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چکیده
کسري  است.  درحال توسعه  کشورهاي  عمده  مشکالت  از  يکي  مداوم  بودجه  کسري 
بودجه از طريق تغييرات تقاضاي کل، حساب جاري را تحت تأثير قرار می دهد. لذا، جا دارد 
اثرات کسري بودجه بر حساب جاري بررسي شود. از اين  رو، اين تحقيق رابطه بين کسري 

بودجه و کسري حساب جاري در اقتصاد ايران را در سال های 1385-1342 بررسی می کند.
برای بررسي رابطه بين کسري بودجه و کسري حساب جاري از يک الگوي خود همبسته 
برداري استفاده شده است؛ همچنين رابطه علّيت در کوتاه مدت و بلند مدت با استفاده از يک 

الگوي تصحيح خطاي برداري بررسي شده است.
و  بودجه  کسري  بين  هم تجمعي  رابطه  يک  بلند مدت  در  که  است  آن  از  حاکي  نتايج 
و  بودجه  کسري  بين  دوسويه  علّيت  رابطه  يک  همچنين  دارد.  وجود  حساب جاري  کسري 
کسري حساب جاري در بلند مدت تأييد می شود؛ اما در کوتاه مدت رابطه علّيت، تنها از سمت 

کسري بودجه به کسري حساب جاري تأييد می شود.
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مقدمه

و  بودجه  کسري  اخير،  دهه هاي  در  کشورها  بيش تر  اقتصادي  مشکالت  از  يکي 
به طور  در کشورهاي درحال توسعه  اين مشکل  است.  به طور همزمان  کسري حساب جاري 
گسترده تري مشاهده مي شود؛ زيرا اين کشورها از داشتن بخش خصوصي کارا محروم اند. 
اين امر به گسترش فعاليت هاي دولتي و افزايش سهم دولت در اقتصاد اين گونه کشورها منجر 
تقاضاي  از  به گونه اي که مخارج مصرفي و سرمايه گذاري دولت سهم عمده اي  مي شود؛ 
کل را به خود اختصاص مي دهد. در مقابل، در سمت درآمدي، دولت منابع درآمدي کافي 
اين کشورها چيزي  در  فرآيندي  نتيجه چنين  ندارد.  را  پوشش مخارج گسترده خود  براي 
به غير از ايجاد کسري بودجه مداوم و مستمر نخواهد بود. اگر دولت در چنين وضعيتي براي 
تأمين کسري بودجه خود به منابع بانکي اتکا کند، سبب بروز تورم در اقتصاد خواهد شد، 
و اين عدم تعادل داخلي به بخش خارجي اقتصاد نيز منتقل می شود؛ زيرا افزايش در مخارج 
دولت در اولين مرحله منجر به رشد تقاضاي کل مي شود. اين در حالي است که افزايش در 
مخارج دولت در سمت عرضه کل کشور به دليل مشکالت ساختاري اقتصاد و بي کشش 
بودن عرضه کل، به افزايش چنداني در ميزان عرضه منجر نمي شود. نتيجه نهايي اين اثرات، 
بروز تورم در اقتصاد است. در چنين وضعيتي واردات کاال افزايش و صادرات کاال کاهش 
بروز  سبب  و  شده  منتقل  خارج  بخش  به  دولت  بودجه  در  تعادل  عدم  درنتيجه،  مي يابد. 

کسري حساب جاري در اين گونه کشورها مي شود.
در اين مقاله وجود ارتباط بين کسري بودجه و کسري حساب جاري با استفاده از روش 
همگرايي )روش يوهانسن( براي دوره زماني 1385-1342 بررسي شده است. همچنين رابطه 
علّيت کوتاه مدت و بلند مدت بين کسري بودجه و کسري حساب جاري با استفاده از الگوي 

تصحيح خطاي برداري آزمون شده است.

1. پيشينه تحقيق

کسري  افزايش  سبب  بودجه  کسري  افزايش  آيا  عنوان  با  مقاله اي  در   )1988( دارات1 

1. Darrat (1988).
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بودجه و کسري  بين کسري  نتيجه مي رسد که يک رابطه دوطرفه  اين  به  تجاري مي شود، 
تراز تجاري برقرار است. 

رزنوينگ و تالمن1 )1993( با آزمون يک سيستم )VAR( پنج متغيره، شامل متغيرهاي 
کسري بودجه دولت، خريدهاي واقعي دولت، کسري در تراز تجاري، نرخ بهره و نرخ ارز 
به اين نتيجه مي رسد که کسري بودجه دولت باعث افزايش قيمت دالر مي شود، همچنين به 

افزايش کسري در تراز تجاري کمک مي کند.
خالد و گان2 )1999( با استفاده از داده هاي سري زماني ساليانه رابطه بين کسري بودجه 
دولت و کسري حساب جاري را بررسی کردند و از روش هم تجمعي بهره می گيرند. نتايج 
حساب جاري  کسري  و  دولت  بودجه  کسري  بين  بلند مدت  رابطه  يک  که  می دهد  نشان 
براي کشورهاي  بلندمدتي  اما وجود چنين رابطه  ندارد،  براي کشورهاي توسعه يافته وجود 

درحال توسعه رد نمي شود. 
و  دولت  بودجه  کسري  بين  رابطه   )2001( اريز3  و  مالينرترس  يوهانسن،  کاسيبهاتال، 
فصلي  زماني  داده هاي سري  از  منظور  اين  براي  کرده  اند.  بررسی  را  کسري حساب جاري 
از روش هم تجمعي،  اين بررسي  استفاده کردند. در  آمريکا در طول دوره )1959-1993( 

الگوي تصحيح خطا و آزمون علّيت گرنجر بهره گرفته اند. 
تجاري  علت کسري  بودجه  که کسري  می کند  تأييد  را  سنتي  نظريه  مطالعه  اين  نتايج 
متحده  اياالت  اقتصاد  درمورد  مي دهد  نشان  گرنجر  ـ  انگل  خطاي  تصحيح  الگوي  است. 

آمريکا علّيت از سمت کسري بودجه به سمت کسري تراز تجاري است.
را  کسري  دو  بين  رابطه  علّيت  تست  از  استفاده  با   4)2004( کيمن  و  موگوي  کواسي، 
بررسي کرده اند. نتايج تحقيقات آن ها رابطه علي يک طرفه و يا دوطرفه را در برخي کشورها 

تأييد و در برخي ديگر رد می کند. 
هاشم زاده و ويلسون5 )2006( در مقاله ای با عنوان روابط علي بين کسري حساب جاري 
و کسري بودجه در کشورهاي منتخب خاورميانه و شمال آفريقا، به اين نتيجه می رسد که 

1. Rosenweing and Tallman (1993).
2. Khalid and Guan (1999).
3. Kasibhatla and Johnson and Malindretos and Arize (2001).
4. Kouassi, Mougoue and Kymn (2004).
5. Hashemzadeh and Wilson (2006).



پژوهشنامه بازرگانی 196 

مالياتي،  به سيستم  بين دو کسري  پيچيده است و روابط علّي  بين دو کسري مبهم و  رابطه 
موانع و طرح هاي تجاري، نرخ ارز و عوامل پيچيده داخلي و خارجي بستگي دارد.

