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چکیده
هماهنگی سیاستهای پولی و مالی ،با توجه به بحرانهای مالی که در دههی اخیر رخ داده است ،بیشازپیش افزایش
یافته و باعث شده است که کشورهای برای مقابله با آثار نامطلوب این بحرانها سیاستهای اقتصادی هماهنگ را
مدنظر قرار دهند .اجرای هر سیاست اقتصادی با بیثباتیهایی همراه هست که میتواند بر همدیگر اثراتی داشته
باشند .بر ایناساس ،در مقالهی حاضر به بررسی اثرات متقابل بیثباتیهای سیاستهای پولی و مالی در اقتصاد ایران
پرداخته شد .بدینمنظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری مارکف-سوئیچینگ ) (MSVARدر طول دورهی
 1357-1396اثرات متقابل سیاستهای پولی و مالی موردبررسی قرار گرفت .بیثباتی متغیرهای درآمدهای مالیاتی،
مخارج دولت ،نرخ بهره و حجم نقدینگی با استفاده از فیلتر هادریک-پرسکات برآورد شد .نتایج نشانداد که بیثباتی
اندازهی دولت در رژیمهای صفر و یک تأثیر منفی بر بیثباتی نرخ بهره دارد .بیثباتی نرخ بهره در رژیمهای یک و
دو تأثیر معنادار بر بیثباتی اندازهی دولت دارد .همچنین بیثباتی اندازهی دولت تأثیر معناداری بر بیثباتی حجم
نقدینگی نداشت ،اما بیثباتی حجم نقدینگی در رژیم دو تأثیر مستقیم بر بیثباتی اندازهی دولت داشت .بیثباتی
درآمدهای مالیاتی در رژیم دو تأثیر مستقیم و معنادار بر بیثباتی نرخ بهره داشت ،درحالیکه بیثباتی نرخ بهره
تأثیر معناداری بر بیثباتی درآمدهای مالیاتی نداشت .همچنین ،بیثباتی درآمدهای مالیاتی در رژیمهای صفر و یک
تأثیر مستقیم و معنادار بر بیثباتی حجم نقدینگی داشت و بیثباتی حجم نقدینگی در رژیم دو تأثیر مستقیم و
معنادار بر بیثباتی درآمدهای مالیاتی داشت .بر ایناساس ،در اقتصاد ایران بیثباتی سیاستهای پولی و مالی
تحتشرایط رژیمی بر همدیگر اثرگذار میباشند.

کلیدواژهها :بیثباتی سیاست پولی ،بیثباتی سیاست مالی ،خود رگرسیون برداری مارکف-سوئیچینگ.
طبقهبندی E5, G32 :JEL
 .1گروه اقتصاد ،واحد الیگودرز ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،الیگودرز ،ایران
 .2استادیار گروه اقتصاد ،دانشگاه آیتاهلل بروجردی ،بروجرد ،ایران (*نویسنده مسئول)
 .3استادیار گروه اقتصاد ،دانشگاه آیتاهلل بروجردی ،بروجرد ،ایران
 .4پژوهشگر اقتصاد آب و محیطزیست،شرکت آب و فاضالب استان تهران ،ایران

Email: hosseinielham@rocketmail.com
Email: younesnademi@abru.ac.ir
Email: hamid.asayesh@abru.ac.ir
Email: h.sajadifar@gmail.com

170

حسینی و همکاران :اثرات متقابل بیثباتی سیاستهای پولی و مالی...

170

 .1مقدمه
چگونگی تعامل سییاسیتهای مالی و پولی در چند دههی اخیر بیشیتر موردتوجه اقتصیاددانان قرارگرفته
اسیت؛ چراکه تعامل بین این سییاسیتها نقش بسییار اسیاسیی در تعیین روند متهیرهای کالن اقتصیادی
ازجمله ثبات قیمتها و رشید اقتصیادی دارد .در چند دههی اخیر بحثهای پیرامون ارتباط سییاسیتهای
مالی و پولی در ادبیات اقتصیادی نقش پررنگی را پیداکرده اسیت .ازجمله سیارجنت و واس )1981( 1
نشیاندادند که سییاسیت پولی بدون هماهنگی سز با سییاسیتهای مالی قدرت سز برای حفظ ثبات
قیمتها را در کوتاهمدت و بلندمدت ندارد .اصییل تئوری مالی سیییم قیمتها 2هم اشییاره دارد که ی
سیییاسییت پولی قوی باهدف ثبات قیمتی حتی با وجود اسییتقالل بان مرک ی و تعهد به تور پایین،
س قابل حصیول نباشید ،مگر اینکه اندازهگیریهای مشیصصیی برای ایمینان از سییاسیتهای مالی
احتما ً
مناسب انجا شود (کمیجانی 3و همکاران.)10 :1389 ،
اهمیت هماهنگی سییاسیتهای پولی و مالی ،با توجه به بحرانهای مالی که در دههی اخیر رخ داد،
بیشازپیش اف ایش یافته اسییت و کشییورها را بر آن داشییته اسییت تا ترکیبات سیییاسییتی منسییجم و
هماهنگی در راسیییتای مقابله با آثار نامیلوب بحرانها بر اقتصیییاد اتصان کنند؛ بنابراین هماهنگی بین
سییاسیتهای پولی و مالی بدینمعناسیت که این سییاسیتها باوجود داشیتن اولویتهای هدفگذاری
متفاوت ،در ی راسییتا حرکت کرده و آثار مثبت همدیگر را تقویت و یا حداقل اثربصشییی همدیگر را
خنثی نکننید .درواقع ،حتی اگر سیییییاسیییتهیای پولی و میالی بیا بیهکیارگیری اب ارهیای کیارآمید و هیدفمنید
یراحی و پیادهسیییازی گردند ،چنانچه هماهنگ با یکدیگر عمل نکنند ،در برخی شیییرایط این امکان
وجود دارد که به اهداف میلوب خود دسیت پیدا نکنند .از سیوی دیگر ،در زمینهی سییاسیتهای پولی و
مالی ناهماهنگ ،مشیییکالتی ازجمله تفاوت در زمان اثرگذاری این دو سییییاسیییت اسیییت .بهیورکلی
سییاسیتهای مالی در مقایسیه باسییاسیتهای پولی به مدتزمان بیشیتری نیاز دارد تا آثار خود را نشیان
دهید .بیدینجهیت عید همیاهنگی مییان نهیادهیای پولی و میالی و زفلیت از این موضیییو درنهیاییت منجر
خواهد شد که سیاستهای پولی و مالی قادر به دستیابی به سیم بهینه اهداف خود نباشند (توکلیان 4و
همکاران.)196 :1398 ،
بنابراین ،مالحظه میشییود که سیییاسییتهای مالی و پولی در راسییتای دسییتیابی به اهداف کالن
اقتصیییادی نییازمنید همیاهنگی در جهیت تقوییت اثر همیدیگر و ییا حیداقیل ممیانعیت از خنثیسیییازی اثرات
همدیگر میباشیند .در اینمیان ،مسیئلهی ناایمینانی این سییاسیتها که شیرایط برای پیشبینی و اتصان
1. Sargent and wallance
2. Fiscal Theory of Price Level
3. Komijani
4. Tavaklian
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تدابیر سز و مناسییب را با مشییکل جدی مواجه میسییازد؛ در این مقاله تالش بر این اسییت که رفتار
متقابل بیثباتی و نا ایمینانی سیییاسییتهای پولی و مالی در اقتصییاد ایران را بهصییورت دینامی با
اسیتفاده از روش خود رگرسییون بردای مارکف-سیویییینگ موردمیالعه قرار دهد .لذا مقالهی حاضیر
بدینصیورت سیازماندهی شیده اسیت که در بصش مقدمه به کلیات و بیان مسیلله پرداخته شیده اسیت؛
بصش دو  ،بصش مبانی نظری که به بررسیی مبانی نظری اثرات سییاسیتهای پولی و مالی بر همدیگر
پرداخته؛ و در پایان بصش مبانی نظری خالصیهای از نتایج میالعات داخلی و خارجی بیانشیده اسیت.
در بصش روششیناسی و تصریم مدل روش برآورد و مدلهای تحقیق میرح شده است .بصش نتایج و
ییافتیههیای تحقیق بیه اراییه ییافتیه و نتیایج پرداختیه و نهیایتیاً در بصش نتیجیهگیری نی بررسیییی و
تج یهوتحلیل نتایج انجا یافته است.
2مبانی نظری
 .2-1سیاستهای پولی و مالی

سییاسیتهای پولی عمدتاً بهدنبال ثبات قیمتها اسیت ،درحالیکه سییاسیتهای مالی بر پایداری رشید
اقتصیادی متمرک اسیت؛ لذا مالحظه میشیود با توجه به متفاوت بودن ماهیت هدف این سییاسیتها و
اولویتهای مقامات پولی و مالی ،سییاسیتهای پولی و مالی میتوانند در جهت عکس و ضید هم عمل
کنند .بر ایناسیا  ،هماهنگی میان این سییاسیتها بهلحاظ دسیتیابی به نتایج میلوب ضیروری اسیت.
ازیرف دیگر ،اب ارهای سیییاسییت پولی و مالی مج ا بوده و ممکن اسییت نوعاً بر بیشییتر از ی هدف
سییاسیتی اثر داشیته باشید .هرچند که هر ی از اب ارهای سییاسیتی به سییاسیتگذاران بهمنظور دسیترسیی
به مقادیر میلوب برای هر هدف سییاسیت پولی و یا مالی کم میکنند ،ولی این امکان وجود دارد که
در دسیتیابی به مقادیر میلوب خود اختالل ایجاد کنند؛ بهعنوانمثال ،سییاسیت مالی انبسیایی میتواند
در دسیتیابی به نرخ ر یش د اقتصیادی باس کم کند ،اما اگر کسیری بودجه دولت ازسیوی بان مرک ی
تلمین مالی شود ،به اف ایش نرخ تور منجر خواهد شد (توکلیان و همکاران.)197 :1398 ،
بامیدل 1و همکاران ( )2011مهمترین چالشهایی را که در بحث هماهنگی سیییاسییتهای پولی و
مالی وجود دارد بدینصورت بیان کرده است:
 فقیدان کیانیالهیای منیاسیییب بیهمنظور ارتبیاط مؤثر بین مقیامیات پولی و میالی :هرچنید کیه کیانیالهیایارتبیایی بین مقیامیات پولی و میالی بیهمنظور تسیییهییل همیاهنگی مییان آنهیا وجود دارد ،ولی در برخی
موارد این کیانیالهیا بیهیور مؤثر عمیل نمیکننید و این نو از نقصیییانهیا میتوانید نیاشیییی از یکی از این

