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  ثرؤعوامل م برآوردي از نقش

  کسري بودجه در ایران بر
  اکبر کمیجانی

  ویدا ورهرامی

  چکیده

هاي کشور دارد و انجام بسیاري از  اره فعالیتدولت نقش مهمی در اد ،در بعضی از کشورها همچون ایران

 هاي عمرانی و خدمات درمانی بر عهده دولت است. دولت براي انجام وظایف خود به بودجـه نیـاز   فعالیت

ها  شده در بودجه و یا فزونی یافتن هزینه بینی به علت تحقق نیافتن درآمدهاي پیشکه ممکن است  دارد

ري متغیرهـاي یارانـه،   ال اصلی این مقاله، بررسی و تعیین نحوه اثرگـذا سؤ با کسري بودجه مواجه گردد.

ها، انتخابـات، بیکـاري و    تورم، درآمدهاي مالیاتی، درآمدهاي نفتی، مخارج دولتی، رشد اقتصادي، جنگ

جمعیت بر کسري بودجه دولت است. علت انتخاب و بررسی آثار این متغیرها مبتنی بر نظریـه کینـزي،   

کسـري   ،باشـد. در مطالعـه حاضـر    مـی تئوري مالیه بهینه، تئوري قرض تصادفی، تئوري انتخاب عمومی 

 گـردد.  به صورت متغیر وابسته وارد مدل میو بودجه به صورت تفاضل مخارج و درآمدهاي دولت تعریف 

ثیرگـذاري  آزمون نحوه تأ و جهت 1358-87هاي  جهت آزمون اثرگذاري این متغیرها از آمار فاصله سال

. نتایج این مطالعه حـاکی  شود  مولی استفاده میاین متغیرها بر کسري بودجه از روش حداقل مربعات مع

ها و  ثیر مثبت یارانه، رشد اقتصادي بر کسري بودجه و تأاز اثر منفی درآمدهاي نفتی، درآمدهاي مالیاتی

  هاي عمومی دولت بر کسري بودجه دولت است. هزینه

  واژگان کلیدي

  هاي عمرانی  کسري بودجه، درآمد نفتی، درآمد مالیاتی، هزینه

                                       
  استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران                                                                    Email: komijani@ut.ac.ir  
 دانشجوي دوره دکتري دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران                                 Email: vida7892000@yahoo.com  

 18/03/91تاریخ پذیرش:                                                                                          14/11/90تاریخ ارسال: 

 27-42/ صص  1391 پاییز/  64شماره /  بیست و یکمفصلنامه راهبرد / سال 
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  مقدمه

مکاتـب مختلـف    ،هاي متمادي طی سال

ثر بـر  ل مـؤ نظریات گوناگونی در مـورد عوامـ  

انـد. بـه طـور مثـال      کسري بودجه ارائـه داده 

ها اعتقاد داشتند که کسري یـا مـازاد    کینزین

ت اقتصـادي  تواند در بهبود نوسـانا  بودجه می

اي که در دوره رکـود   ثر عمل کند. به گونهمؤ

میزان تولید پایین اسـت و درآمـد ملـی نیـز     

سان دولت با توسل بـه   باشد و بدین پایین می

هاي کسـري بودجـه از طریـق     اعمال سیاست

هاي خود تا حدودي در جهـت   ایش هزینهافز

  نماید. کاهش رکود اقتصادي عمل می

ــاران  ــی و همک ــف1997( 1روبین  2) و گ

) در مطالعات خود به بررسی نظریـات  1993(

 مختلف پیرامـون کسـري بودجـه پرداختنـد.    