محمدي )1373( با استفاده از الگوي ماندل فلمينگ و روش همگرايي و داده هاي آماري 
سال هاي 1371-1341 رابطه بين کسري بودجه دولت و کسري تراز تجاري را بررسی کرده 
است. نتايج نشان مي دهد که مازاد بودجه دولت تأثير مثبت و قوي بر مازاد تجارت خارجي 
افزايش پس اندازهاي  بودجه دولت و  بهبود تجارت خارجي کاهش کسري  براي  داشته و 

داخلي الزم است.
الگوي معادالت همزمان و استفاده از روش  قطميري و صمدي )1374( در قالب يک 
دو مرحله اي حداقل مربعات به بررسي اثرات کسري بودجه و ترکيب تأمين مالي آن بر تراز 
تجاري در اقتصاد ايران طي سال هاي 1370-1338 مي پردازند. نتايج نشان دهنده وجود يک 

رابطه معکوس بين کسري بودجه دولت و تراز تجاري است.
شيوا و خياباني )1375( در مقاله خود، ارتباط کسري بودجه و کسري تراز تجاري در 
نتايج نشان می دهد  ايران را بررسي کرده  و به روش همگرايي به برآورد الگو پرداخته اند. 
ميان کسري تراز تجاري و کسري بودجه دولت، ارتباطي مثبت و قوي وجود دارد. همچنين 
سمت  از  معلولي  و  علت  رابطه  که  است  شده  ثابت  خطا،  تصحيح  الگوهاي  از  استفاده  با 

کسري بودجه دولت به کسري تراز تجاري است.

2. مباني نظري الگو

به لحاظ نظري افزايش کسري بودجه دولت، از راه متغيرهايي چون نرخ بهره و نرخ ارز 
بر تراز تجاري تأثير می گذارد؛ اما درجه تأثيرپذيري کسري تراز تجاري از کسري بودجه 
از طريق  بودجه  تأمين کسري  بستگي دارد.  بودجه  تأمين مالي کسري  نوع  به  دولتي، خود 
بازارهاي مالي بر نرخ بهره فشار آورده باعث افزايش آن می شود که با فرض تحرک کامل 
داخلي  پول  ارزش  افزايش  و  خارجي  سرمايه  به جذب  منجر  ارز،  نرخ  شناوری  و  سرمايه 
در مقابل پول خارجي شده و در نهايت امر نيز چنين فعل و انفعاالتي به افزايش واردات و 

کسري تراز تجاري منجر می شود )مدل ماندل فلمينگ(. 
از طرفي ارتباط بين کسري بودجه و کسري تراز تجاري از ديدگاه کينز در يک اقتصاد 
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باز به صورت زير مطرح مي شود. 
مي دانيم که در يک اقتصاد باز توليد ملي عبارت است از:

Y=C+I+G+(X-M)  )1

درآمد ملي نيز به صورت زير است:

Y1=C+S+T  )2

 G،سرمايه گذاري بخش خصوصي I ،مصرف واقعي C ،توليد ملي Y ،که در اين معادالت
مخارج دولت، )X-M( خالص صادرات، Y1 درآمد ملي، T ماليات جمع آوري شده توسط 

دولت و S پس انداز بخش خصوصي است.
چون توليد ملي با درآمد ملي برابر است، بنابراين:

C+I+G+(X-M)=C+S+M  )3 

با حذف C از طرفين رابطه و مرتب کردن رابطه داريم:

I+G+X=S+T+M  )4 

(G-T)=(M-X)+(S-1)   )5 

بر طبق اين رابطه، اگر بر اثر کسري بودجه دولت، پس انداز کل کاهش يابد )پس انداز 
بخش خصوصي افزايش پيدا نکند( کسري بودجه دولت باعث افزايش کسري تراز تجاري 
می شود. با توجه به رابطه )5(، افزايش موقتي و آني در هزينه هاي دولت که موجب کسري 
 )S-I(بودجه دولت می شود، با فرض ثابت بودن ماليات ها و مازاد پس انداز بخش خصوصي

به کسري حساب جاري منجر می شود.
با توجه به رابطه )5(، اگر رابطه کسري بودجه و کسري تجاري را يک به يک بدانيم، 
اثرات چنداني بر ساير متغيرهاي داخلي  مستلزم وجود اين شرايط است که کسري بودجه 
اقتصاد از جمله پس انداز و سرمايه گذاري بخش خصوصي نداشته باشد. در واقع، مطابق با 
رابطه )5(، آثار افزايش کسري بودجه به دو بخش تقسيم مي شود. قسمتي را پرانتز )S-I( و 
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قسمتي ديگر را )M-X( جذب مي کند. حال اگر پس انداز و سرمايه گذاري بخش خصوصي 
همبستگي چنداني با مخارج دولت )کسري بودجه( نداشته باشد، مي توان نتيجه گرفت که 
افزايش کسري بودجه دولت، مازاد پس انداز بخش خصوصي )S-I( را تغيير نمي دهد. در 

اين صورت تمام کسري بودجه دولت بايد از طريق استقراض خارجي تأمين شود.
اعتقاد  به  ندارد؛ زيرا  بر حساب جاري  اثري  پيروان ريکاردو معتقدند کسري بودجه  اما 
ايشان کاهش ماليات ها يا افزايش مخارج دولت در دوره حال با افزايش ماليات ها در دوره 
آينده جبران خواهد شد؛ از اين رو، کسري بودجه اثري در اقتصاد ندارد. به اين دليل پيروان 
عقايد ريکاردو معتقدند که بين کسري بودجه دولت و پس انداز بخش خصوصي يک رابطه 
نظر گرفته و  پروسه موقتي و آني در  را يک  بودجه دولت  قوي وجود دارد، زيرا کسري 
قابل  تابع درآمد  دائمي و سيکل زندگي، مصرف جاري،  نظريات درآمد  بر طبق  معتقدند 
اثر  )در  بودجه  رشد کسري  تئوري   اين  در  است.  دائمي  درآمد  يا  زندگي  دوران  تصرف 
کاهش ماليات ها يا رشد مخارج دولت( درآمد دائمي را تحت تأثير قرار نمي دهد و درنتيجه 
افزايش  که  است  پس انداز  اين  بلکه  نمي گيرد،  قرار  بودجه  کسري  تحت تأثير  مصرف 
مي يابد، چرا که درنتيجه رشد مخارج دولت )يا کاهش ماليات ها که به رشد بدهي دولت 
منجر مي شود( مردم انتظار دارند افزايش مخارج دولت با رشد ماليات ها در دوره هاي آتي 
جبران شود، و بنابراين پس انداز خود را افزايش مي دهند تا در صورت لزوم براي پرداخت 
ماليات هاي آتي ذخيره الزم را داشته باشند. به اين ترتيب، يک رابطه قوي بين کسري بودجه 

و پس انداز بخش خصوصي ايجاد خواهد شد.
مخارج  افزايش  يا  ماليات  کاهش  اثر  در  )چه  بودجه  کسري  افزايش  صورت  اين  در 
دولت( سطح مصرف افراد را تغيير نمي دهد و تنها سبب افزايش پس انداز مردم خواهد شد. 
بنابراين، کسري بودجه بر تراز تجاري اثري ندارد و تمام آثار ناشي از رشد کسري بودجه 
 )S-I( عبارت )دولت جذب پس انداز بخش خصوصي مي شود. به عبارت ديگر، در رابطه )5

تمام تغييرات را جذب مي کند و درنتيجه عبارت )M-X( بدون تغيير مي ماند. 
فراواني  مشکالت  با  ايران،  مانند  درحال توسعه،  کشورهاي  در  ديدگاه ها  اين  کاربرد  اما، 
مالي  بازار  و  سرمايه  بازار  وجود  نظريه،  دو  هر  ضروري  پيش فرض هاي  از  زيرا  است؛  همراه 
به  مسأله  ايران  با محدوديت های جدي همراه اند. درمورد  ايران  در  بازارها  اين  است که  فعال 
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اين صورت قابل طرح است که وجود محدوديت در بازارهاي مالي، دولت را مجبور به تأمين 
کسري بودجه از طريق سيستم بانکي کشور کرده است. روي آوردن دولت به سيستم بانکي 
با استفاده از  براي تأمين کسري بودجه عماًل به عنوان پذيرش سياست تورمي است که دولت 
بنابراين، در قالب نظري  ماليات تورمي توانسته درصدي از کسري بودجه خود را تأمين کند. 
می توان بررسي کرد که افزايش حجم پول چه تأثيري بر دارايي فرد و درنهايت، پس انداز آن ها 
گذاشته است و آيا اين فرآيند در بلندمدت به تغيير کسري تراز تجاري منجر شده است يا خير؟

به اين  ترتيب، هدف اين مقاله يافتن رابطه تعادلي بلندمدت ميان کسري بودجه دولت و 
کسري تراز تجاري در اقتصاد ايران است. براي بررسي وجود چنين رابطه ای از يک الگوي 
معادالت  سيستم  است  الزم  اينجا  در  بنابراين،  است؛  شده  استفاده  برداري  خودرگرسيو 

همزمان مربوط به رابطه بين کسري بودجه و کسري حساب جاري بررسي شود.
اين سيستم، شامل معادله واردات، معادله صادرات، معادله مخارج کل، معادله پايه پولي، 
معادله  بر واردات،  ماليات  معادله درآمدهاي  معادله درآمدهاي دولت،  پول،  معادله عرضه 
درآمدهاي مالياتي داخلي و معادله مخارج دولت و همچنين شامل اتحادهاي کسري بودجه 

دولت و کسري حساب جاري است.

