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 چکیده
متمادی، نیاز به ابزارهایی برای تثبیت مسیر اقتصادی  یهاسالبا توجه به نوسانات شدید اقتصادی ایران در 

 هاییاستسخودکار  کنندگییتتثب. هدف از این پژوهش بررسی اثر شودیمکشور بیش از همیشه احساس 

فصلی  یهادادهدر این پژوهش اقتصادی ایران است.  یهاچرخهمالیاتی بر  هاییاستس خصوص بهمالی، 

هودریک پرسکات استخراج شده و  فیلتراستفاده شده است. چرخه با استفاده از  1138الی پاییز  1182 بهار

تثبیتی  یاثرگذار، است دادهاست. نتایج نشان  SVARمورد استفاده در این پژوهش  اقتصادسنجی مدل

چرخه اقتصادی کم بوده،  ، برGDPبه دلیل سهم اندک آن نسبت به  هایاتلما خصوصبهمالی  هاییاستس

مالی،  هاییاستسکه  ، نشان داده شدهیتضد واقعدر نقش تحلیل تجزیه تاریخی ولی با استفاده از 

مستقیم به  هاییاتمال. در نهایت اندداشته یتوجه قابل یاضد چرخهمستقیم اثرات  هاییاتمال خصوصبه

، شودیمخودکار در نظر گرفته شده و پیشنهاد  کنندهیتتثبمالی  هاییاستسعنوان متغیر کلیدی 

 اهتمام بیشتری داشته باشند. هایاتمالدر توجه به این نوع  گذارانیاستس
 

 .یتضد واقعهای خودکار، تحلیل کنندهیتتثبی تجاری، هاچرخهمالیات،  :کلیدی گانواژ
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 مقدمه -1

است. برای  بلندمدتیکی از اهداف مهم در اقتصاد کالن هموارسازی مسیر رشد اقتصادی در 

اقتصادی اجتناب شود. یکی از  مدتکوتاهرسیدن به چنین هدفی الزم است از نوسانات شدید 

، دخالت دولت در مدتکوتاهتوسط اقتصاددانان، برای کنترل نوسانات در  شده ارائهراهکارهای 

قتصاد در در ادبیات مالیه عمومی، سه محور برای دخالت ااقتصاد به منظور تثبیت اقتصادی است. 

، 1ماسگریوماسگریو و ) یتیمحور تثبمحور تخصیصی، محور توزیعی و  :شودیمدولت تعریف 

1182: 8-7.)  

و این نکته که  سال اخیر ایران داشته است، 04که نفت نقش بسیار مهمی در اقتصاد با توجه به این

اوپک، در خارج از کشور  یهانشستقیمت نفت در بازار جهانی و مقدار تولید نفت ایران در 

به صورت مستقیم در اقتصاد کشور سرریز  یباًتقرکه درآمد نفتی  مسئله، همچنین این شودیمتعیین 

خوش نوسانات بسیار زیاد نفتی، دست یهاشوکمتمادی پس از  یهاسالاقتصاد ایران در  ،شودیم

مختلف؛ از علل این نوسانات  یهادورهدالیل مختلفی مانند انقالب، جنگ و تحریم در  بوده است.

  بوده است. هاسالدر این 

 است یراهاز وابستگی نوسانات اقتصادی به قیمت نفت،  رفتبرونراهکارهای  ینترمهمیکی از 

 یشپن بسیاری از کشورهای دارای منابع طبیعی نیز آن روند را در که نروژ آغازگر آن بوده و اکنو

اثرات درآمدی فروش نفت  که ینحو بهدرآمدهای حاصل از نفت،  گذارییهسرما، یعنی اندگرفته

به صورت مستقیم در اقتصاد کشور مشاهده نشود، در ایران نیز صندوق توسعه ملی با رویکردی 

شبیه به همین راهکار شکل گرفت، اما در عمل این صندوق تبدیل به جیبی اضافه برای حکومت 

 شد.

اخیر توفیقی اجباری را برای ایران به وجود آورد تا پس از  یهاسالجدی  هاییمتحر حال هر به

چشمگیری کاهش دهد. مدل استاندارد  طوربهبتواند وابستگی خود را از درآمدهای نفتی  هاسال

تاکنون اخذ معاصر هرچند در ایران در اقتصاد، اخذ مالیات است.  هادولت هایینههزمالی  ینتأم

مالیاتی همچنان بسیار زیاد  هاییتمعافجدی نبوده و میزان فرار مالیاتی و فی کا اندازه بهمالیات 

تحریم و عدم امکان انتقال پول از سیستم بانکی، ایران  به خاطراخیر  یهاسالاست، اما در 

ه خود را به راحتی دریافت نماید. به همین دلیل توجه بیشتری ب شده فروختهپول نفت  تواندینم

 نوان پایدارترین منبع درآمدی دولت شده است.مالیات به ع

                                                      
1. Musgrave and Musgrave 
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با توضیحات بیان شده واضح است که هدف اصلی دولت از مالیات ستانی بیشتر، کسب درآمد 

در اخذ  هادولتبا توجه به نوسانات بسیار زیاد اقتصاد ایران، خواهد بود، اما مطلوب است که 

داشته باشند تا نوسانات در اقتصاد کشور بیشتر نشده  اییژهونگاه  هایاتمالمالیات به عملکرد تثبیتی 

 کنترل کنند. ادواری، شدت نوسانات را مالیات ضد اخذو حتی با 

 توانندیم یاها تقاضا کمک کند: دولت یتبه تثب تواندیم یمال یاستاساساً دو راه وجود دارد که س

ممکن  یا( استفاده کنند هاینههز یشفزاا یاو /  یاتکاهش مال یجه)در نت فعاالنه یمال هاییاستاز س

 دهدیمآمار و ارقام نشان  (.2414، 2فوستباشند )باتنر و  یمتک 1خودکار هایکنندهیتاست به تثب

های دهد که در دههنمودار زیر نشان می ،بردکه اقتصاد ایران از نوسانات تجاری شدید رنج می

ایم. با شاهد نوسانات شدید در رشد اقتصادی ایران بوده اقتصادی یرغگذشته به دالیل اقتصادی و 

های اقتصادی جهت کنترل این نوسانات استفاده از ابزار مؤثروجود این دولت نتوانسته است به طور 

  کند.

 

 
 مرکز آمار ایران ها:داده مأخذ

 1311الی  1341: نرخ رشد اقتصادی ایران از سال 1نمودار 
 

را کاهش،  گذارییهسرما، نابرابری را تشدید، تولید و داده نوسانات اقتصادی فقر را گسترش

طلبد تا اقتصاد به ثبات که درمان آن زمان زیادی را میآن دیگرو  دهدیمبیکاری را افزایش 

را بودن، نوسانات  مؤثردر صورت  توانندیمخودکار  هاییاتمالتثبیتی  هاییاستسبرگردد. 

 کنندگییتتثببه خصوص  کنندگییتتثبنمایند. بررسی انواع ساختار مالیاتی از منظر محدودتر 

                                                      
1. Automatic Stabilizers 
2. Buettner and Fuest (2010) 
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تواند کمکی برای تحلیل آثار مالیاتی بر جامعه از یک زاویه جدید و خودکار سیستم اقتصادی می

 با در نظر گرفتن ابعاد جدید و تازه در اقتصاد ایران باشد.

