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 1محمدرضا منجذب

  

  1/3/1390: تاريخ پذيرش         18/8/1388 :تاريخ دريافت

 

  چكيده
با الهام از نظريه دوره  ،دو اين. كسري بودجه دولت بر مصرف دارد ريتأثريكاردو حكايت از عدم  –نظريه بارو 

 نيتأمكسري بودجه خود را  ،چون دولت از طريق استقراض از مردم ،دارند يمبيان  يزندگي و درآمد دائم

، لذا مصرف ديمان يم نيتأمآن را  ،و در آينده براي پرداخت اين بدهي از طريق افزايش ماليات كند يم

  . كند ينمتغييري 

. تكرار شد نتيجه مزبور در مورد ايران ،ايران در مورد ايران آزمون شد و با تخمين تابع مصرف ،اين نظريه

از طريق استقراض از كسري بودجه عمدتاً از طريق گسترش نقدينگي و  ،معمول در ايران طور بهاما چون 

داليلي ديگر مبني بر  دنبال بهبايد يملذا  ،شده است نيتأمنه استقراض از مردم و  بانك مركزي يا فروش ارز

   .خنثي بودن كسري بودجه دولت در ايران بود

  

  كاردوير –بودجه، بارو  يران، كسريتابع مصرف، ا :يديواژگان كل

  

  JEL: C23; E21; E62; H63بندي طبقه

 

                                                                                                                   
   monjazeb1@Yahoo.com              . يدانشكده علوم اقتصاد يات علميعضو هدكتراي اقتصاد،  .�
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 مقدمه

آيا كسري بودجه دولت اهميتي . شود يمال در زمينه مصرف آغاز ؤريكاردو با يك س -نظريه بارو 

اليات جهت هزينه دولتي، آيا اين اهميت دارد كه نرخ م اندازهدارد؟ يعني با توجه به معين بودن 

 چه مقدار و چگونه باشد؟ ها نهيهزپوشش 

جواب تعجب آور ديگري ارائه ) شاخه تحت رهبري رابرت بارو(اقتصاددانان كالسيك جديد 

از مدل  ،منطق حاكم بر اين جواب. كه اساساً كسري مربوط اهميتي ندارد نديگو يمآنها . دهند يم

راي توضيح بيشتر، فرض كنيد هزينه عمومي ب. شود يممصرف دوره زندگي و درآمد دائم ناشي 

همچنين فرض كنيد ماليات نيز . هزار تومان افزايش يابد 100دولت به طور سرانه براي هر خانوار 

هزار تومان  100، )به دليل ماليات(لذا منابع درآمدي هر خانوار . هزار تومان افزايش پيدا كند 100

  .ابدي يمكاهش 

و لذا  نيتأمافزايش يافته خود را از طريق استقراض از مردم حال فرض كنيد دولت هزينه 

هزار تومان از منابع درآمدي خانوارها كاهش يافته، اما به  100در اينجا نيز . ماليات را افزايش ندهد

هزار تومان  100البته در حال حاضر، خانوارها هر يك . صورت قرض به دولت انجام گرديده است

كه دولت هنگام پرداخت  رنديگ يماما خانوارها اين را نيز در نظر . ختيار دارنداوراق قرضه دولتي در ا

تا هم اصل بدهي و هم بهره اوراق  دهد يممالي مربوطه، ناچار ماليات را افزايش  نيتأمبدهي و براي 

، زيرا گذارد ينماثر ) در مصرف و امثال آن(لذا دارا بودن اوراق بر تصميم خانوار  ؛مربوطه را برگرداند

گويي كسري بودجه دولتي بي اثر  ،بنابراين و دارايي مربوطه توسط ماليات مذكور خنثي خواهد شد

  .بوده است

ثروت و  ،كه آيا اصوالً اوراق قرضه دولتي، براي مردم كند يمال را مطرح ؤاين بحث اين س  

زيرا او نيز بر اين  ؛تيا خير؟ موضوع به ديويد ريكاردو نيز قابل بازگشت اس شود يمدارايي محسوب 

ستاني را به تعويق  صرفاً ماليات ،مالي و كسري از طريق صدور اوراق قرضه نيتأمعقيده بود كه 