1. Bamidel
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مقامات و یا هر دوی آنها باشد؛ بنابراین تالش وافری سز است تا سیوح مصتلف کانالهای ارتبایی
بهیور اثربصش با یکدیگر عمل کنند.
 عید پیایبنیدی بیه روییههیای تعیینشیییده برای همیاهنگی :پیروی نکردن هر ی از مقیامیات پولی و ییامالی از یکسیری رویههای تعیینشیده و همچنین دسیتورالعملهای هماهنگی سییاسیتهای پولی و مالی،
باعث اختالل و تحریف در اجرای هرکدا از سییییاسیییتهای پولی و مالی میگردد .در نتیجه ،مقامات
پولی و مالی باید بهصیورت هماهنگ با یکدیگر عمل کرده و همکاری سز را داشیته باشیند تا رفتارهای
ناهماهنگ آنها منجر به نابودی هماهنگی سیاستهای پولی و مالی نشود.
 تضیاد اهداف مقامات پولی و مالی :مقامات مالی ازیریق سییاسیتهای مالی بهدنبال دسیتیابی به نرخس نگران ثبات قیمتها میباشیند.
رشید اقتصیادی باس و پایداری هسیتند ،درحالیکه مقامات پولی معمو ً
حتی در برخی موارد نی ممکن اسیییت با توجه به شیییرایط خاش هر کشیییور ،این دو هدف در مقیابل
یکدیگر قرار گیرند و هماهنگی این سیاستها را دشوار سازند.
 فقیدان بیازارهیای میالی منیاسیییب :تیلمین میالی بودجیه دولیت در بیازارهیایی میالی کیه در سییییوح اولییهیتوسیعه قرار دارند ،ممکن اسیت بر ه ینههای داخلی اعتبارات فشیار وارد کند .در چنین وضیعیتی ،بان
مرک ی برای واکنش مناسیب با محدودیت روبهرو میشیود؛ چراکه با توجه به محدودیتهای بازارهای
مالی ،توانایی کمتری در بهکارگیری و اسیتفاده از اب ارهای سییاسیت پولی در راسیتای کاهش فشیار بر
ه ینهی اعتبارات و نهایتاً رشد اقتصادی خواهد داشت.
 درجهی سیلیه مالی :سیلیه مالی موقعی بروز میکند که سییاسیت مالی بر سییاسیت پولی چیره باشید ودر چنین حالتی ،مقیامات مالی میتواننید بر مقامات پولی فشیییار آورند تا کسیییری بودجه دولت را پولی
کنند؛ لذا در چنین شییراییی ،پایهی پولی و تور بهسییرعت اف ایش خواهد یافت .این حالت بهویژه در
مواردی که کسییری بودجه دولت ب رب باشیید ،منجر به کاهش قابلتوجهی در کارایی سیییاسییت پولی
خواهد شید .برایناسیا  ،هرچه درجهی سیلیه مالی بیشیتر باشید ،هماهنگی سییاسیتهای پولی و مالی
دشوارتر خواهد بود.
 شیییوهی تلمین مالی کسییری بودجه دولت :شیییوهی تلمین مالی کسییری بودجه دولت باید با احتیاطبوده و منجر به رشید پایدار و زیرتورمی در بلندمدت شیود؛ چراکه در زیر اینصیورت ،هماهنگ نمودن
سیاستهای پولی و مالی ممکن است کارایی سز را نداشته باشند.
 تفاوت در افق زمانی اثرگذاری سییاسیتهای پولی و مالی :سییاسیتهای پولی در کوتاهمدت تعدیلمیشییوند ،درحالیکه سیییاسییت مالی در مدت زمان بیشییتری تعدیل میشییود و این پدیده هماهنگی
سیاستهای مالی و پولی را با دشواری همراه میکند .درواقع ،آثار اجرای سیاستهای مالی در مقایسه
با سییاسیت پولی بهمرور در اقتصیاد نمایان شیده و کارگ اران اقتصیادی با وقفه به تعدیالت سییاسیت مالی
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واکنش نشیان میدهند ،درحالیکه آثار اجرای سییاسیت پولی در مدتزمان کمتری در اقتصیاد نمود پیدا
میکند و فعاسن اقتصییادی بالفاصییله نسییبت به آن واکنش نشییان میدهند؛ ازاینرو ،هماهنگی
سییاسیتهای پولی و مالی تا حدی تضیمین مینماید که مقامات پولی و مالی در اتصان و پیادهسیازی
سیییاسییتهای خود بهمنظور دسییتیابی به اهداف موردتوافق مشی ترک ،مسییلله تناقض زمان اثرگذاری
سییاسیتهای پولی و مالی را بهخوبی درنظر گرفتهاند .در صیورت فقدان چنین نگرشیی ،عد هماهنگی
سییاسیتهای پولی و مالی با توجه به تفاوت درزمان اثرگذاری آنها ،منجر به کاهش اثربصشیی آنها
خواهد شید .بر ایناسیا  ،هماهنگی سییاسیتهای پولی و مالی باید در دو سییم کوتاهمدت و بلندمدت
صیورت پذیرد؛ در کوتاهمدت ،هماهنگی سییاسیتها عمدتاً باید در راسیتای بهبود ثبات قیمتها باشید که
بر مدیریت سییاسیت پولی و شییوهی تلمین مالی بدهی عمومی تلکید میکند .اما ،در بلندمدت ،ضیروری
اسیت که ی ترکیب سییاسیتی بهکار گرفته شیود که تعادل اقتصیاد را با توجه به نرخ رشید پایدار و باثبات
تلمین نماید.
درخصیوش بحث هماهنگی سییاسیتهای پولی و مالی باید اشیاره کرد که فقدان هماهنگی میان دو
حوزهی سییاسیت پولی و مالی منجر به پیامدهای نامیلوب اقتصیادی ،ازجمله :بیثباتی مالی ،نرخهای
بهره باس ،فشیار نرخ ارز ،تور ف اینده ،اثر معکو بر روند رشید اقتصیادی و زیره میشیود .درواقع ،اگر
سیییاسییتهای پولی و مالی بهصییورت هماهنگ و سییازگار باهم عمل نکنند؛ در چنین حالتی ،عملکرد
ضیعیف در ی حوزهی سییاسیتی ،میتواند ضیعف را به دیگر حوزهها منتقل کرده و در بلندمدت باعث
بیثباتی سییاسیت کالن اقتصیادی شیود .شیحووی  )2013( 1هماهنگی سییاسیتهای مالی و پولی را چنین
تعریف میکند که در آن ،هر دوی سییاسیتهای پولی و مالی در راسیتای حل ی مشیکل اقتصیادی
هسیتند؛ بهعبارتدیگر ،هماهنگی سییاسیتها وقتی وجود دارد که هر دوی سییاسیتهای پولی و مالی در
ی مسییر و درواقع در راسیتای دسیتیابی به ی هدف مشیصر حرکت نمایند؛ بنابراین بحث هماهنگی
سییاسیتهای پولی و مالی به این معنی نیسیت که اب ارهای پولی و مالی همزمان بهکار گرفته شیوند،
بلکه هدف از هماهنگی سیییاسییتهای پولی و مالی این هسییت که چگونه این اب ارهای سیییاسییتی در
جهت دستیابی به اهداف میلوب کنترل و هدایت شوند.
در حالت کلی میتوان هماهنگی سیییاسییتهای پولی و مالی را به دو صییورت دسییتهبندی کرد؛ در
حالت اول ،هماهنگی میتواند بهصییورت مسییتمر میان نهادهای مالی و پولی بهمنظور تصییمیمگیری
مشیترک بر جنبههای مرتبط با یراحی و پیادهسیازی سییاسیتها صیورت پذیرد و یا میتواند براسیا
مجموعه ای از قوانین و فراینیدهایی باشییید که نیاز برای اثر متقابل مکرر را حداقل سیییازد .حالت دو ،
انتصاب بهینه بین دو حالت فوق به ویژگیهای خاش هر کشییور و درجهی توسییعهیافتگی نهادی آن
1. Šehović
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وابسیته اسیت (شیحووی )2013 ،؛ بنابراین هماهنگی مؤثر بین سییاسیتهای پولی و مالی باعث میشیود
تا سییاسیتگذاران در دسیتیابی به اهداف سییاسیتی میلوب کالن اقتصیادی موفقتر عمل کنند (سرنس و
پیدرا.)1998 ،1
 .3سابقهی تحقیق
توکلیان و همکاران ( )1398در تحقیقی با عنوان ،هماهنگی و اثر متقابل سییاسیتهای مالی و پولی در
اقتصیییاد ایران :ی الگوی تعیادل عمومی پوییای تصیییادفی ،بیه بررسیییی همیاهنگی و اثرات متقیابیل
سیییاسییتهای پولی و مالی در ایران در یول دورهی  1369-1395با اسییتفاده از مدل تعادل عمومی
پویای تصیادفی کین ی جدید تعدیلیافته و در چارچوب نظریهی بازیها ،بازیهای تعادل نش مبتنیبر
بازی در دو حالت رهبری سییاسیتگذار مالی و رهبری سییاسیتگذار پولی و بازی همکارانه و با رویکرد
بی ی پرداختنید .نتیایج مییالعیهی آنها نشیییانداد که بهترین شیییرایط رفاهی در صیییورت همکیاری دو
سیییاسییتگذار و لحاظ وزن بیشییتر به نرخ تور رخ خواهد داد و در کل این رویکرد زیان پایینتری را
نسیبت به دیگر شیرایط به همراه خواهد داشیت .در صیورت عد تمایل به همکاری دو سییاسیتگذار پولی
و مالی ،رهبری سیییاسییتگذار پولی در اولویت دو باشیید؛ چراکه این حالت زیان کمتری برای هر دو
سیاستگذار خواهد داشت.
آهنگری و تمناییفر )1396( 2در تحقیقی با عنوان ،بررسییی رابیهی دینامی میان سیییاسییتهای
پولی و میالی در ایران ،بیا اسیییتفیاده از دادههیای دورهی زمیانی  1357-1392و بیا بیهکیارگیری روش خود
رگرسیییون با وقفههای توزیع شییوندهی  ARDLرابیهی پویای میان سیییاسییتهای پولی و مالی در
بلندمدت بررسیی شید .آنها از متهیرهای نسیبت کسیری بودجه به تولید ناخالر داخلی و نسیبت حجم
نقدینگی به تولید ناخالر داخلی بهعنوان متهیرهایی که به ترتیب معیار واکنش سییییاسیییتهای مالی
ازیرف دولت در مقابل سییاسیتهای پولی ازسیوی بان مرک ی و بالعکس اسیت ،اسیتفاده کردند .نتایج
بهدسیتآمده نشیانداد که واکنش سییاسیتگذاران پولی بان مرک ی در مقابل اف ایش کسیری بودجه
دولت در جهت اف ایش حجم نقدینگی و واکنش سییاسیتگذاران مالی در مقابل اف ایش حجم نقدینگی
توسیط بان مرک ی در جهت کاهش کسیری بودجه دولت شیکل میگیرد .واکنش سییاسیتگذاران پولی
بهصیورت اف ایش نقدینگی در مقابل اف ایش کسیری بودجه که میتواند موجب تور و بیثباتی بیشیتر
شیود ،حاکی از تسیلط سییاسیتهای مالی در اقتصیاد ایران اسیت .همچنین مقایسیهی ضیرایب متهیرهای
حجم نقدینگی در تابع واکنش سییاسیتگذاران مالی و کسیری بودجه در تابع واکنش سییاسیتگذاران
1. Lauren and Piedra
)2. Ahangari and Tamnaeifar (2017