 هاییاستسو اقتصادی ایران  یهاچرخههدف از انجام این پژوهش بررسی روابط پویای میان 

خودکار یک  هایکنندهیتتثباست. زیرا  هایاتمالخودکار  کنندگییتتثب یرتأثمالی، به خصوص 

خودکار خود ممکن است  سازوکارو در واقع با  شوندیممحسوب  هادولتسیاست انفعالی برای 

نسبت به دخالت دولت در اقتصاد پاسخ دهند.  ارتدکسبه برخی از ایرادات اقتصاددانان  بتوانند

کارکرد تثبیتی  هادولتاز بینش سیاسی  مستقل هایاتمالکه با تغییر دولت این نوع ضمن این

 .دهدیمخودش را ادامه 

کننده ان تثبیتها به عنوهای مالی به خصوص مالیاتسیاستاین است که آیا سوال اصلی پژوهش 

برای  .وارد به اقتصاد است یهاشوکمقصود از انجام این پژوهش بررسی  کنند؟عمل میخودکار 

 یونخود رگرسمدل از ، به شرایط کلی اقتصاد ایران با توجهتبیین روابط پویای میان متغیرها؛ 

 هاییاتمالتحلیل رفتار  شود. با استفاده از این ابزاراستفاده می (SVARبرداری ساختاری )

خودکار بودن  کنندهیتتثب، همچنین کنندگییتتثب نظر ازتجاری ایران  یهاچرخهمختلف بر روی 

 .شودیمارائه فصلی  یهادادهبا استفاده از  هاآن

لعات مطا بررسی ،نظریادبیات  پژوهش در ادامه بدین شرح است: مروری بر یدهسازماندر ادامه؛ 

برآورد ، پژوهش و تصریح مدل یشناسروش، ه خارجی و داخلی در حوزه پژوهشانجام پذیرفت

؛ همچنین پیشنهاد برای و پیشنهادهای اقتصادی هایاستس یتاًنهاو  پژوهشنتایج مدل و ارائه 

  .مطالعات آتی
 

 ادبیات موضوع -2

 مبانی نظری -2-1

کلی همیشگی است. اقتصاددانان نوسانات شم گذارانیاستسنوسانات اقتصادی برای اقتصاددانان و 

اقتصادی به  گذارانیاستسواکنش  تولید و اشتغال را ادوار یا چرخه اقتصادی گویند. مدتکوتاه

به چه صورت باید باشد؟ در این زمینه بین اقتصاددانان و در واقع مکاتب اقتصادی  هاچرخهاین 

  (.041و  101: 1137، 1وجود دارد )منکیو نظر اختالف، تفاوتم

                                                      
1. Mankiw 
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 1بحث درباره تثبیت اقتصاد و لزوم مالیات ستانی برای ایجاد تثبیت در نظام اقتصادی از زمان کینز

تثبیت است. اقتصاد همواره  ها معتقد بودند نظام اقتصادی یک نظام خودشدت گرفت. کالسیک

ریعاً به نقطه ای دارد و سدر تعادل بوده و اگر هم بر فرض از تعادل خارج شود حرکت گهواره

. اقتصاددانان کالسیک معتقدند که یک بیکاری بیش از اندازه تنها در دوره گرددمی تعادل باز

ها یک دوره زمانی موقت است که قیمت مدتکوتاهدوره  هاآنتعریف وجود دارد. به  مدتکوتاه

که کینز نگرش  1320. در سال کنندیممیل به سمت سطوح تعادلی بلندمدت خود  ،برای تعدیل

، این جمله معروف آوردیم درو بلندمدت را به رشته تحریر  مدتکوتاههای خود درباره دوره

 اصلی تفکرات کینز با پیشینیان خود در این ایم! تفاوتخود را گفت که: در بلندمدت همه ما مرده

ها که بر این باور ین نظریه کالسیکد. کینز انککه وی ایده خودتنظیم بودن اقتصاد را رد می است

بودند که اگر اقتصاد به حال خود رها شود و دخالتی در آن صورت نگیرد، به سرعت به وضعیت 

، مدتکوتاهبرای رسیدن به تعادل در  دانسته و معتقد استخواهد گشت را مردود  اشتغال کامل باز

نسبت به  یترمهماست مالی نقش از نظر وی سی . همچنیناست یضروردخالت دولت در اقتصاد 

 (.14-28 :0113 ،2)فارمر دنکسیاست پولی در تثبیت اقتصادی ایفا می

خودکار،  هایکنندهیتتثبهستند، نام دیگر  فعاالنه یرغخودکار نوعی سیاست مالی  هایکنندهیتتثب

که این است که به محض این یگذارناماست. علت این  "1درون سیستمی هاییتتثب"سیاست 

عمل کرده و نیاز به خودکار  صورتبهپس س در اقتصاد معرفی شوند، هایاستسیک بار این نوع 

: 1131اقتصادی ندارد )جعفری صمیمی و کاظمی،  گذاریاستسمجوز، تصویب یا دخالت فعاالنه 

180.) 

است،  شده یانبتثبیت اقتصادی  هدف بایکی از انتقادات مهمی که درباره دخالت دولت در اقتصاد 

در اقتصاد  هایاستساثرگذاری این  بعضاً، اجرا و گیرییمتصمشناسایی،  در مراحلوجود وقفه 

تقسیم کرده است و بیان  0و خارجی 0را به صورت کلی به دو وقفه داخلی هاوقفهاست. منکیو این 

 هاییاستسدر  کهکه وقفه داخلی سیاست مالی بیش از سیاست پولی است. حال برای این کندیم

پیشنهاد داد  گذاریاستستثبیت خودکار را به  هاییاستس توانیممالی وقفه داخلی کاهش یابد، 

                                                      
1. Keynes 
2. Farmer 
3. Built-in Stabilizers 

 عبارت است از فاصله زمانی بین شوک وارد بر اقتصاد و اجرای سیاست در واکنش به شوک. .0

 گذارد.ینمبر متغیرهایی مانند درآمد، اشتغال و مخارج اثر  وراهای اقتصادی فسیاستیعنی اجرای  .0



 

 1041بهار و تابستان  ،هفتمبیست و  شماره ،چهاردهم سال گذاری اقتصادی،سیاست نشریه   132

، باعث رونق و رکود مورد نیاز اقتصاد )به صورت ضد ادواری( هایاستسکه بدون تغییر فعاالنه 

های تجاری شناسایی متغیرهای یکی از مسائل مهم در چرخه .(040-041: 1137)منکیو،  ندشویم

ها با همسو بودن آن پیشرو در اقتصاد است که بتوان با آن متغیرها با توجه به همسو بودن یا غیر

به در پژوهشی  (1133برکچیان و سمائی )های مناسبی از اقتصاد داشت. در ایران بینیها پیشچرخه

گر عنوان نشان صورت بالقوه به توانند بهکه می دارندارزیابی متغیرهایی سعی در  همین منظور؛

الی  1138باشند. بازه زمانی پژوهش از  های تجاری در اقتصاد ایرانبینی چرخهپیشرو برای پیش

، «درمانبهداشت و  -کنندهشاخص قیمت مصرف»بوده، نتایج این پژوهش نشان داد که  1178

جمله متغیرهایی هستند  از« اسکناس و مسکوک در دست اشخاص»و « مالیات بر اشخاص حقوقی»

از سایر متغیرها بهتر است و به لحاظ  پژوهشها براساس معیارهای ارزیابی بینی آنکه عملکرد پیش

دامه در ا (1044همچنین برکچیان و همکاران ) .وقفه انتشار عمومی نیز وضعیت مناسبی دارند

بینی تولید برای پیشگر ترکیبی پیشرو ( سعی در ساخت یک نشان1133مطالعه برکچیان و سمائی )

 یشروپ یگرهااز نشان یکه بخش مهم دهدینشان م یجنتاداشتند،  ناخالص داخلی بدون نفت

 یگر،مفقوده ندارند و به عبارت د ۀو نقط یرهنگامهشدار د ساخته شده هشدار نادرست، یبیترک

دهند. یبدون نفت از خود نشان م یناخالص داخل یدنقاط چرخش تول بینییشدر پ یعملکرد مناسب

دهد که متغیرهای شاخص قیمت تولیدکنندۀ برق، آب وگاز، مالیات نشان می همچنین این پژوهش

