدامات محرک مالی را زمانی كه اقتصاد در حال ركود است ،اعمال كند ،و از سوی ديگر ،زمانی
كه فعالیت اقتصادی احیا و فعال شود ،يك سیاست محرمانه مالی معتبر به اجرا درآيد .با اين حععال،
بايد تأكید شود كه اين به دو فرضیه مربوط میشود:
اول ،برای اجرای اين اقدامات ،موقعیت مالی كشور بايد صحی و پايدار باشد تععا اقتصععاد را بععدون
افزايش هزينه ريسك ،كه به نوبه خود پايداری امور مالی كشور را تضعیف میكند تحريك كند و
رونق اقتصادی بلندمدت را فراهم كند .دوم ،سیاستگذاران بايد بتوانند اقدامات مالی مناسب را به
سرعت انجام دهند تا بتوانند از تاثیرات فزاينده سیاست مالی بر فعالیت اقتصادی بهره ببرند.
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ويژگیهای خاو كشوری در ايران نشاندهنده اثربخشی سیاست مالی در تغییر شرايط اقتصادی با
استفاده از محرکهای مالی يا اقدامات رياضت مالی است بععا ايععن وجععود ،بععه جهععت قععرار گععرفتن
اقتصاد عمدتاً در زير آستانه ،فضا برای سیاست مالی جهت باال بردن رشد اقتصادی وجود دارد.

 370نشريه سیاستگذاری اقتصادی ،سال دوازدهم ،شماره بیست و سوم ،بهار و تابستان 1399

منابع و مآخذ
 .1انتظار ،الناز .و نجفی ،مینا (" .)1397تبیین آثار غیر خطی مخارج دولت بر رشعد اقتصعادی ايعران
در ادوار تجاری (رهیافت مدل چرخشی ماركوف با ضرايب متغیر)" .فصعلنامه مهندسعی تصعمیم
.134-115 :)7(۲
 .2جعفری صمیمی ،احمد .منتظری شوركچالی ،جالل .و گردابی ،احمعد (" .)1393تعأثیر نامتقعارن
كسری بودجه بعر رشعد اقتصعادی ايعران :شعواهدی از معدل رگرسعیون انتقعال ماليعم (.")STR
فصلنامه مطالعات اقتصادی كاربردی .111-128 :)12(3
 .3خدايی ،مهدی .جعفری ،محمد .و فتاحی ،شهرام (" .)1397بررسی اثرات سیاسعتهای معالی بعر
رشد اقتصادی در اقتصاد ايران :مدلهای حالت-فضعا" .فصعلنامه علمعی-پژوهشعی پژوهشهعای
رشد و توسعه اقتصادی .81-94 :)31(8
 .4صمدی ،علی حسین .و اوجی مهر ،سكینه (" .)1391بررسی عوامل مرثر بر رفتعار موافعق ادواری
سیاست مالی با تأكید بر تالطم قیمت نفت :مطالعه معوردی ايعران ( .")1386 -1353دو فصعلنامه
علمی -پژوهشی جستارهای اقتصادی ايران .29-57 :)18(9
 .5غالمی ،الهام .و هژبر كیانی ،كامبیز (" .)1395بررسی كارايی سیاستهای مالی انبسعاطی در ايعران:
مقايسه تطبیقی الگوی  VARخطی و آستانهای" .فصلنامه اقتصاد مالی .1-25 :)35(10
 .6گرجی بندپی ،ابراهیم .و انواری رسعتمكالئی ،فرزانعه (" .)1397نقعش بانعك مركعزی در ايجعاد
سیكلهای تجاری در اقتصاد ايران" .دو فصلنامه پژوهشهای اقتصاد پولی -معالی -32 :)15(۲5
.1
 .7محمودی ،عبداهلل .امینی ،مصل  .مأل بهرامی ،احمد .و كالنتری ،عباس (" .)1393مدلسازی غیر
خطی تأثیر مخارج دولت و منابع تأمین مالی آن بعر رشعد اقتصعادی :رهیافعت رگرسعیونی انتقعال
ماليم" .فصلنامه علمی -پژوهشی برنامهريزی و بودجه .87 -107 :)4(19
 .8هوشمند ،محمود .فالحی ،محمد علی .و توكلی قوچانی ،سپیده (" .)1387تحلیعل ادوار تجعاری
در اقتصاد ايران با استفاده از فیلتر هادريك– پرسكات" .دانش و توسعه .29-55 :)22(15
9. Abdenour, R. and Tounsi, S. (2015). "Non-Linear Effects of Fiscal
Policy on Economic Growth: Moroccan Case". MPRA Paper 69830,
University Library of Munich, Germany, revised 2016, Munich
Personal RePEc Archive(MPRA).

371

)ESTAR( بررسی اثرات غیر خطی سیاست مالی بر فعالیت اقتصادی در ادوار تجاری با رويكرد رگرسیون انتقال ماليم