فصلنامه علمی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران

سال دهم -شماره  -37بهار 1400

175

پولی بیانگر واکنش شییدیدتر سیییاسییتگذاران پولی در مقابل سیییاسییتهای مالی نسییبت به واکنش
سیاستگذاران مالی در مقابل سیاستهای پولی است.
مداح و یالببیدختی ،)1394( 1در تحقیقی با عنوان ،بررسیی رفتار سییاسیت پولی و مالی در اقتصیاد
ایران با رویکرد چرخشی مارکوف ،به بررسی رفتار سیاست پولی و مالی در ایران در یول دورهی زمانی
 1392-1360با اسییتفاده از مدل چرخشییی مارکوف پرداختند .آنها از نرخ رشیید نقدینگی و درآمدهای
مالیاتی بهعنوان اب ارهای سییاسیتگذاری پولی و مالی اسیتفاده کردند .نتایج میالعهی آنها نشیانداد که
دورهی موردبررسیی به سیه دورهی تقسییم میشیود؛ در دورهی  1364-1360هر دو سییاسیتگذاران با
ی سیییاسییت پولی و مالی منفعل روبهرو بودند و از ی تعامل رفتاری سییازگار با یکدیگر برخوردار
نبودند .در دورهی  1387-1365اقتصیاد با سییاسیت پولی منفعل ولی با ی سییاسیت مالی فعال مواجه
بوده اسیت .در دورهی  1392-1388مجدداً سییاسیتگذاران پولی و مالی از سییاسیتهای منفعالنه پیروی
کردهاند.
حسیینزادهیوسیفآباد و حقیقت )1392( 2در تحقیقی با عنوان ،اثر سییاسیت پولی بر نرخ ارز در ایران
با اسیتفاده از الگوی خود رگرسییون با وقفههای توزیعشیوندهی  ،ARDLاثر سییاسیت پولی بر نرخ ارز در
ایران در یول دورهی  1351-1388پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشیانداد که عرضیهی پول داخلی و
قیمیت داخلی تیلثیر مثبیت و درآمید ملی تیلثیر منفی و معنیدار بر نرخ ارز هم در بلنیدمیدت و هم در
کوتیاهمیدت دارد؛ همچنین ج ء نیاپیاییدار نرخ ارز حقیقی در بلنیدمیدت تیلثیر معنیاداری بر نرخ ارز نیدارد
درحالی در کوتاهمدت تلثیر منفی و معنادار بر نرخ ارز دارد.
مجیاب 3و همکیاران ( )1392در تحقیقی بیا عنوان ،توضییییم تهییرات پیاییهی پولی و مصیار دولیت در
ایران ،باهدف بهدسیت آوردن شیواهد آماری در خصیوش ماهیت سییاسیتگذاریهای مالی و پولی در
اقتصییاد ایران ،از روش میانگینگیری بی ین در رگرسیییونهای نرخ رشیید پایهی پولی و مصار دولت
اسییتفاده کردند .در اینراسییتا ،آنها از متهیر پایه پولی بهعنوان اب ار سیییاسییتگذاری پولی و از مصار
دولت بهعنوان اب ار سیییاسییتگذاری مالی در ایران اسییتفاده کردند .نتایج تحقیق آنها نشییانداد که
سلیهی درآمدهای نفتی بر سیاستگذاری مالی ،بیتوجهی سیاستگذاریهای پولی و مالی به تهییرات
تولید و اف ایش نرخ رشد پایهی پولی در اثر اف ایش نرخ رشد مصار جاری دولت است.
هوشیمند 4و همکاران ( )1391در تحقیقی با عنوان ،رابیهی بین سییاسیتهای پولی و ارز در ایران،
به بررسیی تلثیر سییاسیتهای پولی بر نرخ ارز در اقتصیاد ایران در یول دورهی زمانی  1338-1386با
)1. Madahand Talib Bidakhti (2015
)2. Hosseinzadeh Yousefabad & Haghighat (2013
)3. Mojab et al. (2013
)4. Hooshmand et al (2012
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اسییتفاده از روش خود رگرسیییون با وقفههای توزیعشییوندهی  ARDLپرداختند .نتایج میالعهی آنها
نشییانداد که سیییاسییت پولی در بلندمدت تلثیر مسییتقیم و معنادار بر نرخ ارز دارد .همچنین درآمد ملی
تلثیر منفی و معنیدار بر نرخ ارز دارد؛ درحالیکه نوسانات ناپایدار نرخ ارز و شاخر قیمت مصرفکننده
در بلندمدت تلثیر معناداری بر نرخ ارز ندارد .در کوتاهمدت سییاسیت پولی با ی وقفه و نوسیانات ناپایدار
نرخ ارز تلثیر مستقیم و معناداری بر نرخ ارز داشتهاند.
ویسیلبایو  )2014( 1در تحقیقی با عنوان ،تقابل سییاسیت پولی و مالی در نیوزلند ،با اسیتفاده از مدل
مارکف سیویییینگ به بررسیی تعامالت بین سییاسیت پولی و سییاسیت مالی در کشیور نیوزلند در یول
دورهی  1994-2014با استفاده از روش مارکف سویییینگ پرداخت .نتایج وی دو نظا سیاسی متمای
را شیناسیایی کرد که شیامل سییاسیت پولی تیابقی 2و سییاسیت پولی زیرتیابقی بود .در نظا زیرتیابقی،
سیییاسییت پولی نسییبت به تهییرات در بدهی دولت واکنش نشییان نمیدهد .در مقابل ،در نظا تیابقی،
سیاستگذاری پولی با اف ایش بدهی ،نرخ بهره را کاهش میدهد.
سیوی  3و همکاران ( )2014در تحقیقی با عنوان ،تقابل سییاسیتهای پولی و مالی :میالعهی مورد
کشیورهای نوههور اروپایی ،ازیریق بهکارگیری مدل نظا چرخشیی مارکوف ،به بررسیی تعامالت بین
سیییییاسیییت پولی و میالی برای اقتصیییاد اروپیا در یول دورهی زمیانی  . 1995-2010پرداختنید .آنهیا
نشاندادند که سیاست مالی در کشورهای جمهوری چ  ،استونی ،مجارستان و اسلوونی بین نظا های
مالی فعال و منفعل تهییر کردهاند؛ درحالیکه سییاسیتهای مالی لهسیتان و اسیلواکی را میتوان ازیریق
ی نظا سیاستی بدون نظا چرخشی تصریم کرد .عالوهبر این ،آنها نشاندادند که سیاست پولی در
همهی کشورها بعد از سال  . 2000منفعل بوده است.
اسییتفان )2009( 4در تحقیقی با عنوان ،عبور نرخ ارز و سیییاسییت پولی :چقدر ارتباط قوی دارند؟ به
بررسیی ارتباط بین تهییرات سییاسیت پولی و نرخ ارز در کانادا با اسیتفاده از روش  DSGEبا بهرهگیری
از فر خالصییهشییدهی معادلهی منحنی فیلیپس و قانون سیییاسییت پولی سییب تیلور پرداخت .نتایج
میالعهی وی نشانداد که رابیهی قوی و منفی و معنادار بین سیاست پولی و نرخ ارز وجود دارد.
گنکلوز و گیمرز )2008( 5در تحقیقی با عنوان ،سییاسیت پولی و نرخ ارز در برزیل ،به بررسیی ارتباط
سیییاسییت پولی و نرخ ارز در برزیل در یول دورهی  2000-2006با اسییتفاده از روش حداقل مربعات