ــاران ــد 1997( 3آلســینا و همک ــعی کردن ) س

هـا پیرامـون    ها و نئوکالسیک نظریات کینزین

ــه  ــري بودجـ ــور  14را در کسـ  OECDکشـ

-1976هـاي   در سـال  4بررسی کنند. بوکانان

ــادفی    1967 ــرض تص ــوري ق ــه بررســی تئ ب

) بـراي کشـورهاي در   1990( 5پرداخت. رگف

توسعه نشان داد که تورم در کشـورهاي    حال

توسعه کسري بودجه دولت را افزایش  در حال

                                       
1. Roubini et al 
2. Goff 
3. Alesina et al 
4. Buchanan 
5. Rogoff 

) نیـز  1994( 6دهد. ون هاگن و همکـاران  می

ثیر ند که نتایج تـأ در مطالعات خود نشان داد

تورم بر کسري بودجـه در حالـت کلـی قابـل     

  بینی نیست. پیش

در مقالـه خـود بـه     7)1985ویتو تنزي (

بررسی اینکه آیا کسري بودجـه دولـت باعـث    

گردد و آیا کسري بودجه  افزایش نرخ بهره می

 مریکـا ایـاالت متحـده ا  سابقه در  تاریخی و بی

تجربه شده است،  1980-84هاي  که در سال

دهنده  عنوان یکی از عوامل توضیح هتواند ب می

 ،سطح باالي نرخ بهره حقیقی باشـد یـا خیـر   

ــان     ــه وي نش ــایج مطالع ــت. نت ــه اس پرداخت

دهد که نرخ بهره در حقیقـت بـا کسـري     می

هـاي عمـومی رابطـه     بودجه و با سطح بـدهی 

ایط، بـا  مثبت دارد و با فرض ثبات سـایر شـر  

افزایش کسـري بودجـه، نـرخ بهـره افـزایش      

دهد که  مقاله نشان می یابد. همچنین این می

اي از افزایش نرخ بهـره حقیقـی    قسمت عمده

ــالی   1981-84در دوره  ــاي مـ ــه متغیرهـ بـ

و شـرایط اقتصــادي  اســت وابسـتگی نداشـته   

ــالی،     ــازار م ــوانین در ب ــازنگري ق ــد ب همانن

ــر در س ــاجرت، تغیی ــو یاســتمه ــاي پ لی و ه

تر از همه تغییـر مقـررات مالیـاتی نقـش      مهم

                                       
6. Von Hgen et al 
7. Vito Tanzi 
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ــن دوره     ــره در ای ــرخ به ــر ن ــی در تغیی مهم

  اند. داشته

ــیل ( ــان    8)2005س ــود بی ــه خ در مقال

دارد که شواهد تجربی از ارتبـاط مختلـف    می

هـاي   بودجـه در حالـت   بین تـورم و کسـري   

دهند. سیاست پـولی و مـالی    متفاوت خبر می

، چون رشد پول بـه  باشند ط میبا هم در ارتبا

الضـرب آن، منبـع درآمـدي بـراي      شکل حـق 

هــاي دولــت بــه وجــود  مــالی هزینــه تــأمین

  آورد. می

وي پاسخ به این سـؤال کـه آیـا    به گفته 

 ،شـود یـا نـه    کسري بودجه منجر به تورم می

مرکـزي در تعیـین   بستگی به استقالل بانـک  

مین کسـري بودجـه   سیاست پولی جهـت تـأ  

ــه  ــان داد ک ــا   دارد. وي نش ــاد امریک در اقتص

ارتباط ضعیفی بـین کسـري بودجـه و تـورم     

در حالی که ایـن ارتبـاط    ،مشاهده شده است

  باشد.  در کشورهاي درحال توسعه قوي می

) در مقاله خود بـه بررسـی   2012( 9یون

ء ناشی از کسـري بودجـه بـر اقتصـاد     آثار سو

د که معمـوالً  هد میمریکا پرداخت. وي نشان ا

ها، کسري بودجـه   ه دولتدر صورت عدم توج

اي طی زمان رشد خواهد کـرد   با نرخ فزاینده

و رفته رفته آثار انفجـاري سـوي خـود را بـر     

گذارد. لـذا یـون در    اقتصاد کشور به جاي می

                                       
8. Sill K 
9. Yoon 

هـا بایـد    کند که دولت مقاله خود پیشنهاد می

از طریــق افــزایش درآمــد مالیــاتی و کــاهش 

ــه ــم  هزین ــاي غیرضــرور ، مه ــدف  ه ــرین ه ت

هاي خود را مقابلـه بـا کسـري     گذاري سیاست

  بودجه قرار دهند.

