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كننده خودكار و كارايي آن وجود دارد،  اي در زمينه نقش تثبيت اگرچه مطالعات گسترده
در اين پژوهش به مطالعه تجربي  .اما مطالعات تجربي اندكي در اين زمينه انجام شده است

اين مقاله با استفاده از تكنيك  .شود كننده خودكار پرداخته مي عنوان تثبيت اثرات مالي به
- 2009در دوره زماني ) شامل ايران(هاي پانل براي گروهي از كشورهاي عضو اوپك  داده

بر ) GDPتعديل شده برحسب (كننده خودكار  ، به بررسي اثرات ابزارهاي تثبيت1976
) خصوصي GDP، مصرف خصوصي و GDPگيري شده با  اندازه(نوسانات سيكل تجاري 

اي قوي و منفي بين  نتايج حاصل از بر آورد الگو داللت بر اين دارد كه رابطه. دزپردا مي
و نوسانات محصول وجود دارد كه نشان ) GDPتعديل شده برحسب (درآمدهاي مالياتي 

دهد درآمدهاي مالياتي در كشورهاي مورد مطالعه به صورت كارا عمل كرده و قادر به  مي
اي قـوي و  دهنده رابطه نتايج برآورد الگو نشان. هموار كردن نوسانات محصول است

و نوسانات محصول است كه ) GDPتعديل شده برحسب (هاي دولتي  مثـبت بين هزينـه
عنوان ابزار سياست مالي كارا نبوده و باعث تشديد  هاي دولتي به دهد هزينه نشان مي

درجه باز (رهاي كنترل استفاده از متغي). هاRBCموافق با نظر (نوسانات محصول شده است 
را تغيير  دست آمده به در اين بخش، نتايج) GDPسرانه و رشد  GDP ،GDPبودن اقتصاد، 
بنابراين، براي هموار كردن نوسانات سيكل تجاري در كشورهاي پرنوسان، . نداده است

از طريق گسترش پايه مالياتي ) GDPتعديل شده برحسب (افزايش درآمدهاي مالياتي 
  .شود توصيه مي

  
  .JEL: E32, E63بندي  طبقه

  .كننده خودكار، كشورهاي عضو اوپك سيكل تجاري، تثبيت :ها كليدواژه
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  مقدمه -1
هاي درآمدزاي دولت براي رسيدن به  استفاده از مخارج و فعاليت :ست ازا سياست مالي عبارت

ها دولت  قيمت اشتغال كامل و تثبيتمانند تحقق اهدافي منظور  مثال، بهبراي  ؛اهداف خاص
هنگامي كه دولت بيش از . ميزان و منبع درآمد خود را تغيير دهد به هاي مربوط تواند تصميم مي

كاهش تقاضاي كل  ،گيرد، باعث تقليل جريان درآمدي و در نتيجه حجم مخارجش ماليات مي
ن تقاضاي و در اثر آ ملي درآمد كند شود و زماني كه بيش از درآمدهاي مالياتي خود خرج مي مي

  .كند زياد ميكل را 
 ؛ براي مثال،كنند خودكار و بدون دخالت مسؤوالن عمل مي ،برخي ابزارهاي سياست مالي
است كه هنگام كاهش درآمدهاي شخصي و  1كننده خودكار ماليات تصاعدي يك تنظيم

رف دهد و از اين راه در جهت جبران سير نزولي مصا كار، درآمدهاي دولت را تقليل ميو كسب
در دوره گسترش و  ،از سوي ديگر. كند ست، عمل ميا مختلف كه الزمه دوران كاهش درآمدها

  .افزايش يابند و در نتيجه از فشارهاي تورمي بكاهند سرعت بهتوانند  ها مي انبساط اقتصادي، ماليات
تثبيت اقتصادي به كمك . رود به شمار مي 2ي از فرآيند تثبيت اقتصادييسياست مالي جز

  .كند عمل مي طور خودكار به ادهاي مالي و مالياتي موجود در نظام اقتصادينه
كاهش نوسانات و هدايت فعاليت اقتصادي به  ،است كه منظور از تثبيت اقتصادي شايان ذكر

، توسعه حال دردركشورهاي  .لزوم منافاتي با رشد اقتصادي ندارد بهسمت اشتغال كامل است و 
نيافتني است و سياست مالي براساس نيل به اهداف رشد اقتصادي  دستهدف اشتغال كامل اغلب 

هاي بودجه ساليانه  دراليحه واست  هشدتنظيم  ،شوند هاي توسعه اقتصادي تعيين مي كه در برنامه
هدف اشتغال توان  ميباكمي مسامحه  ،بنابراين .گيرند مورد تجديد نظر و تصحيح الزم قرار مي

هاي  كننده رشد اقتصادي يكسان قرار داد و از تثبيتهاي  با هدفادشده يبراي كشورهاي را كامل 
  . كردبودجه براي تحقق آن استفاده 

پردازيم كه آيا سياست مالي در كشورهاي منتخب عضو  در اين مقاله به بررسي اين مطلب مي
مالي  اوپك قادر به هموار كردن نوسانات سيكل تجاري بوده است؟ به عبارت ديگر، آيا سياست

ايران، عربستان،  ،الجزاير، امارات، اندونزي شامل( كنندگي خود را در اين كشورها نقش تثبيت

                                                                                                                   
1- Automatic Stabilizer 
2- Economic Stabilization 
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هاي متفاوتي از انواع نوسانات  پس رگرسيون خوبي ايفا كرده است؟ به) ونزوئالكويت، نيجريه و 
كننده  بيتگيري تث براي اندازه ،در اين مدل. هاي مختلف اندازه دولت انجام شده است بر مقياس

هاي  و هم براي مقايسه بودهگيري آن آسان  شود كه هم اندازه خودكار از اندازه دولت استفاده مي
پس از مباني نظري،  :ادامه مقاله بدين صورت سازماندهي شده است. بين كشوري مناسب است
ترين  ها، متغيرهاي مدل، نتايج تجربي و تحليل نتايج از مهم شود، داده پيشينه تحقيق ارايه مي

  .هستندهاي اين پژوهش  بخش
  
 مباني نظري -2

. كننده خودكار معرفي شده است عنوان تثبيت در بسياري از متون اقتصاد كالن، سياست مالي به
سيكل تجاري  1ولت در پاسخ به نوسانات محصول به هموار كردنتغييرات خودكار درآمدهاي د

در اين مدل، اثر هموار كردن ماليات بر . كند از طريق ضريب تكاثر تقاضاي سنتي كمك مي
هاي خودكار بر اين فرض  كننده ديدگاه متداول از تثبيت. كليد تثبيت است 2درآمد قابل تصرف

ها و انتقاالت در طول يك دوره  با تغييرات در ماليات يا درآمد GDPاستوار است كه نوسانات در 
بنابراين، درآمد قابل تصرف از درآمد ناخالص هموارتر است و با اين . شوند تجاري هموار مي
كنندگي انتقاالت  توانند مصرف را هموار كنند، پس از اثرات تثبيت كنندگان نمي فرض كه مصرف

ها درآمد قابل تصرف و در نتيجه مصرف را  زيرا مالياتبرند،  ها بر درآمد منفعت مي و ماليات
هاي مالياتي از طريق رگرسيون تغييرات  طور تجربي اين ديدگاه به تخمين كشش به. كنند تثبيت مي

  . منجر شد GDPدر متغيرهاي مالي بر نرخ رشد 
ير ايده اصلي تخمين اثرات هموار كردن ماليات و انتقاالت به صورت معادله رگرسيوني ز

  :شود نمايش داده مي
                  ∆ log ∆ log      

در معادله باال، . دهنده درآمد قابل تصرف است نشان و   GDPكننده  بيان  كه 
، )وسيله ماليات و انتقاالت هموار شده است كه به( GDPعنوان درصد نوسانات  به 1
  .شود تفسير مي

                                                                                                                   
1- Smoothing 
2- Disposable Income 
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كننده  ها با ضريب تكاثر معيارهاي سياست مالي براي محاسبه اثرات تثبيت اين تخمينگاهي 
 - 1 :هاي خودكار چندين ضعف دارد كننده تحليل باال در رابطه با تثبيت. شوند خودكار تركيب مي

 -2). انتظارات در هر مدل بر مصرف تأثير زيادي دارد(بدون در نظر گرفتن انتظارات بنا شده است 
اند، اما تالش  هاي مالي را بررسي كرده هاي جديد نقش و اثر سياست چه بعضي از كينزيناگر