های ساختمانی، بیشترین نقش را در تولید ها و تعداد پروانهبر واردات، مالیات بر سود شرکت

های شود در اقتصاد ایران مالیاتطور که مالحظه میهمان .گرهای پیشرو ترکیبی بهینه دارنداننش

  های تجاری ایفا نمایند.بینی چرخهتوانند نقش متغیر پیشرو را در پیشمختلف می

 1304های های خودکار بر کاهش نوسانات تولیدی اقتصاد، در دههکنندهبحث درباره تأثیر تثبیت

های های دهههای مالی در سالمیالدی در ادبیات اقتصادی مطرح بود. با وقوع بحران 1334و 

برای هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، بار دیگر این بحث در  1334و  1374

، پژوهش درباره نقش 2447ادبیات اقتصادی مطرح شد، همچنین پس از بحران اقتصادی 

عنوان عامل در تثبیت تقاضای کل و در نهایت اشتغال و تولید، همچنان ادامه  های مالی بهسیاست

  :شودیمدر ادامه مروری بر ادبیات مهم این موضوع در مطالعات خارجی و داخلی انجام  دارد.
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 مطالعات خارجی -2-2

برداری  یونخود رگرسدر یک تحقیق موشکافانه با استفاده از روش  (2442) 1بالنچارد و پروتی

(SVAR با استفاده از ،)پویای  ، به بررسی1338:0الی  1308:1 سالهپنجاه فصلی  یهاداده

 یاالتادر دوره پس از جنگ برای  هایاتمالمالی، یعنی مخارج دولت و  هاییاستس یهاشوک

 تولیدروی  مثبت یرتأثشوک مثبت مخارج دولت  که دهدیمنتایج نشان  پرداختند.آمریکا  متحده

که هم  انددادهنشان  هاآنهمچنین داشت.  خواهد 2تولیدمنفی روی  یریتأثو شوک مثبت مالیاتی 

 .شوندیم گذارییهسرماافزایش مخارج دولت و هم افزایش مالیات ستانی موجب کاهش در 

خودکار  کنندهیتتثب یکرا به عنوان  یآلمان یهابر درآمد شرکت یات( مال2414باتنر و فوست )

ها، بر درآمد و تفاوت اندازه شرکت یاتهای مالقرار دادند. با در نظر گرفتن نرخ یمورد بررس

 لیهدرصد از شوک او 7حدود  یبر درآمد شرکت یاتمال یقتقاضا از طر یتکردند که تثب یانها بآن

 یکودهامتفاوت است و در طول ر یدر طول چرخه تجار یتاثر تثب ینبه درآمد ناخالص است. ا

 .یابدیم یشافزا یادوار

کشور( با روش  13در پژوهشی میان ایاالت متحده و اتحادیه اروپا ) (2412) 1دالس و همکاران

 2447های خودکار را برای بیمه تأمین درآمد در بحران کنندهسازی خرد، اثرگذاری تثبیتشبیه

درصد از شوک درآمد متناسب در  17های خودکار کنندهها دریافتند تثبیتاند، آنبررسی کرده

درصد  08کنند. در مورد شوک بیکاری درصد در ایاالت متحده را جذب می 12اتحادیه اروپا و 

درصد در ایاالت متحده. این کاهش درآمد قابل  10شود، و از شوک در اتحادیه اروپا جذب می

درصد در ایاالت متحده  24 درصد در اتحادیه اروپا و تا 14استفاده، منجر به تثبیت تقاضا تا 

های خودکار در شرق و کنندهشود. در اتحادیه اروپا ناهمگونی زیادی وجود دارد. تثبیتمی

 تر از کشورهای مرکزی و شمال اروپا هستند.جنوب اروپا بسیار پایین

 یدمختلف و تول هاییاتمال یانم یگرنجر یو رابطه علّ یجمع( رابطه هم2411) 0یاو کا سن

 یبر درآمد شخص یاتکه مال یدندرس یجهنت یناند و به اکرده یرا بررس یهترک یناخالص داخل

 هاست.بر شرکت یاتمال یزن یمهم بعد یاتکشور دارد. مال ینا یاقتصاد یترا بر تثب یرتأث یشترینب

                                                      
1. Blanchard and Perotti (2002) 
2 .Output 
3. Dolls (2012) 
4. Sen and Kaya (2013) 
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، نقش DSGE تعادل عمومی پویای تصادفی؛ با استفاده از روش (2413) 1مک کی و ریس

بیان  هاآن. کنندیمرا بررسی  متحده یاالتاتجاری  یهاچرخهار در کخود هایندهکنیتتثب

 یرمصرف کل، تأث یتتثب یرغمعل متحده یاالتاموجود در  هایکنندهیتتثبکه مجموعه  کنندیم

 در هاکنندهیتتثبنقش  داشته است. یرفاه هایینههزبر  یاکل  یدتول یهاچرخهبر نوسانات  یکم

، بهره بسیار پایین است( یهانرخ) شودیمصفر محدود  یینتوسط کران پا یپول یاستکه س یزمان

 .دگذاریم یربر رفاه تأث یاجتماع هاییمهبارائه  یقو از طر کندیماهمیت بیشتری پیدا 

الی  1378در بازه زمانی  انگلستان برای DSGE مدل یک طراحی با( 8241) 2ترزکاکویچ و باترای

 تولید افزایش روی اثر بیشترین دولتی گذارییهسرما و مصرف که رسیدند نتیجه این ، به2411

 و سرمایه درآمد بر در بلندمدت نیز مالیات .دارد همراه به مدتکوتاه در را داخلی ناخالص

 در اسمی بهره نرخ که یهنگام. دارد داخلی ناخالص تولید بر دولتی اثر غالب هایگذارییهسرما

ابزار  ینمؤثرتر گذارییهسرماو  یبر مصرف و مصرف عموم یاتمال باشد، کران پایین صفر میزان

را  یاثربخش ینکار کمتر یرویو ن یهسرما عایدیبر  یاتهستند و مال شدهیلتحلدر سراسر افق  یمال

  .دهدیمنشان 

 ریتأث یاروپا و بررس یپول هیخودکار در اتحاد هایکنندهیتتثب یبا بررس (2417) 1یهاران ش

خودکار  هایکنندهیتتثب یبر اثربخش 0ثبات و رشد مانیو پ ختیماستر مانیپ یشنهادیپ یارهایمع

 انیب 2413سال  ات 1334پانل از سال  یهادادهاروپا، با استفاده از  هیعضو اتحاد یدر کشورها

 یهاتیمحدود رغم بهروپا ا یپول هیاز آغاز اتحاد خودکار هایکنندهیتتثب که؛ نقش داردیم

است.  افتهی شیافزا یثبات و رشد، به طور کل مانیو پ ختیماستر مانیتوسط پ یشنهادشدهپ حیصر

 یهاخطر در چرخه یگذاراشتراک هب زمیاروپا، فقدان مکان هیالزامات سفت و سخت اتحادالبته 

کامل استفاده از  لیخودکار، پتانس کنندهیتتثبدر روش محاسبه  یو مشکالت ذات یتجار

 .کندیمرا محدود  خودکار هایکنندهیتتثب

با یک بسط در  2413(2)-2441(1در بازه زمانی )، SVARبا استفاده از مدل  (2424و کایا )سن 

 و ینزیک یرغها اثر ، شوک ناشی از مالیاتانددادهدر اقتصاد ترکیه نشان مقاله بالنچارد و پروتی، 

 مخارج دولت اثر ضعیف کینزی بر تولید ناخالص داخلی دارد. 