1. Wesselbaum
2. Accommodative
3. Cevik
4. Stephen
5. Gonçalves& Guimaraes
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معمولی ) (OLSپرداختند .نتایج میالعهی آنها نشیان میدهد که بهیور متوسیط سییاسیتهای پولی با
کاهش ارزش پول ملی همراه بوده است؛ همچنین بین نرخ بهره و نرخ ارز رابیهی منفی وجود دارد.
 .4روششناسی پژوهش
 -1-4فیلتر هادریک-پرسکات

ازآنجاکه هدف مقاله حاضر بررسی اثرات متقابل بیثباتی سیاستهای پولی و مالی در ایران است ،ابتدا
بیثباتی سیاستهای مالی و با استفاده از روش فیلتر هادری -پرسکات محاسبه میشود؛ بنابراین به
مبانی نظری فیلتر هاردی -پرسکات پرداخته میشود .تکنی کاری فیلتر هادری -پرسکات به
اینصورت است که دادههای سری زمانی را به سه :ج ء روند ،ج ء چرخهای و ج ء نامنظم ،در یول
زمان تفکی میکند؛ به اینصورت که در بار اول متهیر سری زمانی را به دو ج ء روند و مجمو دو
ج ء دیگر ،یعنی ج ء چرخهای و ج ء نامنظم تفکی میکند .در بار دو  ،این فیلتر با جداسازی ج ء
منظم از نامنظم ،سری زمانی را به سه قسمت موردنظر تقسیم میکند (فاروقاربی .)2001 ،1روش فیلتر
هادری -پرسکات پارامتر هموار کنندهی  λ=100است که در آن  Ytبهعنوان ی سری زمانی مشصر
که  gtجمع ج ء رشد و  Ctج ء سیکلی آن است بهعبارتدیگر:
()1

𝑇

] + λ ∑[(𝑔𝑡 − 𝑔𝑡−1 ) − (𝑔𝑡−1 − 𝑔𝑡−2 )]2
𝑡=1

𝑇

𝑡𝐶 𝑌𝑡 = 𝑔𝑡 +

[∑ 𝐶𝑡2
𝑡=1

= ) 𝑡𝑔( min

اثرات متقابل بیثباتی سیاستهای پولی و مالی با استفاده از روش خود رگرسیون برداری مارکف-
سویییینگ و آزمون پاسخ به شوکها با الها  ،تعدیل و تلفیق میالعات (کونکرو و سیباینگ،)2013 ،2
تروی و اری  ،)2011( 3مداح و یالببیدختی ( )1394و آهنگری و تمناییفر ( )1396موردبررسی و
تج یهوتحلیل قرار گرفته است.
 -2-4مدل خودرگرسیونبرداری مارکف-سوئیچینگ MSVAR

اگر تصور بر این باشد که سری زمانی موردبررسی در یی زمان توأ با تهییرات در وضیعت یا همان
رژیم است ،در آنصورت فرض ثابت بودن پارامترها در مدلهای خود رگرسیون برداری موجه نبوده و
از مدلهای خود رگرسیون برداری مارکف-سویییینگ میتوان بهعنوان مدل جایگ ین مناسب استفاده
کرد .در این مدل ایدهی اصلی این است که پارامترهای مدل خود رگرسیون برداری به متهیر  stبستگی
1. Farooq Arby
2. Kuncoro&Sebayang
3. Troy& Eric
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دارند؛ درعینحال  stقابلمشاهده نیست و فقط میتوان احتمال مربوط به آنرا بهدست آورد .در
اینصورت تابع چگالی شریی سری زمانی قابلمشاهدهی  ytبهصورت زیر خواهد بود (کرول ی  1و
همکاران.)244 :2002 ،
𝑓(𝑦𝑡 |𝑌𝑡−1 , 𝜃1 )𝑖𝑓𝑠𝑡 = 1
()2
〔 = ) 𝑡𝑠 𝑝(𝑦𝑡 |𝑌𝑡 ,
𝑛 = 𝑡𝑠𝑓𝑖) 𝑛𝜃 𝑓(𝑦𝑡 |𝑌𝑡−1 ,
بهیوریکه 𝑛𝜃 بردار پارامترهای مدل خود رگرسیون برداری در رژیمهای مصتلف و  𝑌𝑡−1نشانگر
∞

 [𝑌𝑡−𝑗 ]𝑗=1است .برای ی
()3

رژیم مشصر  yt ،stرا میتوان بهوسیلهی مدل ) VAR(Pزیر نشانداد.
𝑝𝑦𝑡 = v(𝑠𝑡 ) + A1 (𝑠𝑡 )𝑦𝑡−1 + ⋯ + A𝑝 (𝑠𝑡 )𝑦𝑡−
] 𝑡𝑠 ∑  𝑢𝑡 ~𝑁𝐼𝐷 [𝑜,و 𝑡𝑢 +

برای تکمیل کردن فرایند ایجاد دادهها نیاز است که نحوه تهییر رژیم ) (stرا شناسایی کرد که در
مدلهای  MSفرض میشود  stبهوسیلهی زنجیرهی مرتبهی اول مارکف ایجاد میشود.
()4

∞

∞

}𝜌 ; 𝑝𝑟 {𝑠𝑡 |[𝑠𝑡−𝑗 ]𝑗=1 , [𝑌𝑡−𝑗 ]𝑗=1 } = 𝑝𝑟{𝑠𝑡 |𝑠𝑡−1

در رابیهی فوق 𝜌 برداری متشکل از پارامترهای احتماست مربوط به رژیمهاست؛ براسا
فرض میتوان احتمال انتقال بین رژیمهای مصتلف را بهدست آورد:

این

𝑛

()5

}𝑛 ∀𝑖, 𝑗 ∈ {1,2, … ,

𝑝𝑖,𝑗 = 𝑝𝑟{𝑠𝑡+1 = 𝑗|𝑠𝑡 = 𝑖}, ∑ 𝑝𝑖𝑗 = 1
𝑗=1

با کنار هم قرار دادن این احتماست در ی ماتریس  ،n*nماتریس احتماست انتقال  pبهدست میآید
که هر عنصر از آن  pi,jاحتمال وقو رژیم  jبعد از رژیم  iرا نشان میدهد.
()6

0 ≤ 𝑝𝑖𝑗 ≤ 1

… 𝑝𝑛1
⋱
] ⋮
𝑛𝑛𝑝 …

𝑝11
⋮ [=𝑝
𝑛𝑝1

با لحاظ کردن امکان تهییر پارامترها در رژیمهای مصتلف ،مدل خود رگرسیون برداری خیی تبدیل
به مدل خود رگرسیون برداری مارکف-سویییینگ زیر میشود.
𝑡𝑢 𝑦𝑡 = v(𝑠𝑡 ) + A1 (𝑠𝑡 )𝑦𝑡−1 + ⋯ + A𝑝 (𝑠𝑡 )𝑦𝑡−𝑝 +
()7
که در این مدل تما پارامترها به وضعیت متهیر رژیم وابسته هستند و بنابراین مدل بهصورت زیر
نشان داده میشود.

1. Krolzig

فصلنامه علمی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران

179

سال دهم -شماره  -37بهار 1400
1
𝑛

𝑣1 + 𝐴11 𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝐴𝑝1 𝑦𝑡−𝑝 + ∑ 𝑢𝑡 𝑖𝑓𝑠𝑡 = 1

()8

1

= 𝑡𝑦

⋮

1
𝑛

𝑛 = 𝑡𝑠𝑓𝑖 𝑡𝑢 ∑ 𝑣 + 𝐴1𝑛 𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝐴𝑝𝑛 𝑦𝑡−𝑝 +
𝑛 {
}
1

بنابراین مدلهای تحقیق بدینصورت تصریم شدند؛ مدل  1رابیهی متقابل بیثباتی اندازهی دولت
(پروکسی سیاست مالی) و بیثباتی نرخ بهره (پروکسی سیاست پولی) ،مدل  2رابیهی متقابل بیثباتی
اندازهی دولت (پروکسی سیاست مالی) و بیثباتی حجم نقدینگی (پروکسی سیاست پولی) ،مدل 3
رابیهی متقابل بیثباتی درآمدهای مالیاتی (پروکسی سیاست مالی) و بیثباتی نرخ بهره (پروکسی
سیاست پولی) و مدل  4رابیهی متقابل بیثباتی درآمدهای مالیاتی (پروکسی سیاست مالی) و بیثباتی
حجم نقدینگی (پروکسی سیاست پولی) را نشان میدهند.
𝑛

𝑛

𝑡𝜀 𝑉𝐿𝐺𝑂𝑉𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖 𝑉𝐿𝐺𝑂𝑉𝑡−𝑝 + ∑ 𝛼𝑖 𝑉𝐿𝐼𝑅𝑡−𝑝 +

()1

𝑝=1
𝑛

𝑝=1
𝑛

𝑡𝜀 𝑉𝐿𝐼𝑅𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖 𝑉𝐿𝐺𝑂𝑉𝑡−𝑝 + ∑ 𝛼𝑖 𝑉𝐿𝐼𝑅𝑡−𝑝 +
𝑝=1
𝑛