1ـ2. معادله واردات
واردات، تابعي از مخارج کل و واردات دوره قبل1 و تابعي از نرخ تورم و نرخ ارز2 و 
تابعي از درآمدهاي صادرات نفت و گاز3 در نظر گرفته شده است؛ زيرا با افزايش مخارج 
ارز  نرخ  افزايش  افزايش  مي يابد.  نيز  واردات  براي  تقاضا  خدمات،  و  کاال  درمورد  کل 
کاالهاي  به  نسبت  داخلي  کاالهاي  که  مي شود  اين  به  منجر  داخلي(  پول  ارزش  )کاهش 
خارجي ارزان تر شده و خريد خارجی ها از ما افزايش و خريد ما از خارجی ها کاهش يابد. 
به عبارت بهتر، افزايش نرخ ارز باعث افزايش صادرات و کاهش واردات می شود. افزايش 
تورم نيز باعث مي شود کاالهاي داخلي نسبت به کاالهاي خارجي گران تر شده و درنتيجه 
خريد خارجی ها از ما کاهش و خريد ما از خارجی ها افزايش يابد؛ يعني واردات افزايش و 

1. Khan, Mohsin (1977).
2. برانسون )1376(.

3. رزاقي )1376(.
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صادرات کاهش می يابد. همچنين افزايش درآمدهاي صادرات نفت و گاز به افزايش درآمد 
ملي منجر شده و واردات افزايش می يابد. بدين ترتيب معادله واردات عبارت خواهد بود از:

IMt=a0+a1Dt+a2Rt+a3Pt+a4XOt+a5IMt-1+ut  

Dt = مخارج کل،  IMt= واردات، Rt= نرخ ارز، Pt= نرخ تورم، XOt= درآمد صادرات 

نفت و گاز.

2ـ2. معادله صادرات
صادرات به دو بخش، صادرات نفتي و غير نفتي تقسيم شده است. از آنجاکه صادرات 
نفتي به عواملي چون تقاضاي بين المللي نفت و سهم کشور در بين اعضاي سازمان کشورهاي 
صادر کننده نفت )اوپک( بستگي دارد، بنابراين صادرات نفت وابسته به عواملي است که از 
اقتصاد ايران مستقل است؛ بدين جهت، صادرات نفتي برون زا فرض شده و صادرات غير نفتي 

تابعي از نرخ ارز و تورم1 در نظر گرفته شده است. بنابراين داريم:

EX1t=b0+b1R1+b2P1+b3EXt-1+vt  

EXt=EX1t+XOt  

گاز،  و  نفت  صادرات   =XO1t داخلي،  ناخالص  توليد   =Yt غير نفتي،  صادرات   =EX1t

EXt= صادرات کل، Rt= نرخ ارز، Pt= نرخ تورم.

3ـ2. معادله مخارج کل
مخارج کل، تابعي از توليد ناخالص داخلي و حجم نقدينگي فرض شده است2. هرچه 
حجم  هرچه  و  يافت  خواهد  افزايش  نيز  کل  مخارج  يابد،  افزايش  داخلي  ناخالص  توليد 
افزايش  براي خريد کاال و خدمات  مردم  تقاضاي  يابد،  افزايش  نقدينگي در سطح جامعه 

مي يابد. بنابراين، مخارج کل افزايش خواهد يافت.

Dt=c0+c1Mt+c2Y1+wt  

1. برانسون )1376(.
2. Khan, Mohsin (1977).
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Dt= مخارج کل، Mt= حجم پول، Yt= توليد ناخالص داخلي.

4ـ2. معادله پايه پولي
عوامل متعددي پايه پولي را تحت تأثير قرار مي دهد؛ بنابراين، در اينجا پايه پولي، تابعي 
از کسري بودجه دولت و کسري حساب جاري در دوره قبل در نظر گرفته شده است؛ زيرا 

منابع پايه پولي عبارت اند از:

1( خالص مطالبات بانک مرکزي از خارج
2(  خالص مطالبات بانک مرکزي از دولت
3(  مطالبات بانک مرکزي از سيستم بانکي

زماني که دولت کسري بودجه اش را از طريق وام بانک مرکزي تأمين مي کند، خالص 
خارجي  بخش  مي يابد.  افزايش  پايه  پول  و  يافته  افزايش  دولت  از  مرکزي  بانک  مطالبات 
و  صادرات  طريق  )از  خارج  از  مرکزي  بانک  مطالبات  خالص  بر  اثرگذاري  طريق  از  نيز 

واردات( بر روي پايه پولي و درنتيجه بر حجم پول اثر مي گذارد1.

Ht=d0+d1FDt-1+d2TDt-1+et  

Ht= پايه پولي، FDt-1= کسري بودجه دولت، TDt-1= کسري حساب جاري.

5ـ2. معادله عرضه پول
عرضه پول به صورت ساده تابعي از پايه پولي در نظر گرفته شده است.

Mt=e0+e1Ht+εt  

Mt= حجم پول، Ht= پايه پولي.

6ـ2. معادله درآمدهاي دولت
درآمدهاي دولت به صورت ساده، تابعي از درآمدهاي نفت و گاز و درآمدهاي ماليات 

1. ماجدي و گلريز )1367(.
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بر واردات و درآمدهاي مالياتي داخلي در نظر گرفته شده است1، بنابراين:

Rt=K0+XOt+K1RIMt+k2RTt+εRt  

که در اين معادله درآمدهاي ماليات بر واردات به صورت زير در نظر گرفته شده است:

RIMt=l0+l1IMt+εRIMt  

و درآمدهاي مالياتي داخلي به اين صورت است:

RTt=m0+m1Yt+εRTt  

7ـ2. معادله مخارج دولت
مخارج دولت به صورت تابعي از درآمدهاي دولت در نظر گرفته شده است، بنابراين:

Gt=n0+n1Rt+εGt  

8ـ2. کسري بودجه دولت
اتحاد کسري بودجه دولت عبارت است از:

FDt=Gt-Rt  

9ـ2. کسري حساب جاري
اتحاد کسري حساب جاري، عبارت است از: 

TDt=IMt-EXt  

ايران در نظر گرفته  اقتصاد  براي  به مطالب فوق، سيستم معادالت همزمان زير  با توجه 
مي شود:

1. Ahsan (1989).
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IMt=a0+a1Dt+a2Rt+a3Pt+a4XOt+a5IMt-1+ut  )1(

EX1t=b0+b1Rt+b2Pt+b3EX1(t-1)+vt  )2(

EXt=EX1t+XOt  )3(

Dt=c0+c1Mt+c2Yt+wt  )4(

Ht=d0+d1FDt-1+d2TDt-1+et  )5(

Mt=e0+e1Ht+εt  )6(

Rt=k0+XOt+k1RIMt+k2RTt+εRt  )7(

RIMt=l0+l1IMt+εRIMt  )8(

RTt=m0+m1Yt+εRTt  )9(

Gt=n0+n1Rt+εGt  )10(

FDt=Gt-Rt  )11(

TDt=IMt-EXt  )12(

الگوي  يک  کاهش يافته1  فرم  از  استفاده  با  مي توان  فوق،  همزمان  معادالت  سيستم  از 
خودرگرسيو برداري )VAR( براي رابطه بين دو کسري استخراج کرد2. در اين تحقيق براي 
برداري  خودرگرسيو  الگوي  يک  از  حساب جاري  کسري  و  بودجه  کسري  رابطه  بررسي 

به صورت زير استفاده شده است. 