تحليل باال اثرات  -3. هاي خودكار نشده است كننده مهمي براي درك عملكردهاي خرد تثبيت
هاي مالي بر خواص نوسانات تجاري داشته باشد، ناديده  معمولي را كه ممكن است سياست

  .1زا بودن محصول را نيز ناديده گرفته است دل دروناين م -4. گيرد مي
توانند از بين  مي 2ارزي ريكاردين در قالب ديناميك اين اثرات در صورت وجود فروض هم

كننده خودكار را از  هاي تثبيت توانند مزيت به هر حال، در دنياي غيرريكاردين، افراد مي. روند
و چگونگي هموار كردن مصرف بررسي  GDPطريق اثرات بر نوسانات درآمد قابل تصرف و 

. شود تر مي ها پيچيده كننده در يك مدل تعادل عمومي ديناميك با بازار شفاف، نقش تثبيت. كنند
كننده  و اثرات تثبيت نداردها وجود  مانند قبل ضريب تكاثر تقاضا مدل ايستا برپايه مدل كينزين

بسياري از . دهد عرضه نيروي كار رخ مي طور عمده از طريق تأثير آنها بر كشش خودكار به
كننده  كنند، به تجزيه و تحليل تثبيت كه نقش سياست مالي را بررسي مي  3RBCهاي  مدل

هاي تجاري  هاي دولت را بر نوسانات سيكل اند، اما اثر سياست طور خاص نپرداخته خودكار به
هاي  دولت. دو اثر متفاوت بستگي داردطور كلي نتايج اين مدل به قدرت نسبي  به. گيرند مي  اندازه
هاي  دهند، در نتيجه، كشش عرضه نيروي كار به شوك تر ثروت خصوصي را كاهش مي بزرگ
دهند و در نتيجه آن،  هاي بزرگ ماليات را افزايش مي در همان زمان دولت. يابد زا كاهش مي برون

  .5يابد كاهش مي 4كشش عرضه نيروي كار افزايش و اشتغال تعادل پايدار
معتقدند،  ها كينزينهاي مختلف تنها دو مكتب سيكل تجاري واقعي و  در بين مكتب

ها معتقد به RBCتوانند عامل وجود سيكل تجاري شوند، با اين تفاوت كه  هاي مالي مي سياست

                                                                                                                   
1- Fatas and Mihov, 2000, pp. 5-6. 
2- Ricardian Equivalence 
3- Real Business Cycle 
4- Steady State 
5- Fatas and Mihov, 2003. 
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هاي دولتي و درآمدهاي  ها هر دو شوك هزينه هاي دولتي هستند، در حالي كه كينزين شوك هزينه
  .دانند را مؤثر مي مالياتي

در اين . هاي سيكل تجاري در حيطه تعادل والراس صورت گرفته است بندي يكي از طبقه
گروهي كه در فضاي والراسي ارايه و گروهي كه : اند ها به دو گروه تقسيم شده بندي، سيكل طبقه

كه منبع  )RBC(تجاري واقعي   بندي، سيكل بنابر اين طبقه. اند از فضاي والراسي منحرف شده
گيرد و اقتصاددانان  داند، در گروه نخست جاي مي هاي واقعي مي نوسانات اقتصادي را شوك

ها،  الگوهاي كينزين. گيرند هاي اسمي و پولي معتقدند، در گروه دوم قرار مي كينزي كه به شوك
رضه كنند و توجه كمي به بخش ع كننده اشتغال و توليد معرفي مي تقاضاي كل را عامل تعيين

اقتصاد دارند، زيرا يكي از خصوصيات اصلي اين الگوها عرضه مازاد كاالها و خدمات يا سطح 
  .كننده عرضه خواهد بود هاي مازاد است كه در اين شرايط تنها تقاضاي كل عامل تعيين قيمت

RBCاين . دانند مي اقتصادهاي تجاري را مربوط به سمت عرضه  وجود آمدن سيكل ها دليل به
ها سود خود  نظريه در يك فضاي والراسي ارايه شده است كه در آن، افراد مطلوبيت خود و بنگاه

. جايي نيروي كار وجود دارد كنند و در بازار كار تبادل سريع اطالعات و جابه را حداكثر مي
ند كه تعادل والراسي را وجود آور توانند نوسانات اقتصادي را به تنها عواملي مي ،براساس اين نظريه

  .تغيير دهند
، مقدار بدهي مالياتي خانوارها را در طول زندگي آنها )G(يك افزايش در خريدهاي دولتي 

. شود خانوارها بيشتر كار كنند اين اتفاق سبب مي. يابد ثروت آنها كاهش مي. دهد افزايش مي
ابد، دستمزد حقيقي كاهش هنگامي كه عرضه نيروي كار بدون تغييري در فناوري افزايش ي

نوسانات . كنند بنابراين، محصول و دستمزد حقيقي خالف جهت يكديگر حركت مي. يابد مي
جهت در ، دستمزد حقيقي )A(شود، نه فناوري  ناشي مي) L(محصول كه از تغييرات نيروي كار 

گذاري  با افزايش خريدهاي دولتي، مصرف خانوارها و سرمايه .كند مخالف محصول حركت مي
هاي طرف تقاضا، يعني  ها معتقد به دخالت دولت هستند و سياست اما كينزين يابد، كاهش مي

   .دانند هاي دولت و عرضه پول را در نوسانات سيكل تجاري مؤثر مي هاي مالياتي، خريد شوك
از  بزرگيالعمل، نسبت  عنوان عكس كنندگان به اهش دايمي ماليات نيز با فرض اينكه مصرفك
و منحني تقاضاي كل را به بيرون انتقال  ISايش درآمدشان را خرج خواهند كرد، منحني افز
اشتغال و توليد افزايش خواهد . شود هاي بهره مي دهد و موجب افزايش سطح قيمت و نرخ مي
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شده  القانحوي كاهش يابند كه افزايش مخارج مصرفي  هاي ماليات به يافت و در صورتي كه نرخ
را  )y(طور دقيق به همان ميزان توليد  هاي دولتي باشد، به مساوي تغييرات هزينهاز طرف سياست 

هاي دولتي نيز دقيقاً  افزايش هزينه .داد هاي دولت افزايش مي دهد كه تغييرات هزينه افزايش مي
هاي  تفاوت بين كاهش ماليات و افزايش هزينه. همان اثر كاهش ماليات را برجاي خواهد گذاشت

كاهش ماليات، افزايش مخارج . شود تقاضا شده، ظاهر مي 1تركيب محصول نهايي دولت، در
هاي دولتي، افزايش تقاضا براي كاالهاي  مصرفي را به دنبال دارد، در حالي كه افزايش هزينه

  . را در پي دارد 2عمومي
  
 پيشينه تحقيق -3

هاي تعادل عمومي  كننده خودكار در مدل مطالعات اندكي براي معرفي تجزيه و تحليل تثبيت
گالي به . است 1994در سال  3يكي از اين كارها مربوط به گالي. شده استانجام تصادفي پويا 

تجزيه و تحليل اثر اندازه دولت بر نوسانات محصول در يك مدل سيكل تجاري واقعي همراه با 
پذير و بازارهاي تسويه شده پرداخت كه اندازه دولت را با پارامترهاي نرخ  انعطاف هاي قيمت

گالي نتيجه گرفت كه رابطه . ماليات درآمدي و سهم خريدهاي دولتي در محصول مشخص كرد
نامشخص است و عالمت بين دو متغير به  GDPبين اندازه دولت و نوسانات ) نظري(تئوريكي 

هاي تجربي او  گالي يافته برخالف نظريه مبهم .رامترهاي مدل بستگي داردفرضيات مدل و تعداد پا
دهنده همبستگي منفي بين اندازه دولت و نوسانات بوده است؛ براي مثال، وي دريافت كه  نشان
هاي درآمدي نقش  در مدل گالي، ماليات. دهند هاي بزرگ، نوسانات محصول را كاهش مي دولت

كنندگي  براي بيشتر معيارهاي مطرح شده، خريدهاي دولتي نقش تثبيتكنندگي دارند و  غيرتثبيت
 .را نشان دادند

رابطه بين اندازه  بررسيبه  1998در سال  4، رودريك1994برخالف نتايج مبهم گالي در سال 
دولت و نوسانات محصول پرداخت و نشان داد كه بين اندازه دولت و نوسانات رابطه منفي وجود 

                                                                                                                   
1- Composition of Final Output 
2- Public Goods 
3- Gali, 1994, P.117. 
4- Rodrik 
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دارند و  نگه مي) تر ثابت(تر  نوسان تر، محصول را كم هاي بزرگ ل كرد كه دولتاو استدال. دارد
  .تري باشند هاي بزرگ تر، خواستار دولت كه اقتصادهاي پرنوسان شود اين باعث مي