𝑝=1
𝑛

𝑡𝜀 𝑉𝐿𝐺𝑂𝑉𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖 𝑉𝐿𝐺𝑂𝑉𝑡−𝑝 + ∑ 𝛼𝑖 𝑉𝐿𝑀𝑡−𝑝 +

()2

𝑝=1
𝑛

𝑝=1
𝑛

𝑡𝜀 𝑉𝐿𝑀𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖 𝑉𝐿𝐺𝑂𝑉𝑡−𝑝 + ∑ 𝛼𝑖 𝑉𝐿𝑀𝑡−𝑝 +
𝑝=1
𝑛

𝑝=1
𝑛

𝑡𝜀 𝑉𝐿𝑇𝐴𝑋𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖 𝑉𝐿𝑇𝐴𝑋𝑡−𝑝 + ∑ 𝛼𝑖 𝑉𝐿𝐼𝑅𝑡−𝑝 +

()3

𝑝=1
𝑛

𝑝=1
𝑛

𝑡𝜀 𝑉𝐿𝐼𝑅𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖 𝑉𝐿𝑇𝐴𝑋𝑡−𝑝 + ∑ 𝛼𝑖 𝑉𝐿𝐼𝑅𝑡−𝑝 +
𝑝=1
𝑛

𝑝=1
𝑛

𝑡𝜀 𝑉𝐿𝑇𝐴𝑋𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖 𝑉𝐿𝑇𝐴𝑋𝑡−𝑝 + ∑ 𝛼𝑖 𝑉𝐿𝑀𝑡−𝑝 +

()4

𝑝=1
𝑛

𝑝=1
𝑛

𝑡𝜀 𝑉𝐿𝑀𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖 𝑉𝐿𝑇𝐴𝑋𝑡−𝑝 + ∑ 𝛼𝑖 𝑉𝐿𝑀𝑡−𝑝 +
𝑝=1

𝑝=1

در مدلهای تصریمشده  VLTAXو  VLGOVبیانگر درآمدهای مالیاتی و اندازهی دولت (پروکسی
سیاست مالی) و  VLIR ،VLM2بهترتیب بیانگر بیثباتی حجم نقدینگی و نرخ بهره (پروکسی بیثباتی
سیاستهای پولی) میباشند .برای برآورد مدلها از بستهی نر اف اری  OxMetricsنسصهی هفت
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استفاده شد؛ همچنین آمار سری زمانی متهیرهای از بان
) WDI(2019استصرا و جمعآوریشده است.

ایالعات سری زمانی بان

مرک ی و

 .5نتایج و یافتههای پژوهش
 -5-1تصریح مدلهای پژوهش

مدلهای سز برای بررسی اثرات متقابل بیثباتی سیاستهای پولی و مالی در تحقیق حاضر بهصورت
زیر تصریم شدند.
مدل  1رابیهی متقابل بیثباتی اندازهی دولت (پروکسی سیاست مالی) و بیثباتی نرخ بهره (پروکسی
سیاست پولی)؛
مدل  2رابیهی متقابل بیثباتی اندازهی دولت (پروکسی سیاست مالی) و بیثباتی حجم نقدینگی
(پروکسی سیاست پولی)؛
مدل  3رابیهی متقابل بیثباتی درآمدهای مالیاتی (پروکسی سیاست مالی) و بیثباتی نرخ بهره
(پروکسی سیاست پولی)؛
مدل  4رابیهی متقابل بیثباتی درآمدهای مالیاتی (پروکسی سیاست مالی) و بیثباتی حجم نقدینگی
(پروکسی سیاست پولی) را نشان میدهند.
𝑛

𝑛

𝑡𝜀 𝑉𝐿𝐺𝑂𝑉𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖 𝑉𝐿𝐺𝑂𝑉𝑡−𝑝 + ∑ 𝛼𝑖 𝑉𝐿𝐼𝑅𝑡−𝑝 +

()1

𝑝=1
𝑛

𝑝=1
𝑛

𝑡𝜀 𝑉𝐿𝐼𝑅𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖 𝑉𝐿𝐺𝑂𝑉𝑡−𝑝 + ∑ 𝛼𝑖 𝑉𝐿𝐼𝑅𝑡−𝑝 +
𝑝=1
𝑛

𝑝=1
𝑛

𝑡𝜀 𝑉𝐿𝐺𝑂𝑉𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖 𝑉𝐿𝐺𝑂𝑉𝑡−𝑝 + ∑ 𝛼𝑖 𝑉𝐿𝑀𝑡−𝑝 +

()2

𝑝=1
𝑛

𝑝=1
𝑛

𝑡𝜀 𝑉𝐿𝑀𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖 𝑉𝐿𝐺𝑂𝑉𝑡−𝑝 + ∑ 𝛼𝑖 𝑉𝐿𝑀𝑡−𝑝 +
𝑝=1
𝑛

𝑝=1
𝑛

𝑡𝜀 𝑉𝐿𝑇𝐴𝑋𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖 𝑉𝐿𝑇𝐴𝑋𝑡−𝑝 + ∑ 𝛼𝑖 𝑉𝐿𝐼𝑅𝑡−𝑝 +

()3

𝑝=1
𝑛

𝑝=1
𝑛

𝑡𝜀 𝑉𝐿𝐼𝑅𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖 𝑉𝐿𝑇𝐴𝑋𝑡−𝑝 + ∑ 𝛼𝑖 𝑉𝐿𝐼𝑅𝑡−𝑝 +
𝑝=1

𝑝=1
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𝑛

𝑡𝜀 𝑉𝐿𝑇𝐴𝑋𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖 𝑉𝐿𝑇𝐴𝑋𝑡−𝑝 + ∑ 𝛼𝑖 𝑉𝐿𝑀𝑡−𝑝 +
𝑝=1
𝑛

()4

𝑝=1
𝑛

𝑡𝜀 𝑉𝐿𝑀𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖 𝑉𝐿𝑇𝐴𝑋𝑡−𝑝 + ∑ 𝛼𝑖 𝑉𝐿𝑀𝑡−𝑝 +
𝑝=1

𝑝=1

در مدلهای تصریمشدهی  VLTAXو  VLGOVبیانگر درآمدهای مالیاتی و اندازهی دولت
(پروکسی سیاست مالی) و  VLIR ،VLM2بهترتیب بیانگر بیثباتی حجم نقدینگی و نرخ بهره
(پروکسی بیثباتی سیاستهای پولی) میباشند؛ همچنین بیثباتیهای درآمدهای مالیاتی ،اندازهی
دولت ،نرخ بهره و حجم نقدینگی با استفاده از فیلتر-هادری -پرسکات برآورد و از ج ء نوسانی متهیرها
بهعنوان شاخر بیثباتی متهیرها استفاده شد .برای برآورد مدلها از بستهی نر اف اری OxMetrics
نسصهی هفت استفاده شد؛ همچنین آمار سری زمانی متهیرهای از بان ایالعات سری زمانی بان
مرک ی و ) WDI(2019استصرا و جمعآوری شده است.
 -5-2آمارههای توصیفی متغیرها

در این مقاله از متهیرهای درآمدهای مالیاتی دولت بهصورت درصدی از تولید ناخالر داخلی (پروکسی
سیاست مالی) ،اندازهی دولت بهصورت درصدی از تولید ناخالر داخلی (پروکسی سیاست مالی) ،حجم
نقدینگی و نرخ بهره (پروکسی سیاست پولی) در یول دورهی زمانی  1396-1357که از بان ایالعات
مرک آمار ایران استصرا و جمعآوری شده ،استفاده شده است .از آنجا که هدف مقاله بررسی اثرات
متقابل بیثباتی متهیرهای فوق است ،ابتدا بیثباتی آنها با استفاده از فیلتر هادری -پرسکات برآورد
شد؛ بنابراین آمارهی توصیفی بیثباتی متهیرها در جدول ( )1نشان داده شده است.
جدول  :1نتایج آمارههای توصیفی متغیرها
VLIR

VLM

VLGOV

VLTAX

14E--1.93
0/293
-0/190
0/403
4/039
2/884
0/236
40

14E--2.07
0/160
-0/123
0/572
2/560
2/506
0/285
40

14E--5.28
0/481
-0/602
-0/595
4/991
8/977
0/011
40

14E--2.99
0/405
-0/340
-0/033
3/043
0/010
0/994
40

منبع :محاسبات پژوهشگر.

آماره
میانگین
حداکثر
حداقل
کشیدگی
چولگی
آمارهی جارک-برا
احتمال آمارهی جارک-برا
تعداد مشاهدات
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 -5-3نتایج آزمون مانایی متغیرها

قبل از برآورد مدلها ،دادههای سییری زمانی متهیرها از لحاظ مانایی موردبررسییی قرار میگیرد؛ چراکه
اگر در برآوردهای معادست اقتصیادسینجی از سیریهای زمانی نامانا اسیتفاده شیود ،چنانچه واریانس،
میانگین و کوواریانس متهیرها مستقل از زمان نباشند ،استنتاجات آماری از اعتبار سز برخوردار نصواهد
بود و رگرسیییون برآورد شییده ،ی رگرسیییون کانب خواهد بود؛ بنابراین مانایی متهیرهای تحقیق با
اسییتفاده از آزمون دیکی-فولر تعمیمیافته ) (ADFموردبررسییی قرار گرفت و نتایج بهدسییتآمده در
جدول ( )2نشان داده شده است.
جدول  :2نتایج آزمون مانایی متغیرهای مدل با استفاده از آزمون دیکی-فولر تعمیمیافته

متهیر
VLTAX
VLM
VLIR
VLGOV

آماره  τآزمون
-3/75
-3/86
-3/44
-3/52

شرایط آزمون
با عرض از مبدأ
با عرض از مبدأ
با عرض از مبدأ
با عرض از مبدأ

)(ADF

احتمال آزمون
0/0068
0/0052
0/0153
0/0125

منبع :محاسبات پژوهشگر.