(FD/Y)t=
n

i=1
αiL

i(FD/Y)t+
n

i=1
βiL

i(TD/Y)t+
m

i=0
γiL

iXt+ε1t  

(TD/Y)t=
n

i=1
αiL

i(TD/Y)t+
n

i=1
βiL

i(FD/Y)t+
m

i=0
γiL

iXt+ε2t  

Xt= بردار متغيرهاي برون زا است.

از  حساب جاري  کسري  و  دولت  بودجه  کسري  بين  علّي  رابطه  بررسي  براي  همچنين 
الگوي تصحيح خطا استفاده شده است.

1. Reduced Form.
2. ذوالنور )1374(.
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الگوي VECM که براي بررسي رابطه علّي بين کسري بودجه و کسري حساب جاري 
در اين تحقيق استفاده شده، به صورت زير است:

D(FD/Y)t=αiεt-1+
n

i=1
αiL

iD(TD/Y)t+
n

i=1
βiL

iD(FD/Y)t+
n

i=1
ηiL

iDXt+φDt+υ1t 

D(FD/Y)t=α2εt-1+
n

i=1
γiL

iD(TD/Y)t+
n

i=1
δiL

iD(FD/Y)t+
n

i=1
ηiL

iDXt+φDt+υ2t 

υ2t جزء اختالل معادالت هستند و توزيع نرمال دارند و فروض  υ1t و  در اين معادالت 
کالسيک درموردشان صادق است.

)FD/Y(= نسبت کسري بودجه به توليد ناخالص داخلي.
)TD/Y(= نسبت کسري حساب جاري به توليد ناخالص داخلي.

.i عملگر وقفه مطابق با هر = Li

Xt = بردار متغيرهاي برون زاي I(1) شامل نرخ ارز، توليد و درآمدهاي صادرات نفت 

و گاز است.
Dt= بردار متغيرهاي I(0) است که شامل متغيرهاي مجازي و نرخ بهره و نرخ تورم است.

εt-1= جزء تصحيح خطاي مربوط به بردار هم تجمعي است که معني دار بودن ضريب آن 

دليلي بر علّيت بلند مدت است.
علّيت بلند مدت با توجه به ضريب باوقفه جمله تصحيح خطا آزمون شده و براي بررسي 

علّيت کوتاه مدت از آزمون والد استفاده مي شود.

3. روش برآورد الگو

در راستاي بررسي و تعيين رابطه تعادلي بلند  مدت بين متغيرهاي کسري بودجه دولت و 
کسري حساب جاري از روش يوهانسن استفاده مي شود که در چند سال اخير به سرعت به 

يک ابزار اساسي در برآورد الگوهاي اقتصادي سري زماني تبديل شده است.
يوهانسن و جوسيليوس با فرموله کردن روشي براي هم تجمعي برداري که در آن تعيين 
بردارهاي هم تجمعي از طريق روش حداکثر درست نمايي صورت مي گيرد، توانستند نقايص 
يزاسوگلا روش انگل ـ گرنجر دو مرحله اي را رفع کنند. اين روش درواقع از ارتباط بين 
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VAR و مسأله هم تجمعي، براي آزمون و يافتن بردارهاي هم تجمعي بهره مي گيرد. اگر يک 

متغير  هر  براي  زماني  وقفه   P و  متغير درون زا   K داراي  را که  برد اري  الگوي خودتوضيح 
است در شکل ماتريسي و به صورت زير در نظر گرفته شود.

yt=
p

i=1
Aiyt-i+

q

i=0
φiXt-i+υt  

 Ap,...,A2,A1است و I(1) از متغيرهاي درون زاي )K×1( و وقفه هاي آن بردارهاي yt که
ماتريس هاي )K×K( ضرايب الگو هستند. Xt-i بردار )q×1( متغيرهاي برون زاي I(1) است 
به  مربوط   )K×1( بردار   ut است.  برون زا  متغيرهاي  ضرايب   )K×q( ماتريس هاي  φi ها  و 

جمالت اخالل الگو است.
براي پيوند رفتار کوتاه مدت yt  به مقادير تعادلي بلند مدت، الگو تصحيح خطاي برداري 

مربوط به معادله فوق را مي توان به صورت زير مطرح کرد:

Dyt=
p-1

i=1
πiDZt-i+πZt-p+BDt+Ut  

)...( 21 pHHHI −−−−−=π  

)...( 21 ii HHHI −−−−−=π       1,...,2,1 −= pi        

DZt-i بردار متغيرهاي درون زا و برون زاي I(1) و Hi ها ماتريس ضرايب متغيرهاي درون زا 

I(0) يا بردار عوامل جبري )متغيرهاي مجازي و غيره(  Dt بردار متغيرهاي  و برون زا است. 
است.

ماتريس π را ماتريس تأثير گويند که حاوي اطالعات مربوط به روابط تعادلي بلند مدت 
رتبه  از  استفاده  با  است.  هم تجمعي  بردارهاي  تعيين  براي  بعدي  تحليل هاي  اساس  و  است 
بين  بلند مدت  r نشان مي دهيم( مي توانيم اطالعاتي درمورد روابط  با  π )که آن را  ماتريس 

متغيرهاي Zt به دست آوريم که سه حالت وجود دارد.

1( اگر r=0 باشد تمام اجزای Zt که داراي ريشه واحد هستند ترکيبات خطي دارند. که 
ترکيبات خطی خود ريشه واحد دارند. در اين صورت مي توانيم الگوي VAR را با 

استفاده از تفاوت اوليه متغيرها تخمين بزنيم.
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2( اگر r=k باشد، تمام اجزای Zt ساکن بوده و در اين صورت VAR با استفاده از سطح 
Zt مورد قبول است.

kr باشد، در اين صورت r رابطه خطي بين متغيرهاي غيرساکن وجــود  0 3( اگر 
وضعي،  چنين  در  است.  سوم  حالت  نظر  مورد  بحث  ساکن اند.  خطی  روابط  اين  که  دارند 
ماتـريس π را مي توان به صورت ׳π=αβ نوشت که α و β ماتريس هاي )K×r( هستند. β ماتريس 
پارامترهاي هم  تجمعي و α ماتريس پارامترهاي تصحيح خطا است که سـرعـت تـعـديـل از عـدم 
تعــادل را نشـان مـي دهــد. يـوهـانسـن و جـوسيـليـوس نشان مي دهند که β ماتريس هم  تجمعي 

است که ستون هاي آن بردارهاي ويژه مربوط به بزرگ ترين مقادير ويژه معادله زير است:

|λS11-S10S
-1
00S01|=0  

Sij= 1
T

t

t=1
it 

׳
jt              i,j=0.1  

 ،DZt-1 روي DZt-k و DZt 1 به ترتيب پسماندهاي حاصل از رگرسيونt و ot که در آن
... و DZt-k+1 هستند.