وي همچنين در رابطه با نقش آزادي تجاري در اندازه دولت مطالعاتي انجام داد و ثابت كرد 
در (ين اندازه دولت و آزادي تجاري در يك اقتصاد وجود دارد كه همبستگي بزرگ و مثبتي ب

طور قطع با  هاي تجارت بازتري دارد، به ، زيرا اقتصادي كه دروازه)يك بررسي بين كشوري
  ).به دليل نوسانات مرتبط با بازارهاي جهاني(تري مواجه است  نوسانات بزرگ
اثرات  رودريكهاي گالي و  با در نظر گرفتن مطالعات و بررسي 2003در سال  1فتاس و ميهوو

كننده خودكار با  آنها ابتدا به اثرات تثبيت. هاي اقتصادي مطالعه كردند سياست مالي را بر فعاليت
در واقع، آنها چگونگي . پرداختند 1997تا  1960طي دوره  OECDكشور  20هاي  استفاده از داده
ديدگاه سنتي . ج دولت را بر خواص ادواري متغيرهاي كليدي اقتصادي بررسي كردنداثرات مخار

هاي خودكار در هموار كردن درآمد قابل تصرف و مصرف تأكيد دارند،  كننده بر نقش تثبيت
بنابراين، . ها را بر هموارسازي محصول كل در نظر بگيرند كننده بدون اينكه اثرات اين تثبيت

در مدل . هاي مختلف اندازه دولت انجام دادند تي از انواع نوسانات بر مقياسهاي متفاو رگرسيون
، نسبت GDPايشان، اندازه دولت با استفاده از ابزارهاي متفاوتي از جمله نسبت مخارج دولت به 

محاسبه شده است و آنها نوسانات را با انحراف  GDPو نسبت انتقاالت به  GDPها به  ماليات
شود، به دليل اينكه تخمين با معادالتي كه  اند، اما يادآوري مي سنجيده GDPمعيار نرخ رشد 

از لحاظ (هاي بهتري  اند، پاسخ عنوان اندازه دولت در نظر گرفته به GDPنسبت مخارج دولتي را به 
طور عمده بر اين پايه  آنان كار خود را به ،دهد دست مي به) دهندگي معنادار بودن و قدرت توضيح

  .2اي منفي را بين اندازه دولت و نوسانات محصول نشان داد نتيجه رگرسيون رابطه .نهادند
 كشورهايآنها يك همبستگي منفي قوي را بين اندازه دولت و نوسانات ادوار تجاري در بين 

OECD تر از مخارج  دهنده اين نيست كه مخارج دولت باثبات نشان دادند، اما اين مسأله نشان
تري كه كمتر در معرض اغتشاشات  نها نتيجه گرفتند اقتصادهاي بزرگآ .بخش خصوصي است

طور معمول داراي بازارهاي بزرگ داخلي براي ممانعت از تجارت  بازارهاي جهاني هستند، به
هاي تجاري را هموار سازند، اقتصادهاي پرنوسان خواستار  بتوانند سيكلها  اگر دولت .آزادند

                                                                                                                   
1- Fatas and Mihov 

فرض بر اين بوده كه ) 2003(در رگرسيون از لگاريتم اندازه دولت استفاده شده است، به پيروي از فتاس و ميهوو -2
  .رابطه خطي بين آنها وجود ندارد
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ا همچنين نشان دادند اقتصادي كه آزادي تجاري بيشتري دارد، آنه. تري هستند هاي بزرگ دولت
هاي بيشتري است، بنابراين، در اين اقتصاد خانوارها خواستار افزايش اندازه  در معرض ريسك

  .دولت هستند
 مالياتهم (مرور ادبيات نشان داد كه در بيشتر تحقيقات تجربي رابطه بين اندازه دولت 

و نوسانات محصول، منفي بوده و اندازه دولت توانسته است نقش ) درآمدي و هم مخارج دولت
هاي درآمدي نقش  خوبي ايفا كند، اما گالي نشان داد كه ماليات كنندگي خودكار را به تثبيت

  .اند كنندگي را داشته كنندگي و مخارج دولت نقش تثبيت غيرتثبيت
  
  ها  داده -4

الجزاير، (تجزيه و تحليل نتايج اين پژوهش برپايه متغيرهاي كالن هشت كشور عضو اوپك 
هاي مورد  داده. تمركز يافته است) اندونزي، ايران، كويت، نيجريه، عربستان، امارات و ونزوئال

اطالعات بودن مقاطع زماني با توجه به در دسترس . است 2009تا  1976هاي ساالنه  استفاده، داده
ها در  داده. بنابراين، مقاطع زماني بعضي از معادالت با يكديگر متفاوت است. نتخاب شده استا

در . اند دست آمده به 2Trading Economicsو  WDI1هاي اطالعاتي  اين پژوهش از بانك
وسيله مقدار متوسط  ها به موارد محدودي كه بين سري زماني يك مقطع شكافي وجود داشت، داده

t+1  وt-1 3ها به قيمت جاري و واحد پول هر كشور آورده شده است داده. يابي شده است برون. 

  
  متغيرهاي مدل -5

  نوسانات سيكل تجاري  -الف
 GDP-Gخصوصي  GDP، مصرف خصوصي و GDPمتغير نوسانات سيكل تجاري با نوسانات 

  .4نوسانات به صورت انحراف استاندارد نرخ رشد متغير در نظر گرفته شده است. تعريف شده است

                                                                                                                   
1- World Development Indicators 
2- www.tradingeconomics.com 

پذير است، زيرا تمام متغيرها به  ها به قيمت جاري و واحد پول هر كشور امكان در اين پژوهش استفاده از داده -3
  . اند و واحد ندارند صورت انحراف معيار، نسبت دو متغير يا نرخ رشد محاسبه شده

. ARCHروش  -2و راف استاندارد محاسبه انح -1: در اين پژوهش از دو روش نوسانات محاسبه شده است -4
تنها تفاوت آنها . داري يكساني دارد اند و نتايج از دو روش، عالمت و معنا ها با هر دو روش تخمين زده شده رگرسيون
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  اندازه دولت  - ب

 عنوان سياست مالي به صورت سه نسبت از اندازه دولت به
    ايه زينهه  دولتي

GDP
  ، 

درآمدهاي دولتي
GDP

و  
انتقاالت
GDP

 
دليل اين كار، . اندازه دولت به كار رفته است ها، لگاريتم در تمام رگرسيون. 1شود استفاده مي

رسد  به نظر مي. 2غيرخطي بودن رابطه اندازه دولت و نوسانات به پيروي از كار فتاس و ميهوو است
تري بر نوسانات دارد تا يك  اثر بزرگ GDPدر % 10به % 5يك افزايش در اندازه دولت از 

  %.45تا % 40افزايش از 

  اددرجه باز بودن اقتص - ج
كل  GDPمتغير درجه باز بودن اقتصاد به صورت نسبت مجموع صادرات و واردات كل به 

  .حاصل شده است

 گرايي متغيرها و هم 3آزمون ايستايي -6

هاي ريشه واحد براي تشخيص درجه انباشتگي متغيرها به كار  الزم است پيش از هر چيز، آزمون
هاي زماني ناايستا باشند و در آن صورت  گرفته شود، زيرا ممكن است تعدادي از سري

  . طور عموم جعلي يا ساختگي هستند هاي بين آنها به رگرسيون
 95/0در سطح اطمينان  LLC٤استفاده از آزمون  در تمام معادالت موجود ايستايي متغيرها با

هستند، در معادالت خود داراي يك رابطه تعادلي  I (1)هايي كه در سطح  داده. بررسي شده است
و فيشر مورد Kao با استفاده از دو آزمون  6انباشتگي رابطه هم. 5اند گرا شده بلندمدت هستند و هم

                                                                                                                   
استفاده شده، زيرا  ARCHها از نتايج حاصل از روش  و تجزيه و تحليل ها جدولدر . مربوط به مقادير ضرايب است

  .هاي در دسترس بيشتر است دادهدر اين روش، تعداد 
هاي زير  گيري اندازه دولت مورد استفاده در مقاله گيري اندازه دولت در اين مقاله مطابق با روش اندازه روش اندازه -1

  :است
  .21، كارايي اقتصاد و اندازه دولت، پژوهشنامه اقتصادي، شماره )1385(ـ سوري، علي 