اين قضيه با توجه به نگاه بارو از  ،در نتيجه. و ماهيتاً با وضع ماليات جاري تفاوتي ندارد اندازد يم

ريكاردو در ادبيات اقتصادي  –بارو  لهمسأيك طرف و ريكاردو از طرف ديگر، تحت عنوان معما يا 

  .باشد يممطرح 

  

  مباني نظري و كاربردي مدل

انساني و غيرانساني است را به صورت زير در  يها ثروتاز  يا مجموعهمدل تابع مصرف كل را كه 

  ):1985بالنچارد (نظر بگيريد 
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ثروت  t−1 ،در پايان دوره ها ييداراحجم  tA−1مصرف كل در هر دوره،  Cطوري كه  به  

نرخ حقيقي بازگشت،  ρ، شود يمدولتي كه توسط عموم نگهداري  يها يبدهغيرانساني شامل 

ty  ثروت انساني(درآمد بعد از ماليات( ،α  ميل نهايي به مصرف وλ  سهم مصرف كنندگان از

نرخ تنزيل  µو  tاطالعات موجود مصرف كنندگان در دوره  tE. محدوديت نقدينگي است

  .درآمد آتي نيروي كار است

داده و سپس در  ريتأخيك دوره ) 1(به مدل  ،براي حصول به يك مدل قابل آزمون  
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  :در اين صورت داريم ،ميينما يمكسر ) 1(و مدل جديد را از معادله  ميينما يمضرب 
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 o=λتحت فروض بازار سرمايه كامل و بدون محدوديت نقدينگي توسط مصرف كنندگان   

  :است و لذا خواهيم داشت
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  :كند يممدل زير را طراحي  ،اساس ادبيات مزبور رب (Afonso, 2008)آفانزو 

ituityityitAitCcitC +−Ψ++−+−+= λθδ    )4(  

بيانگر هر  iبه طوري كه  ؛رود يمكشورهاي عضو اتحاديه اروپا به كار در براي برآورد  ،اين مدل  

  .ستتوليد داخلي سرانه ا yبدهي ناخالص دولتي سرانه و  Aمصرف خصوصي سرانه،  C ،كشور

  :كند يمريكاردو از مدل زير استفاده  –در آزمون نظريه بارو  (Ricciuti, 2001)ريكيوتي   

tetDtTRtTtGtSSWtWtytC ++++++++= 7654321 αααααααα o
  )5(  

ارزش بازاري ثروت شخصي،  Wدرآمد جاري،  Yمخارج كل مصرف كننده، Cدر مدل مزبور 

SSW  ،ارزش منافع اجتماعي آتيG  ،مخارج دولتT  ،درآمد مالياتيTR يها پرداخت 

  .بدهي خالص كل است Dانتقالي و 

اد كردن متغيرهاي توضيحي، مدل مزبور را و كم و زي) 5(البته ريكيوتي با تغييراتي در مدل 
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  .داللت بر رد فرض ريكاردو دارد ها مدلنتايج اين . دهد يممورد برآورد قرار 

متفاوت  يزمان يها دورهدر  ژهيبوگر، يد يرير بر متغيك متغي يآزمون اثربخش يبررس يبرا

ر يل بار به صورت زاو ،ن مدليا. شود يمس استفاده ييكوتاه مدت و بلندمدت، از مدل سنت لو

  :شد يمعرف
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متفاوت، بر نرخ رشد  يگذشته و فواصل زمان يها دورهمزبور، نرخ رشد پول در  يها مدلدر   

 يها مدلر يادر س يبه زود يشد ول يمعرف 1970در دهه ن مدل ياگرچه ا. دارد ريتأثد يتول

ر ير بر سايك متغي يآزمون اثربخش يبه عنوان مثال، بارو برا. مورد استفاده قرار گرفت ياقتصادسنج

  .ر عمل كرديرها به صورت زيمتغ

  :نمايد ابتدا مدل پولي را برآورد مي) , Barro:1977 101(رو با

),,( 1−−= ttitt UNFEDVDMFDM                                                           )6(  