 مرتب کنيم، 
nλλλ ˆ...ˆˆ

21  چنانچه مقادير ويژه را از کوچک به بزرگ به صورت 
r بردار ويژه متناظر با بزرگ ترين مقادير ويژه به دست مي آيد و ماتريس هاي α و β به صورت 

زير محاسبه مي شود:

)ˆ,...,ˆ,ˆ(ˆ
21 nrrr=β  

βα ο
ˆˆ 1S=  

پس از برآورد اين ماتريس ها، مي توان با اعمال قيود بر ضرايب بردارهاي هم تجمعی به 
ارتباط بلند مدت اقتصادي ميان آن ها دست يافت.

دو نوع تست براي به دست آوردن تعداد بردارهاي هم تجمعی ارائه شده است.
1( آماره آزمون اثر: اين تست اين مطلب را بررسی می کند که تعداد بردارهاي هم تجمعی 

حداکثر r بوده و براساس تابع درست نمايي زير است:

λtrace=TSLn(1-λ î )      r=0, 1, 2,..., k-1  
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که  مي پردازد  موضوع  اين  بررسي  به  تست  اين  ويژه:  مقدار  حداکثر  آزمون  آماره   )2
تعداد بردارهاي هم تجمعی برابر r در مقابل r+1 است و به صورت زير محاسبه مي شود که 

در آن ها λ برآوردهاي ريشه هاي مشخصه حاصل از تخمين ماتريس π است.

λmax=TLn(1-λr+1)      r=0, 1, 2,..., k-1  

4. برآورد الگو و تجزيه و تحليل نتايج

و  تصحيح شده  فولر  ـ  ديکي  واحد  ريشه  آزمون  از  متغيرها  بودن  ساکن  بررسي  براي 
فيليپس پرون که از روابط رگرسيوني نظير روابط زير پيروي می کند، استفاده شده است.

tit

P

i
itt yyty εθδβα +∆+++=∆ −

=
− ∑

1
1           ),(~ 2σε ONt          

         
tttit

P

i
itt DDyyty εµµθδβα +++∆+++=∆ −

−

=
− ∑ 2211

1

1
1

       
),(~ 2σε ONt

 D2t و D1t متغيرهاي مجازي هستند.

 )ADF( جدول 1ـ نتايج آزمون ريشه واحد ديكي ـ فولر تصحيح شده 
و فيليپس پرون

مقادير اصليتفاضل مرتبه اول

با عرض از مبدأ و بدون روندبا عرض از مبدأ و روندبا عرض از مبدأ و روندبا عرض از مبدأ و بدون روند
PPADFPPADFPPADFPPADF

-8/03-6/07-7/90-5/99-3/40-2/05-3/5-1/95TDY

-8/50-6/25-8/40-6/48-3/10-2/27-2/82-1/8FDY

-2/98-3/73-3/60-3/660/20-1/121/420/56Y1

-6/75-6/55-6/70-6/50-2/19-2/28-2/22-2/25XO

-6/93-6/76-6/82-6/67-1/90-1/76-1/72-1/89R

-8/73-6/54-8/66-6/57-4/51-4/37-3/16-3/26P0

-8/78-6/55-8/70-6/56-4/66-4/50-3/31-3/34I

مقادير بحراني آماره ديکي ـ فولر تصحيح شده و فيليپس پرون در سطح 95% براي مقادير اصلي.
ـ با عرض از مبدأ و بدون روند 2/94- : با عرض از مبدأ و روند 3/54-

مقادير بحراني آماره ديکي ـ فولر تصحيح شده و فيليپس پرون در سطح 95% براي تفاضل مرتبه اول.
ـ با عرض از مبدأ و بدون روند 2/94- :  با عرض از مبدأ و روند 3/54-
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اخالل  جمالت  اقتصادسنجي،   الگوهاي  ديگر  همانند  برداري،  خودهمبسته  الگوي  در 
بايد وقفه هاي  اين فرض،  باشند. براي فراهم شدن  بايد خصوصيات کالسيک را دارا  الگو 
معيارهاي آکائيک  از  استفاده  با  بهينه  تعداد وقفه  لحاظ شود.  الگو  متغيرهاي  براي  مناسبي 
تعيين  لگاريتمي  درست نمايي  نسبت  تست هاي  از  سری  يک  به وسيله  يا  بيزين  شوارتز  و 
الگوي  H0 را تست می کند که درجه  می شود. آماره نسبت درست نمايي لگاريتمي فرضيه 

.)P<p( P است در مقابل فرضيه  درجه الگو  p خودرگرسيو برداري

جدول 2ـ انتخاب مرتبه بهينه
Order مرتبهLL حداکثر درستنماييAIC آکائيكSBC شوارتز بيزينLR آزمون

-649/18-553/79-428/794
38/12 ]0/045[ -677/12-600/81-500/813
63/35 ]0/097[-680/69-623/45-548/452
82/54 ]0/258[-672/86-634/70-584/701

127/4 ]0/033[-713/79-694/71-669/710

مطابق با جدول )2(،  آماره نسبت درست نمايي لگاريتمي تعداد وقفه يک و دو را قابل 
قبول مي داند؛ اما با توجه به حداکثر معيار آکائيک از بين دو وقفه مذکور، وقفه دو براي 

الگو تعيين می شود. 
بعد از تعيين تعداد وقفه بهينه، بحث درمورد لزوم وارد کردن عرض از مبدأ و روند زماني 
در بردارهاي هم تجمعی و تعيين مرتبه ماتريس π بررسي می شود. آزمون لزوم وجود عرض 
از مبدأ و روند در الگو، با آزمون تعيين رتبه ماتريس π، توأماً انجام مي گيرد. براساس روش 
يوهانسن براي دستيابي به تعداد بردارهاي هم تجمعی بايد رتبه ماتريس π مشخص شود. تعيين 
رتبه ماتريس π نيز به وسيله برآورد آن و ريشه هاي مشخصه مربوطه صورت مي گيرد. همچنين 

با استفاده از دو آماره λmax و λtrace مي توان تعداد ريشه هاي مشخصه را تعيين کرد. 
برای بررسي وجود متغيرهاي عرض از مبدأ و روند در الگوهاي تصحيح خطا، حالت های 
مختلف ارزيابي شده که با مقايسه آن ها، الگوي مناسب انتخاب مي شود. دراين رابطه، پنج 

حالت مختلف بررسي شده است.
از  به ترتيب  الگو،  پنج  هر  که  مي کند  پيشنهاد  مناسب  الگوي  تعيين  برای  يوهانسن 
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به ترتيب  الگوها را  به اين  λtrace مربوط  λmax و  نامقيدترين حالت برآورد شود.  تا  مقيدترين 
حالت،  نامقيدترين  تا  مقيدترين  از  و  کرده  مرتب  بيش تر،  و   r=2 ،r=1،r=0 فرضيه  براي 
آماره آزمون با مقادير بحراني متناظر با هريک مقايسه شود. زماني که فرض صفر براي يک 
r مشخص رد شود،  آن آزمون تمام شده تلقي و آزمون در مرحله ديگر )r بزرگ تر( ادامه 
مي يابد. اين فرآيند زماني متوقف مي شود که فرضيه صفر پذيرفته شود. در اين هنگام تعداد 
بردارهاي هم تجمعي و الگويي که براساس آن تعداد بردارهاي مشخص می شود، به صورت 

توأم انتخاب مي شود1.

جدول 3ـ نتايج آزمون رتبه ماتريس

حالت 5 حالت 4 حالت 3 حالت 2 حالت 1 H1 H0

CV S CV S CV S CV S CV S

λmax

26/9 45/6 27/8 45/8 24/2 44/1 24/9 44/1 21/2 27/1 r=1 r=0

19/6 8/1 20/4 8/7 16/9 8/3 17/8 9/4 14/1 9/40 r=2 r=1

λtrace

38/5 53/8 40/3 54/6 33/5 52/4 35/4 53/5 28/6 36/5 r=1 r=0

19/6 8/1 20/4 8/7 16/9 8/3 17/8 9/4 14/1 9/4 r=2 r=1

بردار هم تجمعي را در نظر گرفته و حالتي را درنظر می گيريم که  اين تحقيق يک  در 
باشد،  نشده  لحاظ  کوتاه مدت  رابطه  در  و  داشته  وجود  بلندمدت  رابطه  در  مبدأ  از  عرض 

همچنين روند در هيچ کدام از روابط بلندمدت و کوتاه مدت لحاظ نشود.
تحقيق  اين  در  بايد  که  خطا  تصحيح  معادالت  و  بلند مدت  رابطه  به  مربوط  الگوهاي 

برآورد شوند در معادالت )1( تا )3( آمده است.