  .29هاي اقتصادي، شماره  ، اندازه دولت در اقتصاد ايران، پژوهش)1385(بازمحمدي حسين و اكبر چشمي  -
2- Fatas and Mihov, 2000, PP. 3-28. 
3- Stationary 
4- Levin, Lin and Chu  

  .نتايج در پيوست قابل مشاهده است -5
6- Cointegration 
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انباشته هستند، بدين معنا است كه در طول زمان متغيرها با  بررسي قرار گرفته است، زيرا متغيرها هم
. شوند مدت در بلندمدت تصحيح مي طوري كه اختالالت كوتاه كنند، به يكديگر حركت مي

گيري ساكن شوند يا به  هاي زماني با يك بار تفاضل گرنجر نيز اذعان كرد در صورتي كه سري
ن امكان وجود دارد كه تركيبات خطي از آنها وجود اي ،عبارت ديگر، انباشته از درجه يك باشند

 .1گيري ساكن باشد داشته باشد كه بدون تفاضل

  
  نتايج تجربي و تحليل نتايج -7
  كننده خودكار و نوسانات سيكل تجاري عنوان ابزار تثبيت روابط بين سياست مالي به - 

هاي تجاري  تواند سيكل كننده خودكار مي پردازيم كه آيا تثبيت در ادامه به بررسي اين پرسش مي
كننده خودكار بر نوسانات سيكل تجاري با نوسانات  براي اين منظور، اثر تثبيت. را هموار كند

GDP  كل، مصرف وGDP  خصوصي(GDP-G) در اين پژوهش براي . شود گيري مي اندازه
  .كننده خودكار و نوسانات سيكل تجاري از مدل ايستا استفاده شده است تثبيت بررسي رابطه

توان استفاده كرد، اما در اين تحقيق از يكي  كننده خودكار از ابزارهاي متفاوتي مي براي تثبيت
گيري آن ساده بوده و هم به  ترين آنها، يعني اندازه دولت استفاده شده است، زيرا هم اندازه از ساده

هاي اقتصادي  اظ تجربي اندازه دولت با آنچه از نظر تئوري پاسخ ماليات و انتقاالت به شوكلح
  .بوده، بسيار مرتبط است
گيري نوسانات سيكل تجاري به بررسي  با توجه به ابزارهاي متفاوت اندازه ،بنابراين، در ادامه

  :پردازيم كننده خودكار در قالب سه مدل مي كارايي تثبيت
  .كننده خودكار بر نوسانات محصول كل تثبيتاثر  -الف
  .كننده خودكار بر نوسانات مصرف خصوصي اثر تبيت -ب
  .)GDP-G(كننده خودكار بر نوسانات محصول خصوصي  اثر تثبيت -ج

  .شود محصول با استفاده از متغيرهاي كنترل بررسي مي نوساناتكننده خودكار بر  اثر تثبيت ،در ادامه

  كننده خودكار بر نوسانات محصول كل  تثبيتاثر  -الف
  . شود كننده خودكار بر نوسانات محصول كل، رگرسيون اجرا مي براي بررسي رابطه بين تثبيت

σ . .  

                                                                                                                   
1- Granger, 1981, PP.121-130. 
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 Gov.Sizeكننده انحراف استاندارد نرخ رشد محصول كل و  بيان σ yدر معادله يادشده 

هزينه هاي   دولت  : با استفاده از سه تعريف(دهنده اندازه دولت  نشان
GDP

 ،
درآمدهاي مالياتي

GDP
و  

   پرداخت هاي  انتقالي
GDP

. است) 
  . كننده خودكار در نظر گرفته شده است عنوان تثبيت در اين معادله، اندازه دولت به

. هاي پانل آورده شده است يك دادهو تكن Eviews 6افزار  معادله يادشده با استفاده از نرم
دست  به GARCH (1,1)، با استفاده از 1انحراف استاندارد نرخ رشد محصول در جدول شماره 

  .1آمده است
نمايي كه فرضيه صفر  پانل، ابتدا با استفاده از آزمون نسبت درستبراي انتخاب مدل مناسب تخمين 

دهنده برآورد مدل با اثرات ثابت است،  فرضيه مقابل آن نشانبلويي و هاي تا بر تأييد مدل داده آن مبني
سپس، چنانچه فرضيه صفر رد شد، با استفاده از آزمون هاسمن به آزمون اين مطلب . شود انجام مي

در آزمون هاسمن، فرضيه صفر بر . پردازيم كه عرض از مبدأ داراي اثرات ثابت هستند يا تصادفي مي
فرضيه مقابل بر تصادفي بودن آنها تأكيد دارد؛ براي مثال، نتايج آزمون ثابت بودن عرض از مبدأ و 

نمايي، فرضيه صفر در سطح  كند كه با استفاده از آزمون نسبت درست ، بيان مي1جدول شماره  1معادله 
توان فرضيه صفر  ميه سپس، نتايج آزمون هاسمن نشان از آن دارد كه دوبار. شود رد مي 95/0اطمينان 
 .2شود مون را رد كرد، به عبارت ديگر، مدل برآورد اثرات ثابت تأييد مياين آز

  3كننده خودكار بر نوسانات محصول كل در كشورهاي عضو اوپك اثر تثبيت - 1جدول 
 متغير وابسته

124047/0-  
)539/1-(  

2915/1-  
)759/5-(  

5339/2  
)74/6(  

03/0  3/0  57/0  
Pool  pool  Fixed effect Panel model 

  .در داخل پرانتز tآماره *  
  .محاسبات تحقيق: مأخذ 

                                                                                                                   
  .در پيوست موجود است GARCH(1,1)نتايج حاصل از مدل  -1
  .ها در پيوست آمده است تك انها خودداري شده، اما نتايج آزمون به دليل تعداد بسيار معادالت از تفسير تك -2
بدون كشورهاي الجزاير، نيجريه، عربستان و امارات برآورد ، به دليل در دسترس نبودن اطالعات كافي، معادله دوم -3

  .اند كشورهاي الجزاير، ايران، كويت، امارات و ونزوئال وارد نشده ،ومهمچنين در معادله س. شده است
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 99/0در سطح اطمينان  5339/2با برابر 1976-2009 در معادله اول در دوره زماني βضريب 
% 1دهد كه  در واقع، اين ضريب نشان مي. معنادار است، اما عالمت آن مورد انتظار نبوده است

درصد  5339/2، نوسانات محصول كل را )كننده خودكار عنوان تثبيت به(افزايش در اندازه دولت 
كننده  ان يكي از ابزارهاي تثبيتعنو بنابراين، نسبت مخارج دولت به محصول به. دهد افزايش مي
تنها قادر به هموار كردن نوسانات محصول كل نيست، بلكه نوسانات محصول كل را  خودكار نه

  .است RBCتشديد كرده كه اين نتايج موافق با نظر اقتصاددانان 
 كننده خودكار در نظر گرفته عنوان تثبيت ، درآمدهاي مالياتي به1در معادله دوم جدول شماره 

و كامالً  - 2915/1برابر با مقدار  1991-2009در اين معادله در دوره زماني  βضريب . شده است
، نوسانات محصول به اندازه در نسبت درآمدهاي مالياتي به محصول% 1با افزايش . معنادار است

نتايج . كننده خوبي است تثبيتدر نتيجه، درآمدهاي مالياتي . يابد درصد كاهش مي 2915/1
  .دست آمده در اين بخش با نتايج تجربي مدل گالي در تضاد است به

است نوسانات سيكل  توانستهكننده خودكار  در اين معادالت به بررسي اين مطلب كه آيا تثبيت
وسانات بنابراين، وجود رابطه مثبت يا منفي بين اندازه دولت و ن. پردازيم تجاري را كاهش دهد، مي
ممكن است متغيرهاي ديگري نيز براي توضيح نوسانات  ،بنابراين. سيكل تجاري اهميت دارد

پايين در اين  Rهم همين است، يعني  Rعلت پايين بودن . سيكل تجاري وجود داشته باشند
تواند نوسانات محصول كل را توضيح  طور كامل نمي دهد كه اندازه دولت به معادالت نشان مي

  .دهد
و در واقع،  )براي مثال، الجزاير( به دليل مقدار كم انتقاالت در بودجه كشورهاي مورد بررسي

به همين سبب  و در معادالت از مقادير پاييني برخوردار هستندضرايب بودن آنها، اغلب  اهميت كم
  .شود توان به نتايج اين معادالت استناد كرد، بنابراين، از تفسير آنها خودداري مي نمي