10. Adam, C. and Bevan, D. (2005). "Fiscal Deficits and Growth in
Developing Countries". Journal of Public Economics 89(4): 571597.
11. Athanasenas, A. Katrakilidis, C. and Trachanas, E. (2014).
"Government Spending and Revenues in the Greek Economy:
Evidence from Nonlinear Cointegration". Empirica 41: 365-376.
12. Baldini, A. (2005). "Fiscal Policy and Business Cycles in an OilProducing Economy: the Case of Venezuela". (5-237) of IMF
Working Papers
13. Baum, A. and Koester, G. B. (2011). "The Impact Of Fiscal Policy
On Economic Activity Over The Business Cycle – Evidence From A
Threshold VAR Analysis". Deutsche Bundesbank, Research Centre
Series, Discussion Paper Series 1: Economic Studies No 03/2011
14. Biolsi, C. (2017). "Nonlinear Effects of Fiscal Policy over the
Business Cycle". Journal of Economic Dynamics & Control 78: 5487.
15. Breitung, J. (2002). "Nonparametric Tests for Unit Roots and
Cointegration". Journal of Econometrics 108: 343-364.
16. Çatık, Nazif, A. Gök, Barış & Akseki, Utku (2015). "A Nonlinear
Investigation of the Twin Deficits Hypothesis over the Business
Cycle: Evidence from Turkey". Economic Systems Elsevier 39(1):
181-196.
17. Chibi, A. Benbouziane, M. and Chekouri, S. M. (2015). "Assessing
Fiscal Sustainability in Algeria:A Nonlinear Approach". Economic
Research Forum Working Papers 962.
18. Drazen, A. (1991). "Can Severe Fiscal Contractions be
Expansionary? ". Comment in Blanchard O.J. and S. Fischer (eds.):
NBER Macroeconomics Annual, MIT Press: Cambridge, MA.,
1991.
19. Eitrheim, Ø. and Teräsvirta, T. (1996). "Testing the Adequacy of
Smooth Transition Autoregressive Models". Journal of
Econometrics 74: 59-75.
20. Escribano, Á. and Jordá, O. (1999). "Improved Testing and
Specification of Smooth Transition Regression Models, in Nonlinear
Time Series Analysis of Economic and Financial Data". (Rothman,
P., ed), Klewer: Boston. 289–319.
21. Hansen, B. E. (1996). "Inference when a Nuisance Parameter is not
Identified under the Null Hypothesis". Econometrica 64: 413-430.
22. Hondroyiannis, G. and Papaoikonomou, D. (2015). "When does it
Pay to Tax? Evidence from State- Dependent Fiscal Multipliers in
the Euro Area". Journal of Economicmodelling 48: 116-128.

1399  بهار و تابستان، شماره بیست و سوم، سال دوازدهم، نشريه سیاستگذاری اقتصادی372

23. Iqbal, N. ud Din, M. and Ghani, E. (2017). "The Fiscal Deficit and
Economic Growth in Pakistan: New Evidence". The Lahore Journal
of Economics 22: 53-72.
24. Koop, G. & Korobilis, D. (2011). "Forecasting Inflation using
Dynamic Model Averaging". Manuscript availableat http: //personal.
strath. ac. uk/gary.koop.
25. Lundbergh, S. Terasvirta, T. and Dijk, D. (2000). "Time Varying
Smooth Transition Autoregressive Models". Working papers in
Economics and Finance No. 376, Stockholm School of Economics.
26. Luukkonen, R. Saikkonen, P. and Teräsvirta, T. (1988). "Testing
Linearity Against Smooth Transition Autoregressive Models".
Biometrika 75: 491-499.
27. Mencinger, J. Aristovnik, A. and Verbič, M. (2017). "Asymmetric
Effects of Fiscal Policy in EU and OECD Countries," Economic
Modelling Elsevier 61 :448-461.
28. Minea, A. and Villieu, P. (2012). "Persistent Deficit, Growth, and
Indeterminacy". Macroeconomic Dynamics 16)S2(: 267-283.
29. Morita,H. (2015). "State-dependent Effects of Fiscal Policy in Japan:
Do Rule-of-thumb Households Increase the Effects of Fiscal
Policy?". Journal of Macroeconomics 43(C): 49-61.
30. Onwioduokit, E. A. (2014). "Fiscal Deficit and Economic Growth in
the Gambia: A Search for Threshold". Developing Country Studies
4(19): 162-181.
31. Phuc Canh, N. (2018). "The Effectiveness of Fiscal Policy:
Contributions from Institutions and External Debts". Journal of
Asian Business and Economic Studies 25(1): 50-66.
32. Quandt, R. (1983). Computational Problems and Methods, in Z.
Griliches and M.D. Intriligator(eds.). Handbook of Econometrics I,
Amsterdam: Elsevier Science, pp. 699-746.
33. Ramey, V.A. and Zubairy, S. (2018). "Government Spending
Multipliers in Good Times and in Bad: Evidence from U.S.
Historical Data". Journal of Political Economic University of
Chicago Press 126(2): 850-901.
34. Seber, G. A. F. and Wild, C. J. (1988). Nonlinear Regression, New
York, John Wiley and Sons, Jan 1988, 768 p.
35. Slimani, S. (2016). "Threshold Effects of Fiscal Policy on Economic
Activity in Developing Countries". International Journal of Business
and Social Research (IJBSR) 6(3): 20-37.
36. Tanimoune, N.A. Combes, J.L. and Plane, P. (2008). "La politique
budgétaire et ses effets de seuil sur l'activité en Union Economique

373

)ESTAR( بررسی اثرات غیر خطی سیاست مالی بر فعالیت اقتصادی در ادوار تجاری با رويكرد رگرسیون انتقال ماليم

et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)". Economie et Prévision
(ISSN: 0249-4744, ESSN: 1777-5795) 186(5): 145-162.
37. Teräsvirta, T. (1994). "Specification, Estimation and Evaluation of
Smooth Transition Autoregressive Models". Journal of the American
Statistical Association 89: 208-218.

Biquarterly Journal of Economic Research

Vol.12, No.23, Spring & Summer 2020

A study of the nonlinear effects of fiscal policies on economic
activities during business cycles through the Smooth Transition
Auto Regressive (ESTAR) approach1
Seyed Ali Reza Alavi Bajgani2
Kambiz Peykarjo3*
Kambiz Hojaber Kiani4
Taghi Torabi5
Received: 12-09-2019

Accepted: 201-01-2020

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.
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