=−−1كه در آن  ttt MMDM loglog  وtM ميانگين ساالنهM1  ،حجم پول آمريكا است

tFEDV  مخارج دولت نسبت به مخارج نرمال است وtUN سپس رشد پول . است يكار يب

  :آيد به دست مي) fit(برازش مدل  پيش بيني شده از طريق زير و با

ttt MDDMRMD ˆˆ −=                                                                              )7(  

  RMD حال اگر مجموعه . برآورد شده است OLSاست كه به روش ) 6(پسماند معادله  ˆ

RMDيها ارزش ن مقاله، بر يدر ا. بر پارامترهاي حقيقي مؤثر باشد، پول خنثي نيست يريتأخ  ˆ

  .رديگ يمبودجه دولت صورت  يكسر يات فوق، آزمون اثربخشيادب يمبنا

  :نمايد خود را به صورت زير بنا مي) مدل قيمتي( يها مدلاز  يكيسپس به عنوان مثال، بارو   

11 −−− +∑+∑++= titititt PRESDIMiDLMbDLMALCPI εβα )8(  

و ) 7(مقادير پول پيش بيني شده از معادله  DLMلگاريتم شاخص قيمت و  LCPIن كه در آ  

RESDIM مقادير پول پيش بيني نشده است.  
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  ايراندر بررسي مدل 

دوره  يآماري فصلي ايران و سايت بانك مركزي، آمارهاي مورد نياز ط يها دادهبا استفاده از 

ها ساكن  چون همگي اين داده. ها انجام شد هابتدا آزمون مانايي داد وجمع آوري 1386- 1367

 I)1(ها از نوع  همگي داده) تفاضل اول و لگاريتم گيري(ها  نبودند، لذا با تغييرات الزم در داده

  . هاي مانا استفاده گرديد از داده ،بودند و لذا در اين مطالعه

  

  فولر يكيدآماره  يرها بر مبنايغتم ييآزمون مانا .1جدول 

  درصد 10سطح  Tآماره رينام متغ

lCO 3.16- 57.-  تم مصرفيلگار 

DLC 3.16- 9.7- تم مصرفيتفاضل اول لگار 

Y2.58- 2.25- )درآمد(د يتول 

DLY 2.58- 22.1- تم درآمديتفاضل اول لگار 

BD 2.58- 2.52- بودجه يكسر 

DBD 2.58- 9.74- بودجه يتفاضل اول كسر 

LM 2.58- 82. ينگيتم نقديلگار 

DLM 2.58- 5.85- ينگيتم نقديتفاضل اول لگار 

  محاسبات نگارنده    : مأخذ

  :گردد يمتدا تابع مصرف ايران به صورت زير برآورد اب 

                                

      

    

36/31/90/72

(�44/4)    (�6/5)       (4/9)         (7/8)                (3/5)     (6/1)       

2

(1)0/970/10/0002 0/31 0/30/026

===

++−+=

FhR

:T 

MA-D1-TDLyDLC ttDLC
)9(  

نرخ رشد توليد داخلي به  DLy، )تفاضل اول لگاريتم(نرخ رشد مصرف  DLCبه طوري كه   

متغير زمان  T، )باشد ينماين آمار در ايران موجود و دسترس (عنوان جانشين درآمد قابل تصرف 

ضرايب . ابدي يممتغير مجازي مربوط به فصل اول هر سال است كه مصرف در ايران كاهش  1Dو 

درآمد بر مصرف  ريتأثمصرف دوره قبل بر مصرف جاري مثبت،  ريتأث و وريمعنادار و مطابق با تئ

 .مصرف ايران افزايش يافته است ،مثبت و طي زمان

م و يافته، تنظيو براون گسترش  يكه توسط دوزنبر ينزيتابع مصرف ك يمدل مزبور بر مبنا

قبل  يها دورهصرف ن سطح مياز درآمد و باالتر ي، مصرف تابعيمدل دوزنبر يط. ديبرآورد گرد

 يش داشته، لذا مصرف تابعيمعمول، مصرف در هر دوره نسبت به دوره قبل افزا طور بهاست و چون 
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، ثابت شد كه مدل يا مطالعه ين طيهمچن. از درآمد و مصرف دوره قبل در نظر گرفته شده است