توان نتيجه گرفت كه در كشورهاي مورد بررسي در اين تحقيق نسبت درآمدهاي  بنابراين، مي
تواند نوسانات سيكل تجاري را هموار كند، يعني هرچه كشوري مقدار نسبت  دولت به محصول مي

اين . درآمدهاي ماليات به محصول باالتري داشته باشد، نوسانات محصول كمتري خواهد داشت
همچنين در كشورهاي مورد بررسي . ت خاصيت همواركنندگي درآمدهاي مالياتي استنتيجه به عل

دهد،  ها، نوسانات محصول را كاهش نمي كننده تنها مانند تثبيت نسبت مخارج دولت به محصول نه
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هاي دولت  هرچه هزينه ،بنابراين). RBCبراساس نظر (كند  بلكه نوسانات محصول را تشديد مي
  .يابد ، نوسانات محصول كل آن كشور نيز افزايش ميه باشدداشت GDPكشوري سهم بيشتري در 

  كننده خودكار بر نوسانات مصرف  اثر تثبيت  - ب
كننده خودكار بر نقش هموار كردن سياست  شد، نگرش سنتي در مورد تثبيت بيانطور كه  همان

بررسي رابطه بين اندزه . تأكيد دارد GDPرف، بدون اثر بر مالي بر درآمد قابل تصرف و مص
هاي اقتصادي مانند مصرف، به درك بهتر نحوه عملكرد  دولت و نوسانات ديگر فعاليت

كننده  هاي متفاوتي اثر تثبيت به همين دليل در رگرسيون. كند كننده خودكار كمك مي تثبيت
  .، ارايه شده است2ان در جدول شماره  شود كه نتايج خودكار بر نوسانات مصرف بررسي مي

  كننده خودكار بر نوسانات مصرف در كشورهاي عضو اوپك اثر تثبيت - 2جدول 
  متغير وابسته

090594./0  
)799/0(  

355217/0  
)09/2(  

672626/0  
)54/1(  

01/0  07/0  01/0  
Pool  pool  Pool Panel model 

  .داخل پرانتز tآماره * 
  .محاسبات تحقيق: مأخذ

 شود ميطور كه مشاهده  همان. دست آمده است به ARCH (1)نوسانات مصرف با استفاده از 
بسيار  Rهمچنين . هاي ضرايب طبق انتظار نبود و عالمتبود ضرايب در سطوح بسيار پاييني معنادار 

تر از  كننده خودكار و نوسانات مصرف مثبت و بسيار ضعيف بنابراين، رابطه بين تثبيت. پاييني دارند
  .و معناداري ضرايب در اين الگو بسيار ضعيف است Rالبته . نوسانات محصول كل است

  كننده خودكار بر محصول خصوصي  اثر تثبيت - ج
كنند، زيرا زماني كه  تنها محصول كل را تثبيت ميها  نشان داد كه دولت 1998رودريك در سال 

اين . يابد يابد، اندازه نسبي بخش باثبات در محصول افزايش مي سهم آنها از محصول افزايش مي
تحليل وي تمام اثرات سياست مالي و اندازه دولت را روي نوسانات محصول خصوصي ناديده 

در ادامه، . شود سيله دولت مصرف نميو مصرف خصوصي سهمي از محصول است كه به. گيرد مي
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. پردازيم به بررسي رابطه مثبت نسبت مخارج دولت به محصول و نوسانات محصول خصوصي مي
  آيا ممكن است اين رابطه مثبت به دليل ناپايدار بودن بخش دولتي باشد؟

ره چون درآمد كشورهاي مورد بررسي به درآمدهاي نفتي بستگي دارد و درآمدهاي نفتي هموا
درآمد باثباتي نيست، آيا ممكن است با حذف دولت، رابطه بين نسبت مخارج دولت به محصول و 

  نوسانات محصول خصوصي تغيير كند؟
 (GDP-G) دولت و نوسانات محصول خصوصي اندازهبراي پاسخ به اين پرسش بايد رابطه بين 

  :شود به اين منظور رگرسيوني به صورت زير تخمين زده مي. بررسي شود
σ y α βGov. Size V                        

 y كننده نرخ رشد محصول خصوصي  بيان(GDP-G) هاي  از رگرسيون حاصلنتايج . است
دوره زماني براي . ، ارايه شده است3هاي پانل در جدول شماره  تخمين زده شده با تكنيك داده

. است 1986-2009و  1991- 2009، 1976-2009، به ترتيب 3در جدول شماره  3و  2، 1معادالت 
معنادار % 95شود، ضرايب در سطح اطمينان  ، مشاهده مي3گونه كه از معادالت جدول شماره  همان

، نتايج جدول 3نتايج جدول شماره . هر سه معادله بسيار ضعيف است Rاست، در حالي كه 
 .كند را تأييد مي 1شماره 

  كننده خودكار بر نوسانات محصول خصوصي در كشورهاي عضو اوپك اثر تثبيت - 3جدول 
  متغير وابسته

013006/0  
)428/2(  

17/0- 

)344/2-(  
17/0  

)95/2(  
35/0  1/0  15/0  

Pool  pool  Pool Panel model 
  .در داخل پرانتز tآماره * 

  .ات تحقيقمحاسب: مأخذ
خصوصي مثبت است،  محصولبنابراين، رابطه بين نسبت مخارج دولتي به محصول با نوسانات 

تر باشند، نوسانات محصول خصوصي آنها نيز بيشتر است، تنها با اين  ها بزرگ يعني هرقدر دولت
تري نسبت به مدل نوسانات محصول كل دارد، يعني نوسانات محصول  تفاوت كه ضرايب كوچك

تي به رابطه بين نسبت درآمدهاي دول. يابد كل بيشتر از نوسانات محصول خصوصي افزايش مي
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باشند،  تر بزرگها  بنابراي، هرچه دولت. محصول نيز با نوسانات محصول خصوصي منفي است
طوري كه نوسانات محصول كل بيشتر از  يابد، به نوسانات محصول كل و خصوصي كاهش مي

  .يابد نوسانات محصول خصوصي كاهش مي
را در  كنندگي ثبيتتهاي دولت نتوانسته است نقش  توان چنين نتيجه گرفت كه هزينه مي

  . هاي خوبي هستند كننده ها تثبيت خوبي ايفا كند، در حالي كه ماليات كشورهاي مورد بررسي به

  كننده خودكار بر نوسانات محصول كل با متغيرهاي كنترل اثر تثبيت -د
طور كه مالحظه شد، رابطه قوي بين اندازه دولت و نوسانات محصول كل وجود دارد، البته  همان

مثبت و براي درآمدهاي مالياتي ) GDPتعديل شده براساس (هاي دولتي  اين رابطه براي هزينه
امكان دارد متغيرهاي ديگري باشند كه هم بر . منفي بوده است) GDPتعديل شده برحسب (

خصوصيت مهم كشورهاي عضو اوپك . ت و هم بر نوسانات محصول مؤثر باشنداندازه دول
كل : متغير كنترل درجه باز بودن اقتصاد عبارت است از. برخورداري از درآمدهاي نفت است

كه اين خصوصيت مهم ) شامل نفت(صادرات و واردات با احتساب نفت تقسيم بر محصول كل 
است كه  3و  2، 1، شامل سه معادله 41جدول شماره . كشورهاي مورد بررسي در آن مستتر است
سري از  عنوان متغير كنترل و در معادله سوم از يك در معادله دوم از درجه باز بودن اقتصاد به

 .2عنوان متغير كنترل، به پيروي از كار فتاس و ميهوو ،استفاده شده است متغيرها به

نتايج معادله زير در ستون دوم . ، است1اره ، همان نتايج جدول شم4ستون اول جدول شماره  
  :، ارايه شده است4جدول شماره 

σ y α β .          