همیانیور کیه نتیایج آزمون میانیایی متهیرهیا در جیدول ( )2نشیییان میدهید ،تمیامی متهیرهیای میدل در
سییم معنیداری  1و  5درصید معنادار میباشیند؛ بنابراین متهیرها در سییم دادهها مانا میباشیند؛ بر
ایناسا  ،نتایج بهدستآمده از برآورد مدلها معتبر میباشند.
 -5-4نتایج تعیین وقفهی بهینهی مدل

اولین گیا در میدلهیای  MSVARتعیین درجیهی میدل  VARبهینیه اسیییت .وقفیهی بهینیهی میدل در
روش خود رگرسییون برداری براسیا معیارهای آکایی  ،شیوارت بی ین و حنان کویین براسیا حداقل
آمارهی این معیارها تعیین میشییود .در مقالهی حاضییر وقفهی بهینهی مدلها با اسییتفاده از آمارهی
شوارت بی ین تعیین شد که نتایج بهدستآمده در جدول ( )3نشان داده شده است.
جدول  :3تعیین وقفهی بهینهی مدل  VARبا استفاده از آمارهی شوارتز بیزین

تعداد وقفه
0
1
2
منبع :محاسبات تحقیق.

مدل 1
-2/095
*-2/614
-2/374

مدل 2
-2/638
*-2/974
-2/831

مدل 3
-2/603
*-2/948
-2/685

مدل 4
-3/392
*-3/949
-3/938
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حداقل معیار آمارهی شییوارت بی ین ،در

 -5-5تعیین تعداد رژیم بهینه

در مرحلیهی بعید تعیداد بهینیهی رژیم میدلهیای تحقیق بیایید تعیین شیییود؛ بیدینمنظور میتوان از معییار
حداکثر راسییتنمایی اسییتفاده کرد .نتایج تعیین وقفهی بهینهی مدلها در جدول ( )4نشییان داده شییده
است.
جدول  :4آمارهی حداکثر مقدار راست نمایی برای تعیین رژیم بهینه

تعداد رژیم
2
3

مدل 1
88/879
96/867

مدل 2
95/159
102/377

مدل 3
70/056
79/633

مدل 4
91/946
103/519

منبع :محاسبات تحقیق.

با توجه به نتایج آماره حداکثر مقدار راسیییتنمایی در جدول ( )4مالحظه میشیییود که رژیم سیییه
بیشییترین مقدار آمارهی حداکثر راسییتنمایی را در هر چهار مدل دارد؛ بنابراین رژیم بهینهی مدلهای
تحقیق ،سه است.
 -6-5نتایج بهدستآمده از برآورد مدلها
 -1-6-5نتایج مدل تأثیر متقابل بیثباتی اندازهی دولت و بیثباتی نرخ بهره

نتایج بهدسییتآمده از برآورد مدل تلثیر متقابل بیثباتی اندازهی دولت و بیثباتی نرخ بهره در ایران در
جدول ( )5نشان داده شده است.
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جدول  :5نتایج تخمین مدل ) MSI(3)VAR(1تأثیر متقابل بیثباتی اندازهی دولت و بیثباتی نرخ بهره (مدل )1

رژیمها
متهیر
C
)VLGOV(1
)VLIR(1

متهیر
C
)VLGOV(1
)VLIR(1
log-likelihood
Linearity LR-test
Chi^2

رژیم ی

رژیم صفر
متهیر وابسته VLGOV
احتمال
ضریب
احتمال
ضریب
0/001 -0/254 0/969 -0/0006
0/190
0/328
0/000
0/669
0/026 -1/358 0/884
0/043
متهیر وابسته VLIR
احتمال
ضریب
احتمال
ضریب
0/223 -0/051 0/646
-0/005
0/026 -0/394 0/001
-0/281
0/095
0/647
0/010
0/424
99/867

رژیم دو
ضریب
0/167
-0/152
0/796

احتمال
0/000
0/338
0/013

ضریب
0/064
-0/001
0/060

احتمال
0/014
0/989
0/745

(277/70 )0/000

منبع :محاسبات تحقیق.

همانیور که در جدول ( )5مشیاهده میشیود ،بیثباتی اندازهی دولت با وقفه ی در رژیم صیفر با
ضییریب مثبت ،تلثیر مسییتقیم و معنادار بر بیثباتی انداز دولت دارد؛ درحالیکه در دو رژیم دیگر تلثیر
معناداری ندارد .همچنین بیثباتی نرخ بهره با ی وقفه در رژیم صیییفر تلثیر معناداری ندارد؛ اما در دو
رژیم ی و دو بهترتیب تلثیر منفی و مستقیم بر بیثباتی اندازهی دولت دارد.
براسییا نتایج جدول ( )5مشییاهده میشییود که بیثباتی اندازهی دولت با وقفهی ی در رژیم دو
تلثیر معناداری بر بیثباتی نرخ بهره ندارد؛ درحالیکه در رژیمهای صیی فر و ی تلثیر منفی بر بیثباتی
نرخ بهره دارد .بهعبارتی ،بیثباتی اندازهی دولت منجر به کاهش بیثباتی نرخ بهره میشود.
عکسالعمل بیثباتی اندازهی دولت و بیثباتی نرخ بهره نسیبت به شیوکهای یکدیگر در نمودار ()1
نشیان داده شیده اسیت .همانیور که در نمودار ( )1مشیاهده میشیود ،بیثباتی اندازهی دولت نسیبت به
شیوکهای خودش در ابتدا عکسالعمل مثبت نشیان میدهد .اما در دورهی اول منفی شیده اسیت که
بعداز آن پایدار شییده و عکسالعملی نشییان نداده اسییت .بیثباتی اندازهی دولت نسییبت به شییوکهای
بیثباتی نرخ بهره در دورههای اول عکسالعمل نشیانداده و بعداز آن عکسالعملی نشیان نداده اسیت؛
همچنین ،بیثباتی نرخ بهره نسبت به شوکهای بیثباتی اندازهی دولت عکسالعمل نشان نداده است.
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نمودار  :1عکسالعمل بیثباتی اندازهی دولت و بیثباتی نرخ بهره نسبت به شوکهای همدیگر

منبع :محاسبات پژوهش.

در جدول ( )6احتمال انتقاست رژیمها در مدل برآورد شییده نشییان داده شییده اسییت .نتایج نشییان
میدهد که رژیم صیفر نسیبت به دو رژیم دیگر پایدارتر اسیت و احتمال ماندن در رژیم صیفر (انتقال از
رژیم صیفر به رژیم صیفر) برابر با  0/88اسیت .درحالی احتمال ماندن در رژیم صیفر و ی بهترتیب برابر
 0/62و  0/37اسییت؛ بنابراین احتمال قرار گرفتن در رژیم صییفر باستر اسییت .همچنین احتمال انتقال
رژیم صیفر به رژیم ی و دو بهترتیب  0/11و صیفر اسیت .احتمال انتقال از رژیم ی به رژیم صیفر و
رژیم دو بهترتیب برابر صیفر و  0/37اسیت .عالوهبر این احتمال انتقال از رژیم دو به رژیم صیفر و ی
به ترتیب  0/62و صییفر اسییت؛ بنابراین مالحظه میشییود که رژیم صییفر و بهیور نسییبی رژیم ی
ماندگارتر میباشند.
جدول  :6احتمال انتقال رژیمها در مدل ()1

رژیم 0
رژیم 1
رژیم 2

رژیم 0
0/882
0/117
0/000

رژیم 1
0/000
0/625
0/374

رژیم 2
0/627
0/000
0/370

منبع :محاسبات تحقیق.
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نتیایج بیهدسیییتآمیده از برآورد میدل تیلثیر متقیابیل بیثبیاتی انیدازهی دولیت و بیثبیاتی حجم نقیدینگی در
جدول ( )7نشان داده شده است.
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جدول  :7نتایج تخمین مدل ) MSI(3)VAR(1تأثیر متقابل بیثباتی اندازهی دولت و بیثباتی
حجم نقدینگی مدل ()2

رژیمها

رژیم صفر

رژیم دو

رژیم ی
متهیر وابسته VLGOV

متهیر
C
)VLGOV(1
)VLM(1

متهیر
C
)VLGOV(1
)VLM(1
log-likelihood
Linearity LR-test
Chi^2

ضریب
0/008
0/324
-0/044
ضریب
0/062
0/113
0/437

احتمال
0/203
0/000
0/589

ضریب
احتمال
-0/028
0/863
1/056
0/277
0/160
0/926
متهیر وابسته VLM
احتمال
ضریب
احتمال
0/000
-0/038
0/006
0/106
-0/078
0/319
0/027
0/274
0/060
102/377

ضریب
0/314
-0/191
3/666

احتمال
0/000
0/089
0/003

ضریب
0/007
-0/058
0/417

احتمال
0/588
0/139
0/280

(292/60 )0/000

منبع :محاسبات تحقیق.