اي  در ایــران نیــز مطالعــات گســـترده   

ثر بـر آن  پیرامون کسري بودجه و عوامـل مـؤ  

صورت گرفته است کـه در ادامـه بـه بررسـی     

  پردازیم. آنها می

ــمیمی ( ــري ص ــه 1369جعف ) در مطالع

یـک   1352-69خود نشان داد که طـی دوره  

ري بودجـه دولـت و   ارتباط دو طرف بین کس

ــه گونــه ؛تــورم وجــود دارد اي کــه افــزایش  ب

کسري بودجه از طریق افـزایش پایـه پـولی و    

بـرد و افـزایش    عرضه پول نرخ تورم را باال می

نرخ تورم منجـر بـه افـزایش کسـري بودجـه      

  گردد.  اسمی دولت می

ــري ــه 1371صــمیمی( جعف ) در مطالع

 رشد دولت، بودجه کسري بین دیگري رابطه

 دوره در ایـران  اقتصاد را در تورم و پول حجم

نمـود. بـدین    بررسـی  1360-1374  زمـانی 

 بـا  کـالن  اقتصـاد  کوچـک  یک الگوي منظور

 نمـودن  منظـور  و فصـلی  هاي داده از استفاده

 زد. تخمین و تدوین عقالیی فرضیه انتظارات

 را کینـزین  نظریـه  تجربی این مطالعـه،  نتایج

 بـر  افزون دولت بودجه اینکه کسري بر مبنی
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 بـر  مسـتقیم  طور به پول حجم طریق از تأثیر

 گـذارد، تأییـد   مـی  مثبـت  تـورم تـأثیر   نـرخ 

 طرفـداران  نظریـه  بـا  نتـایج  این اما نماید. می

 کسـري  تأثیرگـذاري  بـر  پـولی مبنـی   مکتب

 حجم طریق از تنها تورم نرخ بر دولت بودجه

 کوچـک  الگـوي  یـک  .باشد نمی پول، سازگار

 و تحلیـل  تجزیـه  بـراي  بـرداري  خودهمبسته

 بودجـه  کسـري  بلندمدت و مدت ه کوتا اثرات

 برآورد تورم نیز نرخ و پول حجم رشد بر دولت

 بر ایـن دارنـد   داللت تجربی نتایج است. شده

 و  مدت در کوتاه هم دولت بودجه کسري که

 پول حجم رشد و تورم نرخ با بلندمدت در هم

  .دارد مستقیم رابطه

) با اسـتفاده از  1378موسوي کسمایی (

یک الگوي خودبرگشـت بـرداري رابطـه بـین     

کسري بودجه دولت، رشد اقتصادي و تورم را 

-75هـاي   و بیان کرد که بـراي سـال  بررسی 

مدت سیاست کسري بودجـه   در کوتاه 1342

هـاي افـزایش تولیـد را فـراهم      تواند زمینه می

آورد و منجر به افزایش رشد اقتصادي گـردد،  

اما در بلندمدت تنها منجر بـه افـزایش تـورم    

  می شود و اثري بر رشد اقتصادي ندارد. 