                                                      
1. McKay and Reis (2016) 
2. Bhattarai and Trzeciakiewicz (2017) 
3. Haoran Shi (2018) 
4. SGP 
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خودکار در محیطی با نرخ )بهره(  هایکنندهیتتثببا عنوان  یامقالهدر  (2424) 1بالنچارد و سامرز

خالصه  طور بهاقتصاد آمریکا را مورد بررسی قرار داده و  2413؛1-1373؛1در بازه زمانی پایین، 

 یشرفته،پ یبودن نرخ بهره در کشورها یمنف یحت یابودن  یینا توجه به پابکه:  دارندیمبیان 

 دارند. یدر زمان وقوع رکود بعد یپول یاستس یلتسه یبرا ییجا یسخت به گذارانیاستس

را  گذارانیاستسکند و  یفااقتصاد ا یکرا در تحر ینقش عمده و احتماالً غالب یدبا یمال سیاست

 هایکنندهیتتثبدر این مقاله مهم و سامرز  بالنچارد کند. یمال یاستدر س یاساس یملزم به بازنگر

هستند  ایینههز یا یاتی، اقدامات مالخودکاریمهن هایکننده. تثبیتکنندیمرا معرفی  خودکاریمهن

 یابد، یشآستانه مشخص افزا یکفراتر از  یکارینرخ ب یا یابدکاهش  یدکه مثالً اگر نرخ رشد تول

خودکار محض از چنین قابلیتی برخوردار  هایکنندهیتتثب)و باید بیان کرد که  شوندیمآغاز 

در  ییراتباشد تا تغ یکاریدر ب ییراتتغ یدکه محرک با کنندیاستدالل م نویسندگان .نیستند(

تمرکز کنند که اساساً بر  هایییسم، خواه بر مکانخودکاریمهن هایکنندهیتتثب ی، و طراحتولید

چگونگی به  شدتبهزمان مصرف(،  ییر)تغ یزمان ینب ینیبر اثرات جانش یاهستند  یدرآمد متک

 بستگی دارد. فعاالنه هاییاستس یطراح

اند. اقتصاد مورد مطالعه های خودکار بهینه برآمدهکنندهدر پی تثبیت (2421مک کی و ریس )

که اند ها نشان دادهاند. آناستفاده کرده 2چتی -وده و از مدل بیلیها ایاالت متحده آمریکا بآن

زمانی که سطح  .سخاوت بهینه سیستم تامین اجتماعی به مدت تثبیت اقتصاد کالن بستگی دارد

گو باشد تا در دوره رونق، های اجتماعی در شرایط رکود پاسخفعالیت اقتصادی بیشتر به برنامه

دهد کالیبراسیون اقتصاد ایاالت متحده نشان می. آورندافزایش سخاوت فشار میها به کنندهتثبیت

ها در مورد ثبات اقتصاد کالن به طور قابل توجهی نرخ جایگزینی بیمه که در نظر گرفتن نگرانی

مک کی  .دهد اما تأثیر ناچیزی بر مالیات بر درآمد تصاعدی بهینه داردبیکاری بهینه را افزایش می

کننده خودکار بر طراحی بهینه عنوان تثبیت های بیمه اجتماعی بهنشان دادند که نقش برنامهو ریس 

های اساسی در سخاوت سیستم تواند به تفاوتگذارد و در مورد بیمه بیکاری، میها تأثیر میآن

  .منجر شود

خودکار را های کنندهتثبیتبا استفاده از یک روش مبتنی بر کشش،  (2422) 1کاراس و یانگ

 .انده( تخمین زد2413-2442برای بیست و نه کشور اروپایی در طول دو دهه اول قرن بیستم )

                                                      
1. Blanchard and Summers (2020) 
2. Baily-Chetty 
3. Karras & Yang (2022) 
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های خودکار، مانند اندازه دولت کنندهتر تثبیتهای خود را با معیارهای سادهها ابتدا تخمینآن

چرخه تجاری  های خودکار وکنندهها برای بررسی رابطه بین تثبیتمقایسه کرده و سپس از آن

دهد در استفاده شده است که نشان می 1در این پژوهش از نوسان خالف واقعیت .انداستفاده کرده

توان اند و از این طریق میهای اقتصادی به چه صورت بودههای خودکار، چرخهکنندهنبود تثبیت

 نمود.ها بهتر مشاهده های خودکار را بر روی چرخهکنندهاثرگذاری تثبیتی تثبیت
 

 مطالعات داخلی -2-3

برداری  یونخود رگرسبا استفاده از مدل  1173الی  1133در بازه زمانی  (1131پروین و همکاران )

، نتایج اندکردهبر تولید و سطح قیمت در ایران بررسی  مالی یهاشوک یرتأث(، SVARساختاری )

 مدتکوتاهتولید را در  که تکانه مثبت در مخارج کل و مخارج جاری دولت، دهدیمنشان 

رانی اثر پایدارتری بر تولید عم هایینههزاما  .شودیم هایمتقافزایش داده و موجب افزایش سطح 

اما اثر منفی  .د. همچنین تکانه مثبت در کل درآمد مالیاتی اثر چندانی روی تولید ندارددار

است که تکانه مثبت در مالیات  شده یانب. در این مطالعه گذاردیمروی سطح قیمت  یمدتکوتاه

 مستقیم اثر معناداری شده و مالیات غیر مدتکوتاهمستقیم، باعث کاهش تولید و سطح قیمت در 

  ندارد. بر تولید و سطح قیمت

 1178الی  1184در دوره با استفاده از رهیافت تجزیه موجک،  (1131ورهرامی و لواسانی )

گر این د را در ایران بررسی کردند، نتایج این پژوهش بیانخودکار مالیات بر درآم کنندگییتتثب

و همچنین  دهدیمتجاری را نشان  یهاچرخهمالیات بر درآمد سهم اندکی از  یهاتکانهبود که 

خودکار طی دو دوره زمانی متفاوت رفتار نامتقارنی را در  کنندهیتتثبیک  عنوان بهاین مالیات 

 نشان داده است. تجاری از خود یهاچرخهتعدیل 

 یابزارها نیاز باند ، بیان کرده2413الی  1371در بازه زمانی  (2418و همکاران ) یمیصمجعفری 

 کاهشنقش را در  ینترمهمو پس از آن مالیات بر مزد بر مصرف  اتیدولت نرخ مال یمال

دارد،  رانیدر اقتصاد ا یاچرخهموافق  یدولت کارکرد مخارج .کندیم یدولت باز هاییبده

 در خودکار برخوردار هستند. کنندگییتتثب یژگیاز و یبررس مورد اتیسه نوع مال یول

اما  تربزرگ یاثر انقباض مزد بر اتیبر مصرف نسبت به مال اتینرخ مال شی، افزامدتکوتاه

 بر مصرف است. اتیاز مال شتریب مزد بر اتیدر بلندمدت اثر مال یبر اقتصاد دارد، ول یتردوامکم

                                                      
1. Counterfactual 
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برداری ساختاری و مدل  یونخود رگرسبا استفاده از روش  (1137) شورگلیعزتی خداویسی و 

که  انددادهفصلی، نشان  یهادادهبا استفاده از  1133الی  1133چرخشی مارکوف در بازه زمانی 

ضریب فزاینده سیاست مالی با توجه به مدل مارکوف، برای مخارج دولت در دوران رکود اندازه 

 .باشدیماز دوره رکود  تربزرگ، در دوره رونق هایاتمالاز دوره رونق و برای  تربزرگ

 فصلی، با استفاده از روش یهادادهبا  1138تا  1184در بازه زمانی  (1133و همکاران )رسولی 

نشان  ،TVP-DMA میانگین متحرک پویا؛ -برداری با پارامتر متغیر در طول زمانخودرگرسیون 

 پولی اثرگذاری بیشتری بر نرخ بیکاری داشته است. هاییاستسکه سیاست مالی نسبت به  اندداده

 یهااستاننحوه اثرگذاری سیاست مالی بر نرخ تورم و بیکاری در  (1044ابراهیمی و همکاران )

 استفاده مورد. روش اندکردهبررسی  1130الی  1170فصلی در بازه  یهادادهستفاده از ایران را با ا