                                                                                                                   
اين . عنوان اندازه دولت استفاده شده است به )GDPتعديل شده برحسب (هاي دولتي  در اين جدول از هزينه -1

قاله از نيز تخمين زده شده كه به دليل زياد شدن حجم م) GDPتعديل شده براساس (معادالت با درآمدهاي دولتي 
تعديل شده برحسب (همين نتايج تأييد شد تنها همچنان ضريب درآمدهاي مالياتي . شود نظر مي ارايه آن صرف

GDP (ماند منفي باقي مي .  
در جدول شماره  2عنوان متغير كنترل در نظر گرفته شد، نتايج مشابه نتايج معادله  در برآورد ديگري، درآمد نفتي به -2
هاي مورد بررسي از ارايه آن  ا در معادله تخمين زده شده و كوتاه بودن ساله يل مشكل كمبود داده، بود، اما به دل4

  . شود خودداري مي
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، از نسبت مخارج دولت به محصول براي متغير اندازه دولت استفاده 4شماره  جدولنتايج  
  . كرده است

Openness طور كه گفته شد، درجه باز بودن  كند و همان درجه باز بودن اقتصاد را بيان مي
رودريك معتقد است، . كل GDPاقتصاد برابر است با نسبت مجموع صادرات و واردات كل بر 

باعث اريب شدن ) 4ستون اول جدول شماره (حذف متغير درجه بازبودن اقتصاد از معادله اصلي 
تري براي  هاي بزرگ تر خواهان دولت هاي پرريسك شود، زيرا دولت ضرايب به سمت صفر مي

، براساس نظر رودريك 4معادله ستون دوم جدول شماره . 1هاي بيشتري هستند مواجهه با ريسك
شود، براساس انتظار، رابطه منفي بين درجه باز  طور كه مالحظه مي همان. تخمين زده شده است

معادله رگرسيوني زير به پيروي از فتاس و . شود اهده ميبودن اقتصاد و نوسانات محصول مش
  :شود ، ارايه مي4تخمين زده شده است و نتايج آن در ستون سوم جدول شماره  2ميهوو

σ y α β .
  

 
در ستون دوم بيشتر از مقدار  βمقدار ضريب . معنادار است% 95در سطح اطمينان  βضريب  
و  GDPكننده نرخ رشد  بيان σyدر معادله يادشده، . ، است4ن در ستون اول در جدول شماره آ

GDP per capita دهنده  نشانGDP  ،كشورهاي سرانه، همبستگي مثبت با اندازه دولت دارد
توان  مي. تري دارند هاي بزرگ تمايل به داشتن دولت 3با درآمد سرانه باالتر بنابر قانون واگنر

اي كه دارند، از نوسانات كمتري  يافته هاي ثروتمندتر به دليل سيستم مالي توسعه گفت، دولت
  .برخوردارند
GDP تواند با نوسانات محصول كل و اندازه دولت مرتبط  دهد كه مي اندازه اقتصاد را نشان مي

هاي  تر دولت تا زماني كه ايجاد يك دولت هزينه ثابتي داشته باشد، كشورهاي كوچك. باشد
تري دارند و  تر امكان رشد سريع هاي كوچك تري دارند و در پايان، كشورهاي با دولت بزرگ

  . وسانات شديدتري را تجربه كنندتوانند ن مي

                                                                                                                   
1- Rodrik, 1998, pp. 997-1032. 
2- Fatas and Mihov, 2000, pp. 3-28. 

  .»يابد افزايش ميبا رشد درآمد سرانه در اقتصاد، اندازه نسبي بخش عمومي نيز « : قانون واگنر مي گويد -3
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داراي عالمت مورد  β، ضريب 4سوم جدول شماره  ستونشود، در  طور كه مالحظه مي همان
نتايج نشان . معنادار است% 95نيز در سطح اطمينان  βضريب . انتظار است، اما معنادار نيست

تر باشد، نوسانات آن شديدتر بوده، اما مقدار اين ضريب  اقتصادي بزرگ GDPدهد كه هرچه  مي
  . معنادار است% 90مطابق انتظار بوده و در سطح اطمينان  βعالمت ضريب . بسيار ناچيز است

، با استفاده از متغيرهاي كنترل، مقدار ضريب اندازه دولت افزايش 4در معادله سوم جدول شماره 
طور كه در جدول  همان. دهد هاي باالتري را مي Rه از متغيرهاي كنترل،همچنين استفاد. يافت

هاي به كار رفته مدل خطي اثر ثابت براي هر سه معادله  شود، با استفاده از آزمون مشاهده مي
  .1انتخاب شده است

با  )GDPتعديل شده برحسب (هاي دولتي  از متغيرهاي كنترل، رابطه بين هزينه استفادهبنابراين، با 
با نوسانات محصول ) GDPتعديل شده براساس (نوسانات محصول مثبت و رابطه درآمدهاي مالياتي 

 .را افزايش داده است Rاستفاده از متغيرهاي كنترل مقدار ضريب اندازه دولت و . منفي است
كننده خودكار بر نوسانات محصول كل با متغيرهاي كنترل در كشورهاي عضو  اثر تثبيت - 4جدول

   1976-2009هاي  اوپك در سال
  متغير وابسته:  GDPنوسانات نرخ رشد 

)1(   )2(   )3(  

Gov.Size 
5339/2  

)74/6(  
53348/2  

)629/3(  
72012/2  

)36/4(  

Openness   -  
068787/2-  

)023/0 -(  
23314/2-  

)025/0(  

GDP  
per capita  

 -   -  
65/7- E‐10 

)009/0(  

GDP   -   -  
15E‐ 73/1  
)461/2( 

Growth   -   -  
033/0  

)711/1(  
57/0  58/0  63/0  

Panel model Fixed Effect  Fixed Effect  Fixed Effect  
  .در داخل پرانتز tآماره * 

  .محاسبات تحقيق: مأخذ

                                                                                                                   
  .ها در پيوست موجود است نتايج اين آزمون -1
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  محصول كل و اندازه دولتبررسي سازوكار رابطه بين نوسانات  - 
براي درك بهتر سازوكار رابطه بين اندازه دولت و نوسانات محصول كل از ابزارهاي سياست  

به همين منظور از دو متغير نرخ نهايي ماليات و كشش متغير . توان استفاده كرد مالي مستقيم نيز مي
دهي سياست مالي به نوسانات محصول  عنوان ابزاري براي پاسخ به GDPمالي نسبت به تغييرات 

پردازيم و  بنابراين، ابتدا به رابطه نوسانات محصول كل و نرخ نهايي ماليات مي. استفاده شده است
  .كنيم دهي سياست مالي و نوسانات محصول كل را بررسي مي سپس، رابطه بين پاسخ

  ات محصول كلاثر نرخ نهايي ماليات بر نوسان -الف
كننده خودكار كه توسط فتاس  عنوان يك ابزار مستقيم تثبيت به 1در اين بخش از نرخ نهايي ماليات

نتايج معادله رگرسيوني زير در جدول . پيشنهاد شد، استفاده شده است 2003و ميهوو در سال 
  :، آمده است5شماره 

  

σ y α β t β Gov. Size u  
 

t شود، در معادله اول جدول  مي مالحظهطور كه  همان. كننده نرخ ماليات نهايي است بيان
معادله در  R. معنا است ، رابطه بين نرخ نهايي ماليات و نوسانات محصول كل منفي و بي5شماره 

و در ) GDPتعديل شده برحسب (هاي دولت  در معادله دوم، هزينه. سطح بسيار پاييني قرار دارد
. عنوان اندازه دولت به كار رفته است ، به)GDPتعديل شده براساس (دله سوم، درآمدهاي مالياتي معا

  . كند هاي خودكار همان نتايج قبلي را تأييد مي كننده شود، رابطه تثبيت گونه كه مالحظه مي همان
استفاده از . معنادار است% 90 اطميناننيز در دو معادله دوم و سوم مثبت و در سطح  βضريب 

عنوان متغير توضيحي، تغييري در نتايج قبلي ايجاد نكرده و نرخ نهايي  متغير نرخ نهايي ماليات به
 .ماليات قادر به توضيح سازوكار اين رابطه نبوده است

   

                                                                                                                   
نرخ ماليات  t ،در واقع  T. بدين صورت بوده است  نحوه محاسبه نرخ ماليات نهايي از روش  - 1

  .نهايي است
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هاي  اثر نرخ نهايي ماليات بر نوسانات محصول كل در كشورهاي عضو اوپك در سال - 5جدول 
2009-1992  

Panel model رگرسيون  

Pool  006/0  -  
638634/2-  

)0611/0-(  
)1(  

Pool  33/0  
785959/3  

)132/5(  
106648/7  

)761/1(  
)2(  

Pool  32/0  
765382/1 -  

)005/5 -(  
186511/7  

)756/1(  
)3(  

  .در داخل پرانتز tآماره * 
  .محاسبات تحقيق: مأخذ

  سيكلي بر نوسانات محصول كل دهي سياست مالي به شرايط اثر پاسخ - ب
دهيم و تغييرات مالي مربوط به  كننده خودكار را گسترش مي در اين بخش ابزارهاي تثبيت

دهي سياست مالي به  ساختن ابزاري براي پاسخ ،هدف. گيريم در نظر ميرا هاي تجاري  سيكل
وسانات محصول و تواند سازوكار رابطه ن شرايط سيكلي است و بررسي اينكه آيا اين ابزار مي