  ).1375ب، منجذ( دهد يمح يران را بهتر توضيب، مصرف در ايرق يها مدلنسبت به  يدوزنبر

نمونه از  يها مدلتابع مصرف ايران با استفاده از در خصوص ريكاردو  –آزمون نظريه بارو  يابر

 )9(و اين متغير را در مدل  ميينما يماستفاده ) تفاضل اول( DBDمتغير كسري بودجه دولت يا 

و ضريب كسري بودجه را بررسي  ميده يمو مدل مزبور را مجدداً مورد برآورد قرار  ميينما يموارد 

  .ميينما يم

),1,,,( DBDDTDLyDLCfDLC tt 1−=             )10(  

-يآماره ت با DBDتمام ضرايب به لحاظ آماري معنادار هستند، ولي ضريب ) 10(در مدل   

ريكاردو در خصوص خنثي بودن  -نظريه بارو معنادار نبوده و لذا  t=�1/3ودنت معادل ياست

در خصوص  )Wald  Test( آزمون والد. رديگ يمكسري بودجه بر مصرف ايران مورد تاييد قرار 

  :باشد يمضريب كسري بودجه نيز به صورت زير  يمعنادار

  

  آزمون معنادار بودن ضريب كسري بودجه در تابع مصرف ايران .2جدول 

  آماره آزمون  ارزش  احتمال

49/0  47/0  F-statistic 

49/0  47/0  Chi-square  

  محاسبات تحقيق: مأخذ

 

  .گردد يمييد أريكاردو در اقتصاد ايران ت –بر اساس جدول مزبور نيز مجدداً نظريه بارو 

معروف به  ،اين روش. ميينما يماز روش ديگري هم در آزمون مربوط استفاده  ،براي مدل ايران  

طي . دهيم دا مدل كسري بودجه ايران را مورد برآورد قرار ميابت ،در اين روش. باشد يمروش بارو 

 :تابعي از حجم نقدينگي، متغير روند و متغير مجازي فصل اول است ،كسري بودجه دولت ،اين مدل

                                   

    

  

281/980/69

(�40)    (1/86)         (�3/98)        (�2/1)                (�2/6)    (0/9)         

2

(1)0/96 840532/84745110/3�1822

===

+−−−=

FhR

: t

MA-D1tDLM DBD tttDBD
)11(  

يرا به طور معمول از ز ؛كسري بودجه داردتفاضل اول منفي بر  يريتأث ،رشد حجم نقدينگي  

تبديل ارز درآمدهاي (بودجه خود را با افزايش نقدينگي جبران نمايد  تواند يمدولت  ،ختلفطرق م

ن يهمچن .از كسري بودجه خود بكاهد ،و لذا در ظاهر...) تكليفي يا  يها استيسنفتي به ريال يا 

، معمول طور بهن امر آن است كه يعلت ا. بودجه دارد يمثبت بر تفاضل اول كسر يريتأثفصل اول، 

است و در شروع  يمنف يباال، عدد يها نهيهزل ين فصل سال به دليبودجه دولت در آخر يكسر
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ز در خصوص ين استدالل نيه ايشب. باالست يمثبت بوده و لذا تفاضل اول آن عدد يد، عدديسال جد

ري كستفاضل اول و برازش آن، مقادير برازش شده ) 11(با برآورد مدل  .ب قابل تكرار استير ضرايسا

  .حاكي از خوبي برازش مدل است 2Rمقدار باالي . آيد به دست مي  DBHATبودجه يا 

بر مصرف ايران مؤثر باشد،  DBHAT اگر مقادير پيش بيني شده كسري بودجه ،در روش بارو  

 ،صورتو در غير اين  گردد يمنظريه خنثي بودن كسري بودجه بر مصرف ايران رد  ،در اين صورت

اثرات كسري بودجه دولت را در مقاطع  ميتوان يماين است كه  ،ييد مزيت اين روش به روش قبليأت

نسبت به  ،بر مصرف ايران بررسي نماييم و لذا اين مطالعه ريتأخو بدون  ريتأخزماني مختلف و با 

  . باشد يممقاالت مشابه نيز داراي اين برتري نيز 

  :ميينما يمرآورد مدل زير را ب ،در اين راستا  

∑ −+++−++=
i

itDBHATTtDLYtDLCDtDLC i1 βααααα 43121o
)12(  

 ،ريكاردو –است كه اكنون براي آزمون فرض بارو ) 9(مدل مزبور همان تابع مصرف يا معادله   