TDY=μ1+b1FDY+b2Y1+b3R+b4XO+ε1  )1(

D(TD/Y)t=a2εt-1+
n

i=1
γiL

iD(TD/Y)t+
n

i=1
δiL

iD(FD/Y)t  )2(

+
n

i=1
ηiL

iDXt+φDt+υ1t  

1. نوفرستي )1378(.
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D(FD/Y)t=a1εt-1+
n

i=1
αiL

iD(TD/Y)t+
n

i=1
βiL

iD(FD/Y)t  )3(

+
n

i=1
ηiL

iDXt+φDt+υ2t  

که در اين معادالت υ2t ،υ1t ،εt جزء اختالل معادله های )1( تا )3( است که توزيع نرمال 
داشته و فروض کالسيک درموردشان صادق است.

)FD/Y(= نسبت کسري بودجه به توليد ناخالص داخلي.
)TD/Y(= نسبت کسري حساب جاري به توليد ناخالص داخلي.

.i عملگر وقفه مطابق با هر = Li

Xt= بردار متغيرهاي برون زاي I(1) که شامل نرخ ارز واقعي )R(، توليد ناخالص داخلي 

واقعي )Y1( و درآمدهاي صادرات نفت و گاز واقعي )XO( است.
است.  انقالب  و  نفتي  شوک  مجازي  متغير  دربرگيرنده  و   I(0) متغيرهاي  بردار   =)Dt(

همچنين شامل متغير نرخ بهره حقيقي )I( و نرخ تورم )P0( است.
εt-1= جزء تصحيح خطاي مربوط به بردار هم تجمعي است.

 جدول 4ـ برآورد بردارهاي هم تجمعي تحت شرايط محدوديت هاي 
دقيقًا مشخص يوهانسن

t متغيرهاضرايب متغيرها در بردار تعادليضرايب متغيرها در بردار نرمال شدهآماره
none-1/00-0/36TDY

-2/355/271/9FDY

1/9-0/301-0/109Y1

3/00-0/006-0/002R

3/00-0/003-0/001XO

-2/612/750/99Intercept

TDY=5/27FDY-0/301Y1-0/006R-0/003XO+2/75

در جدول )4( ضرايب متغيرها در بردار تعادلي و بردار نرمال شده و همچنين آماره هاي 
تعادلي  بردار  در  همگي ضرايب  بودن  معني دار  نشان دهنده   t آماره هاي  است.  ارائه شده   t
نتايج جدول فوق مي توان گفت دو متغير نسبت  به  با توجه  به اين ترتيب،  بلند مدت است. 
رابطه  يک  و  بوده  همگرا  توليد  به  حساب جاري  کسري  نسبت  و  توليد  به  بودجه  کسري 
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تعادلي بلندمدت به صورت زير بين متغيرهاي نسبت کسري بودجه به توليد و نسبت کسري 
حساب جاري به توليد وجود دارد.

کسري  نسبت  متغير  دو  بين  که  مي دهد  نشان  بلندمدت  روابط  ضرايب  برآورد  نتايج 
در  دارد.  مستقيم وجود  رابطه  توليد يک  به  نسبت کسري حساب جاري  و  توليد  به  بودجه 
که  مي دهد  نشان  داخلي  ناخالص  توليد  به  بودجه  کسري  نسبت  متغير  ضريب  رابطه،  اين 
افزايش5/27  باعث  داخلي  ناخالص  توليد  به  بودجه  کسري  نسبت  در  افزايش  واحد  يک 
با داشتن  به توليد ناخالص داخلي می شود. اين متغير  واحد در نسبت کسري حساب جاري 
بزرگ ترين ضريب )5/27( در بين متغيرهاي الگو، بيش ترين توضيح تغييرات متغير نسبت 
 Y1 کسري حساب جاري به توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص مي دهد. ضريب متغير
برابر با )0/301-( بوده و بيانگر آن است که افزايش يک واحد توليد ناخالص داخلي منجر 
می شود.  داخلي  ناخالص  توليد  به  نسبت کسري حساب جاري  در  واحد   0/301 کاهش  به 
که  است  منفي  متغير  اين  ضريب  ما  موردنظر  بلندمدت  تعادلي  بردار  در  بهتر،  به عبارت 
ترتيب  بدين  است.  متغير کسري حساب جاري  بر  داخلي  ناخالص  توليد  منفي  اثر  نمايانگر 
با افزايش توليد، کسري در حساب جاري کاهش مي يابد؛ يا به عبارت ديگر، افزايش توليد 
باعث بهبود حساب جاري می شود. ضريب متغير درآمدهاي صادرات نفت و گاز XO برابر 
افزايش يک واحد در درآمدهاي صادرات نفت و  بيانگر اين است که  )0/003-( است و 
داخلي  ناخالص  توليد  به  حساب جاري  کسري  نسبت  در  واحد   0/003 کاهش  باعث  گاز 
افزايش درآمدهاي صادرات نفت و گاز  نشان می دهد  اين ضريب  بيان ديگر،  به  می شود؛ 
با  برابر  و  معني دار  هم  ارز  نرخ  متغير  می شود. ضريب  کاهش کسري حساب جاري  باعث 
افزايش نرخ ارز )کاهش ارزش پول داخلي(  بيانگر آن است که  )0/006-( است. اين امر 
توليد  به  حساب جاري  کسري  نسبت  و  شده  واردات  شدن  کم  و  صادرات  افزايش  باعث 

ناخالص داخلي کاهش می يابد.
نتايج مندرج در جدول )5( برآورد الگوي تصحيح خطاي معادله اول را نشان مي دهد. 
همان طورکه از جدول مشخص است متغيرهاي I(0) )نرخ بهره حقيقي و تورم( که در بردار 
)روابط  برداري  خطاي  تصحيح  الگوي  معادالت  در  بودند  شده  حذف  بلندمدت  تعادلي 
کوتاه مدت( ظاهر شده اند. در صورتي مي توان براي اين الگو توجيه اقتصادي ارائه کرد که 
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فرض های استاندارد کالسيک برايش برقرار باشد.

جدول 5ـ نتايج تخمين الگوي تصحيح خطاي معادله اول
t نام متغير توضيحيضريبآماره

2/65 )0/014(0/47dTDY(-1)

-2/53 )0/018(-4/21dFDY(-1)

-2/17 )0/039(-0/97dY1(-1)

2/80 )0/009(0/007dR(-1)

3/64 )0/001(0/008dXO(-1)

-7/58 )0/000(-./98ecm(-1)

5/01 )0/000(0/179P0
4/52 )0/000(0/174I

-5/75 )0/000(-2/71D53

-1/83 )0/077(-0/47D57

R-Squared: 0/80
R-Bar-Squared: 0/74             F-Stat (9,26): 12/28(0/000)

ecm1=1/00TDY-5/27FDY+0/301Y1+0/003XO+0/006R-2/75

آزمون هاي مربوط به برقراري فرض های استاندارد کالسيک عبارت اند از آزمون عدم 
واريانس ناهمساني جمالت پسماند، نرمال بودن جمالت پسماند، تصريح فرم تابعي و عدم 
خودهمبستگي جمالت پسماند. نتايج مربوط به اين آزمون ها در جدول )6( نشان داده شده 

است.