نسبت به  هااستانواکنش بوده و نتایج  GVAR خودرگرسیون برداری جهانی؛ در این پژوهش

معنادار بوده و در برخی  هااستانشوک مثبت سیاست مالی نشان داد نرخ بیکاری در برخی از 

معنادار به  صورت بهدارای واکنش معنادار نرخ بیکاری،  یهااستاندیگر، خیر. همچنین فقط 

 هاواکنش. هم در مورد بیکاری و هم در مورد تورم، انددادهشوک مثبت نرخ تورم واکنش نشان 

 .اندبودهمتفاوت  مختلف یهااستانیکسان ولی از نظر اندازه در  یباًتقراز نظر زمانی 

 TVAR ایخودرگرسیون برداری آستانه ( با استفاده از مدل1044) عزتی شورگلی و همکاران

اثرگذاری سیاست مالی را نسبت به ادوار تجاری ایران بررسی کردند و نتایج پژوهش نشان داد که 

 ی نداشته است.امالحظهمالیات کل در چرخه اقتصادی اثر قابل 

 هاییاتمالبرداری، اثر  یونخود رگرسبا استفاده از مدل  (1044و مهرگان ) یآبادحکیم گیلک

خالف مطالعات تجربی که  برنتایج حاکی از آن بود که  .مستقیم را بررسی کردند مستقیم و غیر

گیری بر های مستقیم تأثیر چشمشده است، در ایران مالیات در برخی از کشورهای دیگر انجام

مستقیم بر ادوار  ادوار اقتصادی نداشته است. همچنین اثرگذاری مالیات غیرکاهش نوسانات 

 .های مستقیم استتر از مالیاتاقتصادی سریع

کنندگی یتتثبها و یاتمالشود، بحث اثرات یمشده مالحظه یبررسکه در مطالعات  طورهمان

است و با  قرارگرفتهمحققان برجسته علم اقتصاد  توجه موردخودکار در مطالعات خارجی، 

های یاتمالپژوهش، درصدد ارزیابی و ارائه راهکار برای رسیدن به  تناسب بهی مختلفی، هاروش

ی اخیر، موضوع هاسالی در کل طور بهتثبیتی هستند. همچنین در مطالعات داخلی نیز،  نظر ازبهینه 

است. از  قرارگرفتهمحققین  توجه موردکنندگی مالیات یتتثبها، مالیات ستانی و بحث یاتمال
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بوده است.  توجه موردهای مالی کمتر یاستسکنندگی خودکار یتتثبپژوهش در مورد  ،طرفی

، روش اندقرارگرفتهی بررس موردهای خودکار کنندهیتتثبیی که هاروشالزم به ذکر است در 

SVAR  است که با توجه به شرایط اقتصاد ایران،  شده واقع استقبالی کمی مورد هاروشدر میان

ی هاشوککه نوعی عدم تقارن اطالعاتی میان کارگزاران وجود دارد و کشور پیوسته در معرض 

جدی به  هاپژوهشدر مانند این مدل های زمانی با وقفه یسرمترقبه گذشته قرار دارد، نیاز به  یرغ

 SVARهای مدل ه تجزیه تاریخی تکانههمچنین مطالعات انجام شده داخلی ب رسد.یمنظر 

در این  شده استفادهبه همین منظور؛ با توجه به مطالعات تجربی که آمده است. مدل  اند.نپرداخته

( درباره اقتصاد ترکیه از مدل پژوهش بالنچارد و پروتی 2424پژوهش مبتنی بر بسط سن و کایا )

  باشد.یم( 2442)
 

 یشناسروش -3

 و تصریح مدل پژوهش -3-1

 شده استفاده یاکتابخانهاطالعات از روش  یآورجمعاین پژوهش، کاربردی است و به لحاظ 

مدل  برآورداند. برای شده یگردآوری پژوهش از درگاه ملی آمار و بانک مرکزی هاداده است.

 است. شده استفاده 1138:1الی  1182:1در بازه  1134ی فصلی به قیمت ثابت سال هادادهاز 

بیشتری روی تولید اثرگذارند، الزم است از مدلی پویا برای  یرتأخمالی با  هاییاستس که جاآن از

 شده استفادهمدل  جه به مطالعات تجربی که آمده استبا تو پژوهش استفاده شود. سوالپاسخ به 

 ( است.2442وتی )( از مدل پژوهش بالنچارد و پر2424در این پژوهش مبتنی بر بسط سن و کایا )

توسط سیمز معرفی شدند. این  1374( در سال VARبرداری ) یونخود رگرس یهامدلخانواده 

، در رابطه با تغییر پارامترهای معادالت زمانهمدر پاسخ به انتقاداتی که لوکاس از معادالت  هامدل

 شدیموارد  VAR یاهمدلاز طرفی، ایرادی که به  طراحی شدند. ،در طول زمان انجام داده بود

خود  یهامدلیک مدل آماری هستند، لذا  صرفاًنظریات اقتصادی نبوده و  یمبنا براین بود که 

 یونخود رگرس یهامدل( برای رفع این انتقاد معرفی شدند. SVARبرداری ساختاری ) یونرگرس

که پشتوانه نظری اقتصادی  کنندیمکردن مدل، از قیودی استفاده  اشناسبرداری ساختاری برای 

  داشته باشند.

موجود و  یاقتصاد هاییهمرتبط با نظر هاییکه نگران یدر مواقع یژهو ها بهمدل ینا یریکارگبه

مشکل،  ینغلبه بر ا یبرا. سودمند باشد تواندی، م)برای مثال در ایران( وجود دارد هاآنمفروضات 

برداری ساختاری بالنچارد  یونخود رگرسیک مدل پرکاربرد، تکن یاقتصادسنج یهامدلاز  یکی
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 هاییاستس، در ادبیات اقتصادی این تکنیک، برای ثبت اثرات است( B-P SVAR) و پروتی

  .(2424)سن و کایا،  است شده شناختهمالی مشهور و 

  در مدل پژوهش عبارت است از: شده استفادهمتغیرهای 
 

g

( , , , g )

(u ,u ,u ,u )

t t t t

lex lit ldt cl dp

t t t t

X lex lit ldt cl dp

U




 

فرم  یهاشوکبردار  Uو  زادرونبردار متغیرهای  X هستند. 1134متغیرها به قیمت ثابت سال پایه 

  از: اندعبارت Xساختاری است. متغیرهای بردار 

lex (دریافت شده است بانک مرکزیاطالعات این متغیر از ) حقیقی دولتکل = لگاریتم مخارج 

lit = (اطالعات این متغیر از بانک مرکزی دریافت شده است) مستقیم غیر هاییاتماللگاریتم 

ldt (اطالعات این متغیر از بانک مرکزی دریافت شده است) مستقیم هاییاتمال= لگاریتم 

clgdp چرخه لگاریتم =GDP های مرکز آمار ایران()محاسبه شده از داده 

( ʎ)الندا= متغیر هموارسازی، از فیلتر هودریک پرسکات با GDPچرخه از روند  استخراجبرای 

 عینیان و ی فصلی برای اقتصاد ایران توسطهادادهاست. این عدد برای  شده استفاده 388برابر 

که فیلترهای  اندداده( نشان 1044و همکاران ) جعفر زاده. است شده استخراج( 1132) برکچیان

 یکرا تفک یا نوسانات باالترب یتجار یهاکه چرخه فرکانس باال مانند فیلتر هودریک پرسکات

های که چرخه گذریانمتجاری ایران، از فیلترهای  یهاچرخهبرای شناسایی  ،کنندیم

 هستند. ترمناسبزنند، تری را تخمین مینوسانکم

و پسماندهای فرم  (te) شده خالصه( روابط بین پسماندهای فرم 2424با توجه به مدل سن و کایا )

  زیر است: صورت به( tuساختاری )
 

1

Au Be

u A Be




 

 بیان جبری این روابط به این صورت است:

.