  .اندازه دولت را توضيح دهد
 GDPاي متغيرهاي مالي به تغييرات نرخ رشد  دهي سياست مالي با كشش نقطه پاسخ
معادله . عنوان متغير مالي استفاده شده است از درآمدهاي مالياتي به. گيري شده است اندازه

  .، پيشنهاد شده است2003رگرسيوني توسط فتاس و ميهوو در سال 
σ y α β δ β Gov. Size V  

δ به تغييرات نرخ رشد محصول كل  نسبتاي سياست مالي محاسبه شده  كننده كشش نقطه بيان
، به بررسي رابطه كشش سياست مالي نسبت به تغييرات نرخ 6در معادله اول جدول شماره . است

شود، معناداري و  يطور كه مالحظه م همان. پردازيم و نوسانات محصول كل مي GDPرشد 
  . دهندگي اين معادله بسيار پايين بوده، اما ضريب داراي عالمت منفي است قدرت توضيح

كننده خودكار  متغير توضيحي تثبيت عنوان بهدر معادله دوم، از نسبت مخارج دولت به محصول 
لت و نوسانات داد، رابطه بين اندازه دو طور كه نتايج قبلي هم نشان مي همان. استفاده شده است

  . محصول مثبت و كامالً معنادار است
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معادله هم مقدار  R. و مثبت است معنادار% 95در اين معادله نيز در سطح اطمينان  βضريب 
  . دهد باالتري را نشان مي

عنوان متغير توضيحي اندازه دولت استفاده شده  به در معادله سوم، از نسبت درآمدهاي دولتي
در اين معادله مطابق انتظار است و همان نتايج معادالت  βعالمت و معناداري ضريب . است

كننده  معنادار بوده و بيان% 95اين معادله نيز در سطح  βكند، ضريب  ، را تأييد مي1جدول شماره 
 Rاين معادله باالتر از  R. ش سياست مالي استرابطه مثبت بين نوسانات محصول كل و كش

دهي سياست مالي توانسته  دهد كه پاسخ است و اين موضوع نشان مي 1معادله جدول شماره 
  . مقداري از نوسانات محصول كل را توضيح دهد

هاي  دهي سياست مالي بر نوسانات محصول در كشورهاي عضو اوپك در سال اثر پاسخ - 6 جدول
2009-1995  

Panel model  رگرسيون  

Pool 008/0  -  
047558/3 -  

)688/0(  
)1(  

Pool  41/0  
047136/4  

)258/6(  
851815/7  

)037/2(  
)2(  

Pool  39/0  
9112157/1-  

)924/5 -(  
038208/8  

)019/2(  
)3(  

  .در داخل پرانتز tآماره * 
 .محاسبات تحقيق: مأخذ

سياست مالي به شرايط سيكلي  دهي پاسختوان چنين نتيجه گرفت كه استفاده از متغير  مي
عنوان متغير توضيحي، تغييري در نتايج قبلي ايجاد نكرده است و اين ابزارهاي مستقيم قادر به  به

 .توضيح رابطه اندازه دولت و نوسانات محصول كل نيستند

  
 گيري و پيشنهادها نتيجه -8

كشور عضو  8 در يك نمونه از. مقاله، اثرات سياست مالي بر نوسانات اقتصادي بررسي شددر اين 
تعديل شده برحسب (كند كه رابطه منفي بين درآمدهاي مالياتي  ، نتايج بيان مي)شامل ايران(اوپك 
GDP ( و نوسانات محصول كل و محصول خصوصي)GDP-G(  وجود دارد، درحالي كه رابطه

و نوسانات محصول كل و محصول خصوصي ) GDPتعديل شده براساس (ولتي هاي د بين هزينه
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در ادامه، به بررسي سازوكار . استفاده از متغيرهاي كنترل نيز اين نتايج را تأييد كرد. مثبت است
رابطه بين اندازه دولت و نوسانات سيكل تجاري با استفاده از متغيرهاي نرخ نهايي ماليات و 

كننده خودكار پرداخته  عنوان ابزارهاي مستقيم تثبيت به شرايط سيكلي به دهي سياست مالي پاسخ
ورند و اين دو ابزار قادر  آ نميوجود  شد، اما مشخص شد كه اين دو متغير تغييري در نتايج قبلي به

  .به توضيح سازوكار رابطه بين اندازه دولت و نوسانات سيكل تجاري نيستند
تعديل شده برحسب ( دولتيهاي  رهاي مورد مطالعه، هزينهتوان نتيجه گرفت كه در كشو مي
GDP(كننده نوسانات محصول است كه اين نتيجه مطابق  كننده مناسبي نيست، بلكه تشديد ، تثبيت

اين تأثير به دليل ناپايدار بودن بخش دولت نيست، زيرا با حذف بخش دولت از . هاستRBCنظر 
همچنين نتايج بيان . شود همين نتايج تأييد ميدست آوردن محصول خصوصي  محصول كل و به

كننده مناسبي در اين كشورها بوده و قادر به هموار كردن  كند كه درآمدهاي مالياتي تثبيت مي
  .نوسانات محصول كل و محصول خصوصي است

تري و  بزرگ GDPمالياتي به  درآمدهايي كه نسبت  دست آمده، دولت با توجه به نتايج به
با توجه به . تري دارند، از اقتصاد هموارتري برخوردارند كوچك GDPدولت به نسبت مخارج 
ها از كانال  توان نتيجه گرفت كه دولت دست آمده و مباحث نظري مقاله مي نتايج تجربي به

) GDPدر واقع، نسبت مخارج دولت به (سازي قادر به كوچك كردن اندازه دولت  خصوصي
براساس اين، پيشنهاد . هاي تجاري را تا حدي كنترل كند نوسانات سيكلتواند  هستند و اين ابزار مي

هاي مختلف ماليات و  از طريق شناسايي راه(ها با استفاده از گسترش پايه مالياتي  شود كه دولت مي
سبب افزايش ...) هاي مالياتي جديد، اعمال نرخ بهينه ماليات، توسعه فرهنگ مالياتي و معرفي نرخ

هاي تجاري را هموار و در نتيجه، اقتصاد را  شوند و نوسانات سيكل GDPالياتي به نسبت درآمد م
همچنين از طريق كاهش كسري بودجه كه ناشي از درآمدهاي مالياتي و كاهش . پايدارتر كنند

  . از نوسانات سيكل تجاري كاستتوان  ميهاي دولتي است  هزينه
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  ها پيوست
 11 شماره براي متغيرهاي جدول LLC  ايستاييهاي  نتايج آزمون

  تفاضل اول  سطح  شرح متغير  متغير معادله

  1معادله 
GDP-ST 2583/1  نوسانات محصول  

)859/0(  
60621/2  

)0046/0(  

LSG  14/1  دولتي به محصولهاي  لگاريتم نسبت هزينه-  
)1271/0(  

58849/8  
)000/0(  

  2معادله 
GDP-ST 7854/2  نوسانات محصول  

)0027/0(  
----- 

LST  9183/18  لگاريتم نسبت درآمدهاي دولتي به محصول  
)000/0(  

----- 

  3معادله 
GDP-ST  15805/0  نوسانات محصول-  

)4372/0(  
60238/2  

)0046/0(  

LSTRANSFER  1381/0  انتقاالت به محصوللگاريتم نسبت-  
)445/0(  

96358/3  
)000/0(  

  .است p-valueكننده  كننده مقادير آماره آزمون و اعداد داخل پرانتز بيان اعداد بيان* 
  .         هاي تحقيق يافته: مأخذ

  2براي متغيرهاي جدول شماره  LLC هاي ايستايي  نتايج آزمون
  اولتفاضل   سطح  شرح متغير  متغير معادله

  1معادله 
CO-ST 57355/0  نوسانات مصرف خصوصي-  

)2831/0(  
64043/7  

)000/0(  

LSG  67329/0  هاي دولتي به محصول لگاريتم نسبت هزينه  
)7496/0(  

08556/5  
)000/0(  

  2معادله 
CO-ST 00387/3  نوسانات مصرف خصوصي  

)0013/0(  ------  

LST  76768/1  لگاريتم نسبت درآمدهاي دولتي به محصول  
)0386/0(  ------  

  3معادله 
CO-ST  49548/3  نوسانات مصرف خصوصي  

)0002/0(  ------  

LSTRANSFER 71439/1  لگاريتم نسبت انتقاالت به محصول  
)0432/0(  ------  

  .است p-value كننده مقادير آماره آزمون و اعداد داخل پرانتز بيان كننده اعداد بيان* 
  .       حقيقتهاي  يافته: مأخذ