جدول 6ـ نتايج آزمون تشخيصي معادله اول
آماره LMآماره Fنسبت

Fsc (1,25) = 0/15[0/696]X2 (1) = 0/22[0/637]عدم خودهمبستگي جمالت پسماند

Fff (1,26) = 1/39[0/249]X2 (1) =1/89[0/168]تصريح فرم تابعي

X2 (2) = 1/32[0/516]قابل محاسبه نيستنرمال بودن جمالت پسماند

Fh (1,34) = 0/92[0/343]X2 (1) = 0/95[0/329]عدم واريانس ناهمساني

با توجه به نتايج آزمون هاي تشخيصي مربوط به معادله اول مي توان گفت فرضيه هاي عدم 
تابعي و عدم خودهمبستگي  بودن جمالت پسماند، تصريح فرم  نرمال  ناهمساني،  واريانس 
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تأييد  را  بودن کل رگرسيون  معني دار  نيز   F تأييد می شود. همچنين آماره  پسماند  جمالت 
الگوي  به  مربوط  نتايج  مي توان  و  است  تأييد  قابل  تجربي  نظر  از  الگو  بنابراين،  مي کند. 

تصحيح خطاي معادله اول را مورد تجزيه و تحليل اقتصادي قرار داد.
ضريب جمله تصحيح خطا )ECM( 0/98- برآورد شده است که نشان می دهد در هر 
سال 0/98 از عدم تعادل يک دوره در نسبت کسري حساب جاري به توليد ناخالص داخلي 
می گيرد.  صورت  به سرعت  تعادل  به سمت  تعديل  بنابراين،  می شود.  تعديل  بعد  دوره  در 
به کسري حساب جاري منجر می شود.  بودجه  بلند مدت کسري  درنتيجه مي توان گفت در 
قيمت هاي  افزايش  که  است  اين  بيانگر  مثبت  ضريب  داشتن  با  تورم  نرخ  متغير  همچنين، 
افزايش قيمت هاي داخلي باعث  افزايش کسري حساب جاري می شود؛ زيرا،  داخلي باعث 
افزايش واردات شده و حساب جاري با کسري مواجه می شود. در اين معادله، متغير مجازي 
شوک نفتي با داشتن ضريب منفي )2/71-( حکايت از آن دارد که افزايش ناگهاني قيمت 
نفت به کاهش کسري حساب جاري منجر شده است. دليل رخ دادن اين امر،  بهبود نسبی 
است.  بوده  اخير،  سال های  در  نفتي  درآمدهاي  چشمگير  افزايش  دليل  به  حساب جاری 

بنابراين، شوک نفتي به کاهش کسري حساب جاري منتهی شده است. 
وابسته  متغير  مي شود.  بررسي   )2( اول  معادله  براي  کوتاه مدت  علّيت  قسمت  اين  در 
از  عبارت اند  مستقل  متغيرهاي  و  داخلي  ناخالص  توليد  به  حساب جاري  کسري  نسبت 
وقفه متغيرهاي نسبت کسري حساب جاري به توليد ناخالص داخلي،  نسبت کسري بودجه 
دولت به توليد ناخالص داخلي،  توليد ناخالص داخلي، درآمدهاي صادرات نفت و گاز 
نتايج آن در  بررسي مي شود که  والد  از آزمون  استفاده  با  ارز. علّيت کوتاه مدت  نرخ  و 

جدول )7( آمده است.

جدول 7ـ نتايج عّليت کوتاه مدت براي معادله اول
متغير وابستهمتغير مستقلمحدوديت اعمال شدهخروجي آزمون

X2 (1) = 6/43[0/011]a2=0dFDY(-1)dTDY

برآورد شده  پارامتر  بر  اعمال شده  نشان مي دهد محدوديت  مندرج در جدول  اطالعات 
بنابراين،  نيست.  معني دار  داخلي   ناخالص  توليد  به  دولت  بودجه  نسبت کسري  متغير  براي 
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فرضيه عدم ارتباط علّي از سوي متغير نسبت کسري بودجه دولت به توليد ناخالص داخلي 
بيانگر  نتايج  اين  ناخالص داخلي رد مي شود.  توليد  به  متغير نسبت کسري حساب جاري  به 
اين است که در کوتاه مدت متغير نسبت کسري بودجه دولت به توليد ناخالص داخلي علّت  
گرنجري متغير نسبت کسري حساب جاري به توليد ناخالص داخلي است يا به عبارت بهتر 
مي توان گفت در کوتاه مدت رابطه علّيت از سمت کسري بودجه به کسري حساب جاري 

تأييد می شود.

جدول 8ـ نتايج تخمين الگو تصحيح خطاي معادله دوم

t نام متغير توضيحيضريبآماره

0/54 )0/589(0/005dTDY(-1)

-0/22 )0/821(-0/050dFDY(-1)

1/29 )0/207(0/318dy1(-1)

-2/14 )0/042(-0/311dR(-1)

-0/11 )0/911(-0/140dXO(-1)

-3/01)0/006(-0/029ecm(-1)

-3/20 )0/004(-0/006P0

-2/95 )0/007(-0/006I

2/61 )0/015(0/067D53

2/29 )0/030(0/032D57

R-Squared: 0/50

R-Bar-Squared: 0/32             F-Stat(9,26): 2/84[0/018]

ecm1=-1/00TDY+5/27FDY-0/301Y1-0/003XO-0/006R+2/75

جدول 9ـ نتايج آزمون تشخيصي معادله دوم
آماره LMآماره Fتست

Fsc(1,25) =0/79 [0/391]X2 (1) = 1/06 [0/302]عدم خودهمبستگي جمالت پسماند

Fff (1,25) = 0/37 [0/54]X2 (1) =0/538 [0/463]تصريح فرم تابعي

X2 (2) = 0/964[0/617]قابل محاسبه نيستنرمال بودن جمالت پسماند

Fh (1,34) =0/75 [0/392]X2 (1) = 0/77 [0/378]عدم واريانس ناهمساني جمالت پسماند
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با توجه به نتايج آزمون هاي تشخيصي مربوط به معادله دوم )3( مي توان گفت فرضيه هاي 
عدم واريانس ناهمساني، نرمال بودن جمالت پسماند، تصريح فرم تابعي و عدم خودهمبستگي 
تأييد  را  بودن کل رگرسيون  معني دار  نيز   F تأييد می شود. همچنين آماره  پسماند  جمالت 
الگوي  به  مربوط  نتايج  مي توان  و  است  تأييد  قابل  تجربي  نظر  از  الگو  بنابراين،  مي کند. 

تصحيح خطاي معادله دوم را مورد تجزيه و تحليل اقتصادي قرار داد.
براساس نتايج جدول )8( ضريب جزء تصحيح خطا معني دار و منفي است. در اين الگو 
ضريب جزء تصحيح خطا از نظر آماري معني دار است؛ بنابراين، مي توان گفت رابطه علّت 
و معلولي از کسري حساب جاري به کسري بودجه دولت تأييد می شود. در اين معادله متغير 
نفت  قيمت  افزايش  که  دارد  آن  از  حکايت  مثبت  ضريب  داشتن  با  نفتي  شوک  مجازي 
باعث افزايش کسري بودجه دولت شده است. اين امر به اين دليل روي داده است که در 
به علت رشد  بي سابقه درآمدهاي دولت،  و رشد  نفت  قيمت  افزايش  اين سال ها علي رغم 
سريع تر هزينه هاي دولت، بودجه دولت با کسري مواجه شده است. ضريب متغير تورم نيز 
برابر با )0/006-( است که بيانگر کاهش )0/006( واحد در نسبت کسري بودجه به توليد 
انقالب  مجازي  متغير  همچنين  است.  تورم  در  واحد  يک  افزايش  به علت  داخلي  ناخالص 
افزايش کسري بودجه  انقالب باعث  بيانگر اين است که  با داشتن ضريب مثبت )0/032(، 
دولت شده است؛ زيرا در اين دوران به واسطه تحريم اقتصادي و کاهش قيمت هاي جهاني 
نفت، از درآمدهاي دولت کاسته شده است. همچنين به دليل افزايش دخالت دولت در امور 
با  دولت  بنابراين،  است.  يافته  افزايش  دولت  مخارج  تحميلي،  جنگ  مخارج  و  اقتصادي 