. .

lg lg

lg . lg . lg . lg

lex lex

t lex

lit lex lit

t lit lex lit

ldt lex lit ldt

t ldt lex ldt lit ldt

c dp lex lit ldt c dp

t c dp lex c dp lit c dp ldt c dp

u e

u u e

u u u e

u u u u e
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بازگشتی پایین مثلثی است. در این روش، در  یسازمدل، SVAR یسازمدل یهاروشیکی از 

پژوهش از نوع  SVARکه مدل با توجه به این. کنیمیمتجزیه مدل از تجزیه چولسکی پیروی 

AB یعنی از هر دو ماتریس ، باشدیمA  وB  لذا حداقل مدل استفاده شده است،  مقید کردنبرای

2برابر با  قیود الزم برای شناسا شدن مدل ساختاری ( 1)

2

k k
k


  با توجه به قید است که

ترتیب تجزیه چولسکی در روش  (.130: 2440 لوتکه پول،) شودیمقید  22متغیر، برابر با  0داشتن 

که در طراحی  شودیم SVARهمچنین برخی انتقاداتی که به مدل غیرها مهم است. تقرار گرفتن م

شبیه  زمانهمبه معادالت  SVARاعمال سلیقه به خرج داد و در این حالت  توانیماین مدل 

قرار گرفتن متغیرها قرار دارد  ترتیب زیرا منطقی که در پشتوانه دانسته شده است، وارد نخواهد بود.

که در یک دوره چسبندگی بیشتری دارد، یا به  شودیمبه این صورت است که ابتدا متغیری نوشته 

کمتری قرار  یهاشوک یرتأثتحت  زمانهمکه به طور  شوندیمبیان دیگر، متغیرهایی ابتدا انتخاب 

به همین دلیل الزم است که توضیح داده شود چرا ترتیب متغیرها به (. 011: 2422دارند )هنسن، 

 :است نوشته شده آمده Xصورتی که در بردار 

که سال  یابودجهبا توجه به  معموالًکه مخارج دولتی در ایران در هر سال، سطر اول: به دلیل این

را  یزیربودجهوع و این ن یابدیماست، تخصیص  کرده یداپقبل به دستگاه مربوطه اختصاص 

 . نامندیممبنای صفر  بر یزیربودجه اصطالحاً

 : تخمین مدل در هر دو حالتی که مالیات مستقیم ابتدا قرار بگیرد یا مالیات غیرو سوم سطر دوم

مستقیم  هاییاتمال، دهندینماقتصادی تغییر چندانی از خود نشان  یهاشوکمستقیم، نشان داد که 

 نتایج آزمون علیت گرنجر نیز نشان داد که علیت بین مالیات غیر .اندتهقرارگرفدر سطر سوم 

(، 2424سن و کایا ) طالعهبا پیروی از م و موارد تقیم دو طرفه است؛ با توجه به اینمستقیم و مس

 .اندگرفته قرارمستقیم  هاییاتمالمستقیم در این مطالعه در سطر باالتر از  غیر هاییاتمال

هدف در این پژوهش بوده است،  که چرخه تولید ناخالص داخلی متغیرتوجه به این سطر چهارم: با

مالی  هاییاستساین متغیر از سایر متغیرها )که  یرپذیریتأثاهمیت موضوع مورد مطالعه  واقع درو 

هستند( است، لذا در آخرین سطر ماتریس جای گرفته است. همچنین مشخص است که چرخه 

 مدتکوتاهو مخارج دولتی حداقل در  هایاتمالداخلی، هرچند اندک، از  تجاری تولید ناخالص

  خواهد شد. متأثر
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 برآورد مدل و ارائه نتایج پژوهش -4

، اندقرارگرفتهی موردبررس KPSSدر مرحله اول، ریشه واحدهای متغیرها، با استفاده از آزمون 

  :استنتایج به شرح زیر 
 

 KPSS: نتایج آزمون ریشه واحد 1جدول 

kpssآماره نام متغیرنماد
 در سطح احتمال kpssمقادير بحرانی آماره 

 درصد 11 درصد 5 درصد 1
lex 47108 47031 47813 47130881 لگاریتم مخارج دولت 

lit 47108 47031 47813 47131111 لگاریتم مالیات غیرمستقیم 

ldt  47108 47031 47813 47010304 مستقیملگاریتم مالیات 

clgdp 47108 47031 47813 47423171 لگاریتم چرخه تولید ناخالص داخلی 

 ی پژوهشهاافتهی مأخذ:

 

باشند. همچنین برای تعیین یمدرصد مانا  0شود تمامی متغیرها در سطح یمکه مالحظه  طورهمان

 2شده که این معیار برای مدل برآورد شده برابر با  استفادهاطالعات آکائیک  وقفه بهینه از معیار

 است.

وارد شده بر  یهاشوک د، تحلیلاهمیت دار VARخانواده  یهامدلچه در تحلیل پویای آن

، شامل توابع اندشده یفتعر هامدلسیستم است. برای این منظور، ابزاری که در این خانواده 

محسوب  یتضد واقعیه تاریخی؛ که نوعی تحلیل واکنش آنی، تجزیه واریانس و همچنین تجز

  . در ادامه پژوهش به ترتیب هر سه مورد بررسی و تفسیر خواهد شد.باشدیم؛ شودیم
 

 بررسی توابع واکنش آنی -4-1

وارد شده به هر یک از متغیرها را مورد بررسی  یهاشوکتوابع واکنش آنی پاسخ احتمالی مدل به 

، هاشوکنسبت به سیستم  یزادرونیک روش تجربی برای واکنش متغیرهای ، دهدیمقرار 

که در  گونهآن(. 1133خسروشاهی، سید استفاده از نمودار توابع واکنش آنی است )تهرانی و 

مدل  وارده به یهاشوکنسبت به  چرخه متغیر، توابع واکنش آنی شودیم( مشاهده 2) نمودار

 ورت است.به این صفصل،  24برای پژوهش 

(، واکنش چرخه تولید را به ترتیب نسبت به شوک وارده بر مخارج دولت، 2در نمودار )

توان مالحظه نمود. اثر شوک یمیتاً خود چرخه تولید نهاهای غیر مستقیم، مالیات مستقیم و یاتمال

دهد. اثر شوک یممثبت خود را نشان  صورتبهمخارج دولت بر روی چرخه تولید کم، ولی 

ی است، اما پوشچشم قابلوارده مالیات غیر مستقیم بر چرخه تولید ناخالص داخلی بسیار ناچیز و 
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تر یطوالنمثبت بوده و سپس برای مدتی  صورت بهشود همین اثر ابتدا یمحال مشاهده ین ع در

ی و ضد ادوار صورت هبکند. اثر شوک مالیات مستقیم بر چرخه تولید یمی ایجاد ضد ادواراثری 

)مطابق با مبانی نظری و مطالعه ورهرامی و  البته با اثرگذاری کم در مدل برآورد شده است

 عنوان بههای مستقیم یاتمالتوان از یمرسد یملواسانی، مک کی و ریس(. یعنی به نظر 

فریدمن در مورد  انتقاد موردی هاوقفههای خودکار با سرعتی خوب )برای خنثی کردن کنندهیتتثب

ترین اثر را شوک دخالت دولت در اقتصاد با هدف تثبیت اقتصادی( استفاده کرد. قابل مالحظه

 استچرخه تولید بر روی خودش دارد، این شوک مثبت و در راستای چرخه 
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Response of CLGDP to lex
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Response of CLGDP to lit
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Response of CLGDP to ldt
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Response of CLGDP to clgdp

Response to Structural VAR Innovations ± 2 S.E.