خيرات مختلف بر مبناي مدل بارو وارد تابع مصرف شده أمقادير پيش بيني شده كسري بودجه با ت

 ريتأخ، هفت ريتأخمدل مذكور طي يك . بررسي شوداست تا اثر بخشي اين پارامتر بر مصرف ايران 

در  ،مورد برآورد قرار گرفت كه نتايج آن) در مقادير پيش بيني شده كسري بودجه( ريتأخو هفده 

  :شود يمول زير گزارش اجد
  

  )ستيبودجه معنادار ن يب كسريضرا( 12مدل  يبر مبنا ينيب تخمير ضرايمقاد .3جدول 

DLC D1 DLY DBHAT(t-i) DBHAT(t-i-1)  بودجه يكسر ريتأختعداد  

 ريتأخك ي (8-)^10*8- (7-)^10*5.2- 0.16 0.11- 0.25-

 ريتأخهفت  (8-)^10*6.4 (6-)^10*1.6- 0.12 0.13- 0.32-

 ريتأخهفده   (7-)^10*8.5 (8-)^10*5.7 0.19 0.10- 0.24-

  محاسبات تحقيق: مأخذ
  

  رانيبودجه بر مصرف در ا يكسر ريتأثآزمون  .4جدول 

  F  2R  ضرايب  كسري بودجه ريتأث
  آماره

  ريتأخ

  ريتأخيك   78/0 4/25  مطابق تئوري بي اثر

  ريتأخهفت   77/0 7/22  مطابق تئوري بي اثر

  ريتأخهفده   81/0 24  مطابق تئوري بي اثر

  محاسبات تحقيق: مأخذ
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زماني مختلف  يها برههلت در در بررسي مزبور، كسري بودجه دو شود يمچنانچه مالحظه   

چون كسري بودجه در ايران اثري بر مصرف ندارد،  ،به عبارت ديگر. بر مصرف در ايران ندارد يريتأث

  :دو نظر قابل طرح است ،در اين صورت

  .بر مصرف ايران نداشته است يريتأث. 1

پرداخت بدهي  كسري بودجه خود از طريق استقراض از مردم، چون در آينده نيتأمدولت با . 2

  .كند ينم، در اين صورت مصرف مردم تغييري دينما يم نيتأمخود به مردم را از طريق ماليات 

 رسد يمالبته به نظر . نخواهد داشت ريتأثدر هر دو صورت فوق، كسري بودجه دولت بر مصرف   

مورد اقتصاد ايران چنانچه قبالً اشاره شد، در  ،بيشتر در مورد ايران صادق باشد و بند دوم ،بند اول

  .مصداق دارد) ريكاردو –بر اساس بيان بارو (

اخير بيشتر از طريق استقراض از  يسالهاكسري بودجه در  نيتأم ،ناگفته نماند كه در ايران  

در  ،ها متيقصورت گرفته است و از طريق تزريق نقدينگي و رشد ... بانك مركزي يا فروش ارز يا 

ورم شده است كه اين خود نوعي جذب ماليات از طريق غيرمستقيم و جامعه بروز داشته و موجب ت

شود تورم در  اين موضوع طي مقاالت قبلي بررسي شده است و مالحظه مي. شود يماز مردم تلقي 

منفي دارد، كه بخشي از تورم به دليل كسري بودجه دولت و بدهي دولت به  يريتأثايران بر مصرف 

  ).1375 ،منجذب(مختلف بوده است  يها دورهارز در سيستم بانكي يا افزايش نرخ 

  

  خالصه و نتايج

  .بر مصرف ندارد و خنثي است يريتأثكه كسري بودجه  دارد يمريكاردو اذعان  -نظريه بارو .1

 ريتأثريكاردو در ايران نشان داد كه كسري بودجه در ايران بر مصرف  –بررسي مدل بارو  .2

 ميمستقكسري بودجه بر بخشي از تورم به طور غير  ريتأث كنيل. ندارد و از اين نظر خنثي است

 .منفي بر مصرف دارد يريتأث
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