کسري مواجه شده است.
در اين قسمت علّيت کوتاه مدت براي معادله دوم )3( بررسي می شود. متغير وابسته نسبت 
کسري بودجه دولت به توليد ناخالص داخلي و متغيرهاي مستقل شامل وقفه متغيرهاي نسبت 
کسري حساب جاري به توليد ناخالص داخلي، نسبت کسري بودجه دولت به توليد ناخالص 
علّيت  است.  ارز  نرخ  و  گاز  و  نفت  صادرات  درآمدهاي  داخلي،  ناخالص  توليد  داخلي، 
کوتاه مدت با استفاده از آزمون والد بررسي مي شود که نتايج مربوط به آن در جدول )10( 

آمده است.
اطالعات مندرج در جدول نشان مي دهد محدوديت اعمال شده براي متغير نسبت کسري 
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از  ارتباط علّي  بنابراين، فرضيه عدم  معني دار است.  ناخالص داخلي  توليد  به  حساب جاري 
کسري  نسبت  متغير  به  داخلي  ناخالص  توليد  به  حساب جاري  کسري  نسبت  متغير  سوي 

بودجه دولت به توليد ناخالص داخلي قبول مي شود.

جدول 10ـ نتايج عّليت کوتاه مدت براي معادله دوم
متغير وابستهمتغيرهاي مستقلمحدوديت اعمال شدهخروجي آزمون

X2 (1)=0/30[0/584]a1=0dTDY(-1)dFDY

به  حساب جاري  کسري  نسبت  متغير  کوتاه مدت  در  که  است  آن  از  حاکي  نتايج  اين 
ناخالص  توليد  به  دولت  بودجه  کسري  نسبت  متغير  گرنجري  علّت  داخلي  ناخالص  توليد 
کسري  سمت  از  کوتاه مدت  در  علّيت  رابطه  گفت  مي توان  بهتر  به عبارت  نيست.  داخلي 

حساب جاري به کسري بودجه دولت تأييد نمی شود.

5. نتايج تجربي

در اين مقاله رابطه علّيت کوتاه مدت و بلند مدت بين متغير نسبت کسري بودجه دولت 
در  داخلي  ناخالص  توليد  به  نسبت کسري حساب جاري  متغير  و  داخلي  ناخالص  توليد  به 
ايران براي دوره زماني 1385-1342 مورد آزمون قرار گرفته است. اين مطالعه در مقايسه 
به  الگوي دو متغيره  به جاي استفاده از يک  اين زمينه،  انجام شده در  از مطالعات  با بسياري 
اين  بهره گرفته است. در  به روش هم تجمعي  الگوي چندمتغيره  از يک  روش هم تجمعي، 
کسري  نسبت  و  داخلي  ناخالص  توليد  به  بودجه  کسري  نسبت  متغير،  دو  بر  عالوه  الگو 
توليد  ارز،  نرخ  بهره،  نرخ  برون زاي  متغير  پنج  از  داخلي  ناخالص  توليد  به  حساب جاري 

ناخالص داخلي، تورم و درآمدهاي نفت و گاز استفاده شده است.
کسري  و  بودجه  کسري  بين  بلندمدت  در  را  دوسويه  علّيت  رابطه  يک  وجود  نتايج 
حساب جاري تأييد می کند. اما علّيت در کوتاه مدت تنها از سمت کسري بودجه به کسري 

حساب جاري برقرار است.
از طريق درآمدهاي حاصل  بودجه دولت عمدتاً  بر کسري  تأثير کسري حساب جاري 
افزايش کسري بودجه دولت در شرايطي که نرخ  از صادرات نفت و گاز است؛ همچنين 
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بهره و نرخ ارز ثابت و ورود و خروج سرمايه وجود ندارد، از طريق افزايش تقاضا، کسري 
طريق  از  عمدتاً  که  بودجه  کسري  تأمين  نحوه  همچنين  مي کند.  تشديد  را  حساب جاري 
افزايش داده و باعث افزايش سطح قيمت ها  استقراض از سيستم بانکي است، پايه پولي را 
می شود. افزايش قيمت ها در داخل، باعث افزايش واردات و کاهش صادرات شده و به اين 
متأثر شده  دولت  بودجه  از کسري  مکانيسم  دو  اين  طريق  از  ترتيب کسري حساب جاري 

است.
با توجه به مطالب فوق مي توان گفت در اقتصاد ايران با توجه به نحوه تأمين مالي کسري 
دولت  بودجه  به ويژه  ايران،  اقتصاد  بخش هاي  تمام  قرار گرفتن  تحت تأثير  و  دولت  بودجه 
و کسري  بودجه  بين کسري  رابطه  وجود  نفتي،  درآمدهاي  توسط  کشور  و حساب جاري 
درنتيجه،  است.  اجتناب ناپذير  و  بوده  منطقي  و  طبيعي  امري  بلند مدت  در  حساب جاري 
به عنوان ساده ترين راه حل براي بازگرداندن تعادل به حساب جاري کشور مي توان به سياست 

کاهش مخارج دولت اشاره کرد.
پس انداز  رشد  اما  شد؛  خواهد  منجر  دولت  پس انداز  رشد  به  دولت  مخارج  کاهش 
دولت به تنهايي کفايت نمي کند و نيازمند آن است که با افزايش پس انداز بخش خصوصي 
تقويت و کامل شود. پس انداز بخش خصوصي در کشور ما حساسيت چنداني نسبت به رشد 
کسري بودجه دولت از خود نشان نمي دهد؛ دليل اين امر اين است که مردم معتقدند کسري 
بودجه دولت از منبع درآمدهاي نفت و گاز جبران خواهد شد نه از طريق افزايش ماليات ها. 
درنتيجه، با افزايش کسري بودجه دولت، مردم پس اندازهاي شان را افزايش نمی دهند. اگر 
دولت اتکای خود به درآمدهاي نفت و گاز را کاهش داده و به جاي آن درآمدهاي مالياتي 
افزايش  به مرور در فرهنگ مردم جاي خواهد گرفت که  اين مطلب  قرار دهد،  را مدنظر 
بايد در آينده از طريق افزايش ماليات ها جبران شود؛ درنتيجه،  کسري بودجه دولت لزوماً 
آثار کسري  از  قسمتي  اين طريق  به  و  مي دهند  افزايش  را  اکنون خود  مردم پس اندازهاي 
به بخش خارجي  به وسيله رشد پس اندازهاي بخش خصوصي جبران شده و  بودجه دولت 

اقتصاد منتقل نمی شود.
پيشنهادهاي ديگري که در اين زمينه مي توان به آن ها اشاره کرد عبارت اند از:

1( کاهش اتکا به درآمدهاي نفت و گاز برای جلوگيري از رخ دادن هر دو نوع کسري.
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2( محدود کردن دولت در استقراض از بانک مرکزي برای تأمين مالي کسري بودجه.
3( انظباط مالي دولت اولين و مؤثرترين گام در جهت بازگرداندن تعادل به اقتصاد.

4( تأمين کسري بودجه از طريق افزايش درآمدهاي مالياتي.
5( اعمال سياست هاي تشويق صادرات با هدف رفع اتکا به اقتصاد تک محصولي.

6( تالش و سياست گذاری در جهت متنوع کردن ترکيب صادرات با هدف رفع اتکا به 
اقتصاد تک محصولي و درنتيجه کاهش وابستگي اقتصاد به نوسان های درآمد ارزي.
7( به کارگيري سياست هاي تجاري برای کنترل واردات و به ويژه کنترل ترکيب واردات.
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