 یافته پژوهش مأخذ:

 ی واردههاتکانه: توابع واکنش آنی متغیر چرخه نسبت به 2نمودار 
 

 :بینییشپتجزیه واریانس خطای  -4-2

اثر  یا بینییشپچه مقدار از واریانس خطای  کندیمتعیین ، بینییشپروش تجزیه واریانس خطای 

بررسی نمود  توانیم بینییشپبا تجزیه واریانس خطای  .، ناشی از عوامل مختلف استهاشوک

ل خود دنباله بوده و تا چه میزان از اجزای که تغییرات یک دنباله تا چه حد متأثر از اجزای اختال

 .(1133خسروشاهی، سید )تهرانی و  ل سایر متغیرهای درون سیستم تأثیر پذیرفته استاختال

  زیر است: صورتبه بینییشپجداول بررسی تجزیه واریانس خطای 
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ی چرخه تجارینیبشیپ: تجزیه واریانس خطای 2جدول   

 Variance Decomposition of CLGDP 

 Period S.E. Shocklex Shocklit Shockldt Shockclgdp 






Factorization: Structural 

یافته پژوهش مأخذ:  

       

درصد از تغییرات چرخه تولید  32در دوره اول، بیش از  دهد کهیج تجزیه واریانس نشان مینتا

درصد توسط  1درصد توسط شوک مخارج دولت و  0، شودیمتوسط خودش توضیح داده 

 24مستقیم. پس از  غیر هاییاتمالمستقیم و مقادیر بسیار ناچیزی توسط شوک  هاییاتمالشوک 

. بیشتر این توضیحات یابدیمکاهش درصد  0دوره سهم خود چرخه در توضیح تغییراتش کمتر از 

درصد در توضیح تغییرات  3728و سهم آن را به  شده اضافهنیز به سهم شوک مخارج دولت 

پس از گذشت بیست دوره به ترتیب تنها برابر با  مستقیم یرغمستقیم و  هاییاتمال. رساندیمچرخه 

  .شوندیمته علت تغییرات چرخه تولید در نظر گرف عنوان بهدرصد،  1و  2
 

 1یتواقع تجزیه تاریخی در نقش یک تحلیل ضد -5

تا بتواند به  ندکیمگر کمک هستند که به تحلیل هایلتحلاز  یادسته، 2یتضد واقع هاییلتحل

مدل وجود نداشت، متغیر  یهاشوکگذشته با نگاهی دیگر بنگرد، یعنی اگر یکی از تغییرات و 

 گرفتهدر نظر  یتضد واقعمختلفی برای یک تحلیل  یهاراه. کردیمهدف به چه صورت تغییر 

، روش تفاضل در تفاضل که توسط DSGE یهامدلاست، مانند روش کالیبراسیون در  شده

به کار گرفته شد، یا روش تجزیه  (1330) در مطالعه 0و آلن کروگر 2421برنده نوبل  1دیوید کارد

. اندکردهاشاره( 122: 2418ه کیلیان و لوتکه پول )ک چنانآن VARخانواده  یهامدلدر  0تاریخی

توان پویایی هر متغیر در توضیح متغیرهای دیگر را دریافت، از این نظر با بررسی تجزیه تاریخی می

سنجی اقتصاددر این پژوهش با توجه به رویکرد بینی تفاوت دارد. با تجزیه واریانس خطای پیش

                                                      
یف کیلیان و لوتکه تألیون برداری ساختاری خود رگرسیت در کتاب تحلیل ضد واقعترجمه عنوانی از بخش تحلیل . 1

 (.2418پول )

2. Counterfactual Analysis 
3. David Card 
4. Alan Krueger (1994) 
5. Historical Decomposition 
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ک از متغیرهای مدل در چرخه بررسی سهم تاریخی هر ی با یتواقع، تحلیل ضد پیش گرفته شده

که تجزیه تاریخی  داردیم( بیان 121: 2448وا )وکان .1شودیماستفاده ، از تجزیه تاریخی تولید

 ،t+nمتغیر هدف در زمان  2خط پایه بینییشپرا در انحراف از مسیر  tسهم هر شوک در زمان 

دریابیم در صورت عدم  توانیمیمبا تفاضل سهم هر متغیر از متغیر هدف،  ،واقع در .دهدیمنشان 

  داشته باشد. توانستیم، متغیر هدف چه وضعیتی وجود متغیر مدل
 

Historical Decomposition using Structural VAR Weights
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 یافته پژوهش مأخذ:

 هاچرخهی این ریگشکلی مستقیم بر هااتیمالی تجاری و سهم هاچرخه: تجزیه تاریخی 3نمودار 

 

در توضیح چرخه تولید ناخالص  مستقیم هاییاتمال(، سهم 1خی )با توجه به نمودار تجزیه تاری

 هاییاتمالبیش از  هایاتمالاین دسته از  یضد ادواراست. اما اثرات  شده دادهداخلی اندک نشان 

 یهاسالرا در  هایاتالماین دسته از  یضد ادواراثر  توانیم، برای مثال آیدیممستقیم به چشم  غیر

الی  83 یهاسالمالحظه کرد که در این میان  38و  33، 34، 73، 77، 78، 71، 71، 83، 88، 83، 81

  .شودیممشاهده  یضد رکود یضد ادواراثرات  73و همچنین  77الی  78و  88
 

                                                      
توانند به کتاب کیلیان و لوتکه پول یم مندانعالقهمفصل،  صورت بهی این موضوع اقتصادسنجبرای بررسی مباحث  .1

ی اقتصاد کالن شناسروشو کتاب فابیو کانووا در  0( فصل2418یون برداری ساختاری )خود رگرسی هامدلدر 

  نمایند. مراجعه 0(، فصل 2448)

2. Baselineگیری است.بینی، قبل از اندازهپایه پیش : نشان دهنده 
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Historical Decomposition using Structural VAR Weights
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Baseline + LIT

CLGDP from LIT

 یافته پژوهش مأخذ:

 هاچرخهی این ریگشکلی غیر مستقیم بر هااتیمالی تجاری و سهم هاچرخه: تجزیه تاریخی 4نمودار 
 

مستقیم اثر  غیر هاییاتمال 33و  30 یهاسالو  83مالحظه نمود که در سال  (0)در نمودار  توانیم

نیز در راستای کاهش  یضد ادوارناچیزی روی چرخه داشته است. همین اثرات ناچیز  یضد ادوار

  دوره تورمی )رونق( است.
 

Historical Decomposition using Structural VAR Weights
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 یافته پژوهشمأخذ: 

  هاچرخهی این ریگشکلی تجاری و سهم مخارج دولت بر هاچرخه: تجزیه تاریخی 5نمودار 
 

سهم مخارج دولت در چرخه تولید ناخالص داخلی است، مالحظه  دهندهنشانکه  (0)در نمودار 

 یضد ادواراثر  توانیم 33الی  30و  78الی  70، 72، 74، 83، 80، 81 یهاسالکه در  شودیم

، همچنین 70و ابتدای  70مخارج دولت بر روی چرخه تولید را مالحظه نمود. در مواردی از سال 
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، این اثر ضد رکودی بوده است. باید توجه داشت که سهم مخارج در 78دوم سال  ماهه ششدر 

 است، بسیار ناچیز بوده است. یصتشخ قابلچرخه تولید حتی در مواردی که در نمودار 

همچنین برای تصویر بهتری از سهم هر یک از متغیرهای مدل، نمودار ترکیبی سهم هر یک از 

 :دآییم (3نمودار )متغیرها در 

 

 
 یافته پژوهشمأخذ:  

ترکیبی و مشخص شدن سهم هر  صورت به 1313الی  1332ی تجاری در بازه هاچرخه: تجزیه تاریخی 6نمودار 

 یک از متغیرهای مدل 
 

 و پیشنهادها یبندجمع -6

 کنندگییتتثبکه اثرات  رفتیمبا توجه به مطالعات تجربی و ساختار مالی دولت ایران، انتظار 