) در بررسـی  1378پور و نوفرسـتی (  قیت

 العمل سیاسـت پـولی   الگوهاي مختلف عکس

 ،پـولی  مقامـات  کـه  گرفتنـد  نتیجه ایران در

 را هماهنگ پولی سیاست یا ناخواسته خواسته

 کسـري  تأمین علت این امر، اند. اعمال نموده

 بانکی نظام از استقراض طریق از بودجه دولت

به  دولت درآمدهاي بودن وابسته حدودي تا و

 پایه نفت، درآمد ناگهانی تغییر زیرا ،است نفت

 ها عمومی قیمت سطح به توجه بدون را پولی

 سیاسـت  فوق شرایط تحت که دهد می تغییر

 و سیاسـت  شـود  می مالی سیاست پیرو پولی

 اقتصـاد  در را هـا  قیمـت  سطح تواند نمی مالی

  کند.  مهار

ــزي ( ــان  1385عزی ــود بی ــه خ ) در مقال

 با بودجه دولت کسري بین دارد که  رابطه می

 تورم جمله از اقتصادي کالن متغیرهاي برخی

 آماري مربـوط  شواهد است. مبهم طورکلی به

 تورم نرخ متغیرهاي درباره تجربی تحقیقات به

تولیـد   بـه  دولـت  بودجـه  کسـري  نسـبت  و

 بین ارتباط که دهد می نشان جهان کشورهاي

کشورها  همه براي تورم با دولت بودجه کسري

 مقالـه عزیـزي   اصـلی  هـدف  نیسـت.  یکسان

 میـان  رابطـه  آزمون و تجربی و نظري بررسی

و تـورم در اقتصـاد ایـران طـی      بودجه کسري

آورد رابطـه   است. وي با بر 1354-1383دوره 

میان تورم و کسري بودجـه نتـایج نشـان داد    

هـا   ز لحاظ آماري در این سـال که این نتایج ا

  دار نبودند. معنی

ــه بررســی  لــذا در مقالــه حاضــر ابتــدا ب

هاي مختلف پیرامون کسري بودجـه و   تئوري
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ــه ــران      در ادام ــراي ای ــدلی ب ــرآورد م ــه ب ب

 پردازیم. تفاوت اصلی این مقاله نسبت بـه  می

آن اسـت کـه    ،گرفتـه  سایر مطالعـات صـورت  

ــر بررســی  ــهعــالوه ب ــف در  نظری ــاي مختل ه

بـا  ثر بـر کسـري بودجـه،    خصوص عوامل مـؤ 

شــده در  عنایــت بــه مطالعــات تجربــی انجــام

ي توسـعه یافتـه و در حـال توسـعه،     کشورها

ثر بـر کسـري بودجــه   ی مــؤهـاي اصـل   مؤلفـه 

شناسایی شده و بـا اسـتفاده از روش اقتصـاد    

  سنجی حداقل مربعات معمولی برآورد گردد. 

  ادبیات تجربی و نظري موضوع .1

  کینزينظریه  .1-1

دارد  نظریه اقتصاد کالن کینزي بیان می

اي  که کسري بودجه بایـد بـه عنـوان وسـیله    

جهت بهبود وضع اقتصـادي اسـتفاده شـود و    

همچون خط مشی صحیحی، سیاستمداران را 

سازد کـه رفـاه اجتمـاعی را حـداکثر      قادر می

نمایند. لذا در دیدگاه کینـزي رشـد تولیـد و    

ها با آنها  بیکاري متغیرهایی هستند که دولت

مشی نظریه کینـزي بـه    مواجه هستند و خط

اي است که تفاوت بین بیکاري واقعـی و   گونه

ــداق   ــاري را ح ــی بیک ــطح طبیع ــد. س ل نمای

کنـد   بینـی مـی   سان نظریه کینزي پیش بدین

که کسري بودجه با بیکاري همبستگی منفی 

دارد و از طرفی کسري بودجـه بـا نـرخ رشـد     

واقعی اقتصاد رابطـه مثبـت دارد. لـذا جهـت     

بررسی این نظریه متغیر نرخ رشـد اقتصـادي   

)(GY  به صورت تغییرات رشد تولید ناخالص

ریب ایـن متغیـر   شود و ضـ  داخلی معرفی می

هـاي مـالی بایـد     نشانگر این است که سیاست

اي اعمال شوند کـه منجـر بـه بهبـود      به گونه

ـ     ,Alesina)دسطح تولیـدات اقتصـادي گردن

Roubini and Cohen, 1997).  