همانیور که در جدول ( )7مشییاهده میشییود ،بیثباتی حجم نقدینگی با وقفهی ی در دو رژیم
صیییفر و ی تیلثیر معنیاداری بر بیثبیاتی انیدازهی دولیت نیدارد؛ درحیالیکیه در رژیم دو تیلثیر مسیییتقیم و
معنیادار بر بیثبیاتی انیدازهی دولیت دارد .همچنین بیثبیاتی انیدازهی دولیت بیا ی وقفیه در رژیم ی تیلثیر
مسیییتقیم در رژیم دو تیلثیر منفی معنیادار بر بیثبیاتی انیدازهی دولیت دارد .براسیییا نتیایج جیدول ()7
مشیاهده میشیود که بیثباتی اندازهی دولت با وقفهی ی در هر سیه رژیم تلثیر معناداری بر بیثباتی
حجم نقیدینگی نیدارد .همچنین بیثبیاتی حجم نقیدینگی بیا ی وقفیه در رژیمهیای صیییفر و ی تیلثیر
مستقیم و معنادار بر بیثباتی حجم نقدینگی دارد.
عکسالعمیل بیثبیاتی اندازهی دولت و بیثبیاتی حجم نقیدینگی نسیییبیت به شیییوکهای یکیدیگر در
نمودار ( )2نشیان داده شیده اسیت؛ همانیورکه در نمودار ( )2مشیاهده میشیود ،بیثباتی اندازهی دولت
نسیبت به شیوکهای خودش در ابتدا عکسالعمل مثبت نشیان میدهد .اما از دورهی  5پایدار شیده و
عکسالعملی نشیان نداده اسیت .همچنین ،بیثباتی اندازهی دولت نسیبت به شیوکهای بیثباتی حجم
نقدینگی عکسالعمل مثبت نشیان داده اسیت .همچنین ،بیثباتی حجم نقدینگی نسیبت به شیوکهای
بیثباتی اندازهی دولت عکسالعمل نشان نداده است.

فصلنامه علمی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران

سال دهم -شماره  -37بهار 1400

187

نمودار  :2عکسالعمل بیثباتی اندازهی دولت و بیثباتی حجم نقدینگی نسبت به شوکهای همدیگر

منبع :محاسبات تحقیق.

در جدول ( )8احتمال انتقاست رژیمها در مدل برآورد شییده نشییان داده شییده اسییت .نتایج نشییان
میدهد که رژیم ی نسییبت به دو رژیم دیگر پایدارتر اسییت و احتمال ماندن در رژیم ی (انتقال از
رژیم ی به رژیم ی ) برابر با  0/86اسییت .درحالی احتمال ماندن در رژیم صییفر و دو بهترتیب برابر
 0/69و  0/58اسییت؛ بنابراین احتمال قرار گرفتن در رژیم ی بیشییتر اسییت .همچنین احتمال انتقال
رژیم صیفر به رژیم ی و دو به ترتیب  0/30و صیفر اسیت .احتمال انتقال از رژیم ی به رژیم صیفر و
رژیم دو به ترتیب برابر صیفر و  0/13اسیت .عالوهبر این ،احتمال انتقال از رژیم دو به رژیم صیفر و ی
بهترتیب  0/41و صییفر اسییت؛ بنابراین مالحظه میشییود که رژیم ی و بهیور نسییبی رژیم صییفر
ماندگارتر میباشند.
جدول  :8احتمال انتقال رژیمها در مدل ()2

رژیم 0
رژیم 1
رژیم 2
منبع :محاسبات تحقیق.

رژیم 0
0/693
0/306
0/000

رژیم 1
0/000
0/863
0/136

رژیم 2
0/413
0/000
0/587
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 3-6-5نتایج مدل تأثیر متقابل بیثباتی درآمد مالیاتی و بیثباتی نرخ بهره

نتایج بهدسیتآمده از برآورد مدل تلثیر متقابل بیثباتی درآمدهای مالیاتی و بیثباتی نرخ بهره در ایران
در جدول ( )5نشان داده شده است.
جدول  :9نتایج تخمین مدل ) MSI(3)VAR(1تأثیر متقابل بیثباتی درآمد مالیاتی دولت و بیثباتی نرخ بهره
(مدل )3

رژیمها
متهیر
C
)VLTAX(1
)VLIR(1

متهیر
C
)VLTAX(1
)VLIR(1
log-likelihood
Linearity LR-test Chi^2

رژیم ی

رژیم صفر
متهیر وابسته VLTAX
احتمال
ضریب
احتمال
ضریب
0/005 -0/068 0/731 -0/011
0/000
0/648
0/363 -0/181
0/543 -0/135 0/416 -0/298
متهیر وابسته VLIR
احتمال
ضریب
احتمال
ضریب
0/004 -0/038 0/079 -0/032
0/560 -0/041 0/239
0/129
0/000
0/580
0/025 -0/495
79/633
(184/71 )0/000

رژیم دو
ضریب
0/063
0/870
0/552

احتمال
0/157
0/002
0/281

ضریب
0/081
0/258
0/515

احتمال
0/004
0/057
0/084

منبع :محاسبات تحقیق.

با توجه به نتیایج جدول ( )9در مدل رابییهی متقیابل بیثبیاتی درآمدهای مالییاتی و بیثباتی نرخ بهره
مشیییاهده میشیییود که در هر سیییه رژیم بیثباتی نرخ بهره با وقفهی ی تلثیر معناداری بر بیثباتی
درآمیدهیای میالییاتی نیدارد .همچنین بیثبیاتی درآمیدهیای میالییاتی در رژیم ی و دو تیلثیر مسیییتقیم بر
بیثباتی درآمدهای مالیاتی دارد.
براسیا نتایج جدول ( )9مشیاهده میشیود بیثباتی درآمدهای مالیاتی در دو رژیم صیفر و ی تلثیر
معنیاداری بر بیثبیاتی نرخ بهره ندارد؛ اما در رژیم دو تلثیر مسیییتقیم و معنادار در سییییم معناداری 10
درصید دارد .همچنین بیثباتی نرخ بهره با وقفهی ی در رژیم صیفر تلثیر منفی و در رژیمهای ی و
دو تلثیر مستقیم و معنادار بر بیثباتی خودش داشته است.
عکسالعمل بیثباتی درآمدهای مالیاتی و بیثباتی حجم نرخ بهره نسیبت به شیوکهای یکدیگر در
نمودار ( )3نشییان داده شییده اسییت؛ همانیور که در نمودار ( )3مشییاهده میشییود ،بیثباتی نرخ بهره
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نسییبت به شییوکهای بیثباتی درآمدهای مالیاتی عکسالعمل مثبت نشییان میدهد .اما از دورهی 2
پایدار شیده و عکسالعملی نشیان نداده اسیت .همچنین ،بیثباتی درآمدهای مالیاتی نسیبت به شیوکهای
بیثباتی نرخ بهرهی عکسالعمل نشان نداده است.

نمودار  :3عکسالعمل بیثباتی نرخ بهره و بیثباتی درآمدهای مالیاتی نسبت به شوکهای همدیگر
منبع :محاسبات تحقیق.

در جدول ( )10احتمال انتقاست رژیمها در مدل برآورد شییده نشییان داده شییده اسییت .نتایج نشییان
میدهد که رژیم دو در مقایسییه با دو رژیم دیگر پایدارتر اسییت و احتمال ماندن در رژیم دو (انتقال از
رژیم دو به رژیم دو) برابر با  0/63است .درحالی احتمال ماندن در رژیم صفر و ی بهترتیب برابر صفر
و  0/33اسیت؛ بنابراین احتمال پایداری رژیم دو بیشیتر از دو رژیم دیگر اسیت .همچنین احتمال انتقال
رژیم صیفر به رژیم ی و دو بهترتیب  100و صیفر درصید اسیت .احتمال انتقال از رژیم ی به رژیم
صیییفر و رژیم دو بهترتیب برابر  0/49و  0/17اسیییت؛ عالوهبر این ،احتمال انتقال از رژیم دو به رژیم
صیفر و ی بهترتیب صیفر و  0/36اسیت؛ بنابراین مالحظه میشیود که رژیم دو در مقایسیه با دو رژیم
دیگر ماندگارتر میباشند.
جدول  :10احتمال انتقال رژیمها در مدل 3

رژیم 0
رژیم 1
رژیم 2
منبع :محاسبات تحقیق.

رژیم 0
0/000
1
0/000

رژیم 1
0/495
0/332
0/172

رژیم 2
0/000
0/362
0/637
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 4-6-5نتایج مدل تأثیر متقابل بیثباتی درآمد مالیاتی و بیثباتی حجم نقدینگی

نتایج بهدسییتآمده از برآورد مدل تلثیر متقابل بیثباتی درآمدهای مالیاتی و بیثباتی حجم نقدینگی در
ایران در جدول ( )5نشان داده شده است.
جدول  :11نتایج تخمین مدل ) MSI(3)VAR(1تأثیر متقابل بیثباتی درآمد مالیاتی دولت و بیثباتی حجم
نقدینگی (مدل )4

رژیمها
متهیر
C
)VLTAX(1
)VLM(1

متهیر
C
)VLTAX(1
)VLM(1
log-likelihood
Linearity LR-test Chi^2

رژیم ی

رژیم صفر
متهیر وابستهی VLTAX
احتمال
ضریب
احتمال
ضریب
0/556
-0/021
0/106
0/070
0/006
0/435
0/010
0/926
0/107
1/137
0/180
-0/588
متهیر وابستهی VLM
احتمال
ضریب
احتمال
ضریب
0/000
-0/072
0/219
0/0129
0/259
0/040
0/014
0/220
0/022
0/445
0/016
0/283
103/51
(201/61 )0/000

رژیم دو
ضریب
-0/026
0/204
1/154

احتمال
0/393
0/352
0/020

ضریب
0/056
0/109
0/647

احتمال
0/000
0/100
0/001

منبع :محاسبات تحقیق.