                                                                                                                   
معادالت اين دليل متفاوت بودن نتايج انحراف معيار محصول، مصرف خصوصي و محصول خصوصي در بعضي از  -1

  .بوده كه دوره زماني و مقاطع مربوط با توجه به در دسترس بودن اطالعات انتخاب شده است
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  3براي متغيرهاي جدول شماره  LLC هاي ايستايي  نتايج آزمون
  سطح  شرح متغير  متغير  معادله

  1معادله 
PGDP-ST نوسانات محصول خصوصي  

32172/5  
)000/0(  

LSG  هاي دولتي به محصول لگاريتم نسبت هزينه  
03634/2  

)0209/0(  

  2معادله 
PGDP-ST  نوسانات محصول خصوصي  

27504/3  
)0005/0(  

LST  لگاريتم نسبت درآمدهاي مالياتي به محصول  
9183/18  

)000/0(  

  3معادله 
PGDP-ST  نوسانات محصول خصوصي  

81822/4  
)000/0(  

LSTRANSFER  لگاريتم نسبت انتقاالت به محصول  
71439/1  

)0432/0(  

  .است p-value كننده مقادير آماره آزمون و اعداد داخل پرانتز بيان كننده اعداد بيان* 
             .تحقيقهاي  يافته: مأخذ

  
  
   Kaoانباشتگي  نتايج آزمون هم

 ADF  سري
  t p-valueآماره 

 LSG وGDP-ST 436253/2-  0074/0  
LSG  وCO-ST 613969/2-  0045/0  

  .هاي تحقيق يافته: مأخذ 
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 براي محاسبه نوسانات محصول GARCHنتايج استفاده از رهيافت 

Dependent Variable: GDPGROWTH   

Method: ML - ARCH   

Date: 11/03/11  Time: 19:54   

Sample (adjusted): 1731 2009   

Included observations: 279 after adjustments  

Convergence achieved after 27 iterations  

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C (3) + C (4)*RESID (-1)^2 + C (5)*GARCH (-1) 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 

C 2.452215 0.430258 5.699411 0.0000 

GDPGROWTH (-1) 0.363335 0.070278 5.169949 0.0000 

 Variance Equation   

C 5.988037 1.652036 3.624640 0.0003 

RESID (-1)^2 0.342457 0.090528 3.782880 0.0002 

GARCH (-1) 0.531514 0.102304 5.195420 0.0000 

R-squared 0.159739  Mean dependent var 4.134831 

Adjusted R-squared 0.147473  S.D. dependent var 7.081708 

S.E. of regression 6.538712  Akaike info criterion 6.292365 

Sum squared resid 11714.80  Schwarz criterion 6.357441 

Log likelihood -872.7850  Hannan-Quinn criter. 6.318470 

F-statistic 13.02230  Durbin-Watson stat 1.914008 

Prob (F-statistic) 0.000000    

   براي محاسبه نوسانات مصرف خصوصي ARCHنتايج استفاده از رهيافت 

Dependent Variable: CGROWTH   

Method: ML - ARCH   

Date: 11/04/11  Time: 12:36   

Sample (adjusted): 1831 2009   

Included observations: 179 after adjustments  

Convergence achieved after 425 iterations  

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C (3) + C (4)*RESID (-1)^2  

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 

C 3.606511 0.720491 5.005633 0.0000 

CGROWTH (-1) 0.298279 0.084662 3.523160 0.0004 

 Variance Equation   

C 47.16230 4.170475 11.30862 0.0000 
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RESID (-1)^2 0.307185 0.146420 2.097973 0.0359 

R-squared 0.042187  Mean dependent var 4.818475 

Adjusted R-squared 0.025768  S.D. dependent var 8.476277 

S.E. of regression 8.366357  Akaike info criterion 7.012449 

Sum squared resid 12249.29  Schwarz criterion 7.083675 

Log likelihood -623.6142  Hannan-Quinn criter. 7.041330 

F-statistic 2.569319  Durbin-Watson stat 2.185760 

Prob (F-statistic) 0.055925    

  
  براي محاسبه محصول خصوصي GARCHنتايج استفاده از رهيافت 

Dependent Variable: PGDP   

Method: ML - ARCH   

Date: 11/14/11  Time: 01:59   

Sample (adjusted): 1731 2009   

Included observations: 247 after adjustments  

Convergence achieved after 20 iterations  

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C (3) + C (4)*RESID (-1)^2 + C (5)*RESID (-2)^2 + C (6)*GARCH (-1) 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 

C 0.111681 0.011609 9.620336 0.0000 

PGDP (-1) 0.340962 0.052952 6.439020 0.0000 

 Variance Equation   

C 0.014241 0.001910 7.456482 0.0000 

RESID (-1)^2 0.343304 0.093390 3.676035 0.0002 

RESID (-2)^2 0.513961 0.118155 4.349875 0.0000 

GARCH (-1) -0.018615 0.009511 -1.957146 0.0503 

R-squared 0.025757  Mean dependent var 0.186400 

Adjusted R-squared 0.005544  S.D. dependent var 0.253046 

S.E. of regression 0.252344  Akaike info criterion -0.542501 

Sum squared resid 15.34625  Schwarz criterion -0.457253 

Log likelihood 72.99893  Hannan-Quinn criter. -0.508180 

F-statistic 1.274299  Durbin-Watson stat 2.202795 

Prob (F-statistic) 0.275626    

                                                  

  

  



 49   هاي مالي بر سيكل تجاري در كشورهاي منتخب عضو اوپك كنندگي خودكار سياست اثر تثبيت

  نمايي و هاسمن براي برآورد مدل مناسب پانل هاي نسبت درست نتايج آزمون

  نتيجه آزمون  آماره خي دو Fآماره   آزمون  1جدول 

  1معادله 
  نمايي آزمون نسبت درست

8609/1  
)0045/0(  

6723/62  
)0014/0(  

 H0رد 

  ----  آزمون هاسمن
1327/5  

)0235/0(  
 H0رد 

  نمايي درستآزمون نسبت   2معادله 
7218/0  

)7412/0(  
4046/12  

)5738/0(  
  H0تأييد 

  نمايي آزمون نسبت درست  3معادله 
5445/2  

)0884/0(  
42158/5  

)0665/0(  
  H0تأييد 

  .است p-value كننده اعداد داخل پرانتز بيان* 
        .تحقيقهاي  يافته: مأخذ

              
  

  آزموننتيجه   آماره خي دو Fآماره   آزمون  2جدول 

  نمايي آزمون نسبت درست  1معادله 
7772/0  

)7807/0(  
4254/26  

)6027/0(  
 H0تأييد 

  نمايي آزمون نسبت درست  2معادله 
905184/0  

)5637/0(  
31705/17  

)2397/0(  
  H0تأييد 

  نمايي آزمون نسبت درست  3معادله 
4265/0  

)9748/0(  
8847/11  

)8905/0(  
  H0تأييد 

  .است p-value كننده اعداد داخل پرانتز بيان* 
         .تحقيقهاي  يافته: مأخذ

             
  نتيجه آزمون  آماره خي دو Fآماره   آزمون  3جدول 

  نمايي آزمون نسبت درست  1معادله 
0069/2  

)0554/0(  
2983/14  

)0561/0(  
 H0تأييد 

  نمايي آزمون نسبت درست  2معادله 
74803/0  

)7157/0(  
8103/12  

)5415/0(  
  H0تأييد 

  نمايي آزمون نسبت درست  3معادله 
8109/0  

)6817/0(  
977969/19  

)3959/0(  
  H0تأييد 

  .است p-value كننده اعداد داخل پرانتز بيان* 
                   .تحقيقهاي  يافته: مأخذ
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  نتيجه آزمون  آماره خي دو Fآماره   آزمون  4جدول 

  2معادله 
  نمايي آزمون نسبت درست

83905/15  
)000/0(  

4236/94  
)000/0(  

  H0رد 

  ----  آزمون هاسمن
4608/6  

)0395/0(  
  H0رد 

  3معادله 
  نمايي آزمون نسبت درست

4152/2  
)0002/0(  

54017/70  
)000/0(  

  H0رد 

  -----  آزمون هاسمن
25704/46  

)000/0(  
  H0رد 

  .است p-value كننده اعداد داخل پرانتز بيان* 
                    .تحقيقهاي  يافته: مأخذ

  

 

 

  
  