موافق  صورتبهکه  هایاتمالبر چرخه تولید چشمگیر نباشد. اما نحوه اثرگذاری این  هایاتمال

، خود حائز اهمیت بود. در گذارندیمچرخه یا مخالف چرخه، بر روی تولید ناخالص داخلی اثر 

خودکار  کنندگییتتثبو خاصیت  هایاتمالاین پژوهش سعی بر این بود که جهت اثرگذاری 

 گیرد.قرار  یبررس مورددولت در اقتصاد ایران  مالی هاییاستس

د )هرچند همین ذاری بیشتری در تثبیت اقتصاد دارکمی، مخارج دولت اثرگ نظر ازنتایج نشان داد 

 یرتأث دتوانیم مستقیم هاییاتمالت ضد رکودی، اثرا نظر ازاثرگذاری نیز اندک است(، ولی 

د، البته طبیعی است که با سهم اندک درآمدهای مالیاتی شاخوبی بر چرخه تولید در اقتصاد داشته ب

د. اما با در اقتصاد فعلی ایران نداشته باشاز درآمدهای دولت، از نظر کمی اثرگذاری قابل توجهی 
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ضد که اثرات  بودامیدوار  توانیمافزایش سهم درآمدهای مالیاتی از مجموع درآمدهای دولت 

یت )خودکار( اقتصاد ایران کمک کند و مقداری از نوسانات مستقیم به تثب هاییاتمال یرکود

(، 2414های باتنر و فوست )این نتیجه مطابق با نتیجه پژوهش اقتصادی تولید کشور کاسته شود.

مستقیم،  هاییاتمال با افزایش همچنین ( است.1131( و ورهرامی و لواسانی )2411سن و کایا )

وقفه دوره  چندمستقیم نیز پس از  غیر هاییاتمالکه  ه شددادطبق تحلیل تجزیه واریانس نشان 

درآمدی وضعیت دولت در موقعیت بهتری قرار خواهد گرفت و  ازنظرافزایش خواهد یافت، یعنی 

 که بیان شد، مخارج دولتی نیز طورهمانمخارج خود را در اقتصاد افزایش داده و  تواندیمدولت 

  .انددادهدر چرخه تولیدی از خود نشان  یضد ادواراثرگذاری  در موارد زیادی

مالیات مستقیم را یک متغیر کلیدی برای تثبیت  یکل طور به توانیم با توجه به نتایج پژوهش

در نظر گرفت. اقتصاد ایران خودکار  کنندگییتتثبخاص یک متغیر مهم برای  طور بهاقتصادی و 

مستقیم صورت  هاییاتمالبر  اییژهوا توجه مالی دولت ب ینتأم گذارییاستس شودیمپیشنهاد 

و همچنین بهبود  ترعادالنهشاهد اصابت مالیاتی  توانیممستقیم  هاییاتمالپذیرد، با افزایش سهم 

 .بودنسبی نوسانات در سطح کالن اقتصاد کشور 

مستقیم به تفکیک مورد آزمایش قرار بگیرد.  هاییاتمال شودیمآتی پیشنهاد  یهاپژوهشبرای 

دیگر کمی، مانند  یهاروشاین پژوهش را با  هاییافتهو  هایهفرض توانندیمهمچنین پژوهشگران 

  قرار دهند. یبررس موردخرد و ...  سازییهشبتعادل عمومی و  یهامدل
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Introduction: The economy of a country undergoes many fluctuations over 

time. Due to dependence on oil revenues, war, embargo and other economic 

and political tensions, Iran's economy has been fluctuating greatly and 

experiencing many periods of prosperity and recession in the last thirty 

years. One of the duties defined for governments in public finance is 

economic stabilization. Economic stabilization makes the path of economic 

growth smoother. The smoothing of the growth path also makes the 

economic environment more attractive for investment and production. 

Governments have different instrument for economic stabilization. These 

instruments affect the supply and demand system. One of the policies that 

affects the demand side of the economy is the financial policies. These 

policies are divided into two categories: discretionary and non-discretionary. 

Discretionary financial policies were criticized by economists such as 

Friedman. Critics state that discretionary policies do not have the appropriate 

speed to stabilize the economic fluctuations. Automatic stabilizers, however, 

are not discretionary policies and can respond appropriately to criticism. The 

purpose of this research is to investigate the effect of the automatic 

stabilization of financial policies, especially tax policies, on Iran's business 

cycles. 

Methodology: The data collection of this research was done through library 

work. The data were collected from the Central Bank of the Islamic Republic 

of Iran and the National Statistics Center. The data were seasonal, ranging 

from the spring of 1993 to the autumn of 2018. The business cycle of Iran's 

economy was extracted using the Hodrick-Prescott filter. According to the 

studies conducted, the ʎ of the extraction filter was 677. The unit root was 
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calculated using the KPSS test. All the variables at this level were stationary. 

By estimating a SVAR model, we tried to check the dynamic relationships 

among the variables. The tools that were used in structural vector 

autoregressive models were impulse response functions, forecast error 

variance decomposition and historical decomposition. The counterfactual 

analysis was based on historical decomposition. 

Results and Discussion: The SVAR model was formulated with the impulse 

response functions for twenty periods. According to the results, the effect of 

the government expenditure shock on the business cycle is low, but it shows 

up positive. The effect of the indirect tax shock on the cycle of GDP is very 

small and negligible. The effect of the direct tax shock on the business cycle 

is estimated counter-cyclically and found to be of a low effect. 

The results of the variance decomposition show that, in the first period, more 

than 92% of the change in the business cycle is explained by itself, 5% by 

the government expenditure shock, 1% by the direct taxes shock, and very 

small amounts by the indirect taxes shock. After 20 periods, the contribution 

of the business cycle in explaining its own changes decreases by less than 

5%. Most of this share is added to the share of the government expenditure 

shock, raising it to 9.27% to explain the changes in the business cycle. After 

twenty periods, direct and indirect taxes are only equal to 2 and 1%, 

respectively, and they serve as the cause of changes in the production cycle. 

Historical decomposition shows that in the period from 1993 to 2018, direct 

taxes had a small contribution to the business cycles of Iran's economy, but 

there were countercyclical effects on the business cycle different years. 

These effects can be seen during both boom and recession. Indirect taxes 

have had counter-cyclical effects only in a few years, which have only been 

anti-prosperity. Historical decomposition shows that government spending 

has been able to exert anti-cyclical effects in some cases, though negligible. 

Conclusion: According to empirical studies and the financial structure of the 

Iranian government, it was expected that the effects of stabilizing taxes on 

the production cycle would be insignificant. The tax ratio on GDP in Iran is 

about one third of the usual rate in the world. What matters was the way 

these taxes were effective; they affect the GDP in a pro-cyclical or counter-

cyclical way. In this research, an attempt was made to investigate the role of 

taxes and the automatic stabilization of the government's financial policies in 

the economy of Iran. The results showed that, in terms of quantity, the 

government spending has a greater effect on stabilizing the economy 

(although this effect is small). However, in terms of counter recession 

effects, direct taxes can have a good stabilizing effect on the production 

cycle in the economy, although it is natural that the contribution of few tax 

revenues from the government's revenues in terms of quantity does not have 

a significant effect on the current economy of Iran. By increasing the share 

of tax revenues from the total revenues of the government, it is hoped that 
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the counter recessionary effects of direct taxes will help stabilize 

(automatically) Iran's economy and reduce some of the economic 

fluctuations of the country's production. It is suggested that the government's 

financial policy should be made with special attention to direct taxes. By 

increasing the share of direct taxes, there will be fairer taxation as well as a 

relative improvement in fluctuations at the country's macroeconomic level. 

Keywords: Tax, Business cycles, Automatic stabilizers, Counterfactuals 

analysis. 

JEL Classification: E32, E62, E63, H2. 

 