بیا توجیه بیه نتیایج جیدول ( )11در میدل رابییهی متقیابیل بیثبیاتی درآمیدهیای میالییاتی و بیثبیاتی حجم
نقدینگی مشییاهده میشییود که بیثباتی حجم نقدینگی با ی وقفه در دور رژیم صییفر (رونق) و رژیم
ی (رکود) تلثیر معناداری بر بیثباتی درآمدهای مالیاتی ندارد؛ اما در رژیم دو تلثیر مسییتقیم و معنادار
بر بیثباتی درآمدهای مالیاتی دارد .همچنین بیثباتی درآمدهای مالیاتی با ی وقفه در رژیمهای صیفر
و ی تلثیر مستقیم و معنادار بر بیثباتی خودش دارد.
براسیا نتایج جدول ( )11مشیاهده میشیود بیثباتی درآمدهای مالیاتی با وقفه ی  ،در رژیم صیفر
(رونق) تلثیر مسیتقیم و معنادار و در دو رژیم ی و دو تلثیر زیرمعنادار بر بیثباتی حجم نقدینگی دارد.
همچنین بیثباتی حجم نقدینگی یا وقفهی ی در هر سییه رژیم تلثیر مسییتقیم و معنادار بر بیثباتی
خودش دارد.
عکسالعمل بیثباتی درآمدهای مالیاتی و بیثباتی حجم نقدینگی نسیبت به شیوکهای یکدیگر در
نمودار ( )4نشیان داده شیده اسیت؛ همانیورکه در نمودار ( )4مشیاهده میشیود ،بیثباتی حجم نقدینگی
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نسییبت به شییوکهای بیثباتی درآمدهای مالیاتی عکسالعمل مثبت نشییان میدهد .اما از دورهی 2
پایدار شیده و عکسالعملی نشیان نداده اسیت .همچنین ،بیثباتی درآمدهای مالیاتی نسیبت به شیوکهای
بیثباتی حجم نقدینگی عکسالعمل نشان نداده است.

نمودار  :4عکسالعمل بیثباتی حجم نقدینگی و بیثباتی درآمدهای مالیاتی نسبت به شوکهای همدیگر

منبع :محاسبات پژوهش.

در جدول ( )12احتمال انتقاست رژیمها در مدل برآورد شیده ،نشیان داده شیده اسیت .نتایج نشیان
میدهد که رژیم دو و رژیم ی نسییبت به دو رژیم دیگر پایدارتر اسییت؛ و احتمال ماندن در رژیم دو
(انتقیال از رژیم دو به رژیم دو) برابر با  0/76و احتمیال ماندن در رژیم ی (انتقیال از رژیم ی به رژیم
ی ) برابر با  0/73اسیت .در حالی احتمال ماندن در رژیم صیفر برابر  0/46اسیت؛ بنابراین احتمال قرار
گرفتن در رژیم دو در مقایسیه با دو رژیم دیگر باستر اسیت .همچنین احتمال انتقال رژیم صیفر به رژیم
ی و دو بهترتیب  0/53و صییفر اسییت .احتمال انتقال از رژیم ی به رژیم صییفر و رژیم دو بهترتیب
برابر  0/11و  0/14اسیت .عالوهبر این ،احتمال انتقال از رژیم دو به رژیم صیفر و ی بهترتیب  0/24و
صفر است؛ بنابراین مالحظه میشود که رژیم دو و رژیم ی ماندگارتر میباشند.
جدول  :12احتمال انتقال رژیمها در مدل 4

رژیم 0
رژیم 1
رژیم 2
منبع :محاسبات تحقیق.

رژیم 0
0/461
0/538
0/000

رژیم 1
0/118
0/735
0/146

رژیم 2
0/240
0/000
0/759
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نتیجهگیری
دسییتیابی به رشیید و توسییعهی اقتصییادی بههمراه ثبات قیمتها یکی از اهداف اصییلی سیییاسییتهای
اقتصیادی و سییاسیتگذاران اقتصیادی اسیت .نیل به رشید اقتصیادی و ثبات قیمتها ازیریق اجرای
سییاسیتهای پولی و مالی حاصیل میشیود .سییاسیتهای پولی توسیط مقامات پولی (بان مرک ی) و
سیییاسییتهای مالی توسییط دولت به انجا میرسیید .هدف سیییاسییتهای پولی ثبات قیمتها و هدف
سییاسیتهای مالی اف ایش رشید اقتصیادی اسیت؛ بنابراین اجرای سییاسیتهای پولی و مالی توسیط این
نهادهای سییاسیتگذار نیازمند هماهنگی در اجرای چنین سییاسیتهایی اسیت .بر ایناسیا  ،میالعهی
اثرات متقابل سییاسیتهای پولی و مالی در راسیتای نحوه اثرگذاری و اثرپذیری آنها از همدیگر نیازمند
میالعه و پژوهش اسییت .ازسییوی دیگر ،بیثباتی اجرای سیییاسییتهای پولی و مالی در حین اجرای
سییاسیتها اتفاق میافتد؛ بنابراین در این مقاله سیعی شیده اسیت ،رابیهی متقابل بیثباتی سییاسیتهای
پولی و مالی در اقتصیاد ایران در یول دورهی زمانی  1396-1357با اسیتفاده از روش خود رگرسییون
برداری مارکف-سییویییینگ ) (MSVARموردمیالعه قرار گیرد .بر ایناسییا  ،با اسییتفاده از فیلتر
هادری -پرسیکات نوسیانات متهیرهای درآمدهای مالیاتی دولت (بهصیورت درصیدی از تولید ناخالر
داخلی) ،اندازهی دولت (مصار مصیییرفی دولت بهصیییورت درصیییدی از تولید ناخالر داخلی) ،حجم
نقدینگی (بهصییورت درصییدی از تولید ناخالر داخلی) و نرخ بهره برآورد و از ج ء نوسییانی متهیرها
بهعنوان شاخر بیثباتی متهیرها استفاده شد .سپس با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری مارکف-
سییویییینگ اثرات متقابل متهیرهای پروکسییی بیثباتیهای سیییاسییت پولی و مالی موردبررسییی قرار
گرفت.
نتایج نشیانداد که بیثباتی اندازهی دولت در رژیمهای صیفر و ی تلثیر منفی بر بیثباتی نرخ بهره
دارد ،امیا در رژیم دو تیلثیر معنیاداری بر آن نیدارد .همچنین بیثبیاتی نرخ بهره در رژیمهیای یی و دو
تیلثیر معنیادار بر بیثبیاتی انیدازهی دولیت دارد .درواقع ،بیثبیاتی دو متهیر انیدازهی دولیت و نرخ بهره در
رژیمهای ی و دو تلثیر متقابل بر همدیگر دارند .ازسیوی دیگر ،بیثباتی اندازهی دولت تلثیر معناداری
بر بیثباتی حجم نقدینگی نداشییت؛ اما بیثباتی حجم نقدینگی در رژیم دو تلثیر مسییتقیم بر بیثباتی
اندازهی دولت داشیت؛ بنابراین رابیهی ی یرفه از سیمت بیثباتی حجم نقدینگی به بیثباتی اندازهی
دولت در رژیم دو برقرار است .بر ایناسا  ،در رژیم دو نوسانات حجم نقدینگی باعث اف ایش نوسانات
اندازهی دولت میشیود .بیثباتی درآمدهای مالیاتی در رژیم دو تلثیر مسیتقیم و معنادار بر بیثباتی نرخ
بهره داشت ،درحالیکه بیثباتی نرخ بهره تلثیر معناداری بر بیثباتی درآمدهای مالیاتی نداشت؛ بنابراین
بیثباتی درآمدهای مالیاتی در رژیم دو باعث اف ایش بیثباتی نرخ بهره میشیود .درواقع میتوان گفت
علیت ی یرفه از بیثباتی درآمدهای مالیاتی به بیثباتی نرخ بهره در رژیم دو برقرار اسییت .همچنین،
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بیثباتی درآمدهای مالیاتی در رژیم صییفر تلثیر مسییتقیم و معنادار بر بیثباتی حجم نقدینگی داشییت و
بیثبیاتی حجم نقیدینگی در رژیم دو تیلثیر مسیییتقیم و معنیادار بر بیثبیاتی درآمیدهیای میالییاتی داشیییت؛
بنابراین در رژیم صفر بیثباتی درآمدهای مالیاتی باعث اف ایش بیثباتی حجم نقدینگی میشود؛ اما در
دو رژیم یی و دو تیلثیر معنیاداری وجود نیدارد .همچنین ،در رژیم دو بیثبیاتی حجم نقیدینگی بیاعیث
اف ایش بیثباتی درآمدهای مالیاتی میشود.
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The Interactions of Instability of Monetary and Fiscal Policies in the
Iranian Economy by the MSVAR Approach
Hosseini, E.1*, Nademi, Y.2, Asayesh, H.3, Sajadifar, S. H4.
Abstract
The coordination of monetary and fiscal policies, given the financial crises that have
occurred in the last decade, has increased more than ever and has led countries considers
coordinating economic policies to deal with the adverse effects of these crises. The
implementation of any economic policy is accompanied by instabilities that can affect
each other. Accordingly, the present article examines the interaction effects of monetary
and fiscal policy instabilities in the Iranian economy. For this purpose, using the MarkovSwitching Vector Auto Regression Model (MSVAR) during the period 1978-2017, the
interaction effects of monetary and fiscal policies were investigated . The instability of the
variables of tax revenues, government expenditures, interest rates and broad money was
estimated using the Hadrick-Prescott filter. The results showed that government size
instability in regimes of zero and one has a negative effect on interest rate instability.
Interest rate volatility in regimes one and two has a significant effect on government-size
instability. Also, the size instability of the government did not have a significant effect on
the instability of the volume of broad money, but the instability of the broad money in the
regime two had direct effects on the instability of the size of the government . The
instability of tax revenues in the regime two had direct and significant effects on the
instability of interest rates, while the instability of interest rates did not have a significant
effect on the instability of tax revenues. Also, the instability of tax revenues in regimes of
zero and one had a direct and significant effect on the instability of broad money and the
instability of the broad money in the regimes two had direct and significant effects on the
instability of tax revenues. Accordingly, in the Iranian economy, the instability of
monetary and fiscal policies affects each other under regime conditions.
Keywords: Monetary policy instability, financial policy instability, Markov Switching
Vector Auto-Regressive (MSVAR).
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