  تئوري مالیه بهینه .1-2

  ممکن است خانوارهـا بـر اسـاس نظریـه    

ــارو و  بینــی را کامــل ) ایــن پــیش1974( 10ب

،  خلق کسري بودجـه  دلیل که بهقطعی بدانند 

هـا را افـزایش خواهـد     دولت در آینده مالیات

داد. بنابراین در زمان حال دولـت بـه انتشـار    

پردازد و مـردم افـزایش اوراق    اوراق قرضه می

قرضه را بـه عنـوان ثـروت خـود بـه حسـاب       

آورند تا به مصـرف بیشـتر اقـدام کننـد.      نمی

ــه فرضــیه برابــري ریکــاردو  یی (ایــن مــورد ب

کننـدگان   پرداخت معروف است) پس احتماالً

مالیات درآمدهاي ناشی از کاهش مالیـات در  

یعنـی گـویی    ،کنند انداز می زمان حال را پس

گـاه کـاهش مالیـات دائمـی در اقتصـاد       هـیچ 

  وجود نخواهد داشت.  

) مـدلی را بیـان   1974منظور بارو ( بدین

کرد که طبق آن مدل، افـراد از روي کسـري   

هـایی را کـه بایـد     ت میـزان مالیـات  مالی دول

                                       
10. Barro 
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کنند. لـذا زمـانی کـه     بینی می پیش ،بپردازند

کنند که دولت بـا کسـري    بینی می افراد پیش

د و نـ گیر از دولت وام مـی  ،بودجه مواجه است

د و بهـره ایـن وام   ننـ ک میانداز  این وام را پس

ــات مــی  ــوان مالی ــه عن ــافتی را ب ــردازد،  دری پ

ــدین ــري بود ب ــان کس ــیس ــه نم ــد در  ج توان

ثري جهت کاهش بحـران  بلندمدت وسیله مؤ

  باشد.

 ،کنـد  الی که در اینجا بارو مطرح مـی سؤ

این است کـه چـرا سیاسـتمداران از کسـري     

ــدي و    ــانات تولی ــود نوس ــت بهب ــه جه بودج

  کنند؟ هاي اقتصادي استفاده می بحران

تـوان   ال بـه ایـن صـورت مـی    به این سؤ

هـاي تجـاري کـه شـامل      پاسخ داد که سیکل

کسـري را در   ،شـوند  نوسانات مالیاتی نیز مـی 

سان  طلبد و بدین رکود و مازاد را در رونق می

تواند نرخ مالیات و مخـارج خـود را    دولت می

ثابت نگه داشته و تعادل کالن را حاصل آورد. 

بودجه   لذا تئوري مالیه بهینه، سیاست کسري

دهد که کسري بودجه بـا   توضیح می چنینرا 

ــارج  ــراف مخ ــیر    انح ــت از مس ــومی دول عم

اش رابطه مثبت و با انحراف محصـول   طبیعی

و تولیدات اقتصاد از رونـد طبیعـی آن رابطـه    

توان ذکر کرد که بارو جهـت   منفی دارد و می

بررسی تئوري خود از یک رابطه خطـی بـین   

  درآمد و مخارج دولتی استفاده نمود.

  تئوري قرض تصادفی. 1-3

ــان (   ــط بوکان ــوري توس ــن تئ ) 1967ای

مالیـات را   ،مطرح شد. در مدل بوکانان افـراد 

داننـد.   مین مخارج عمومی دولت میوسیله تأ

لذا اگر طول عمر انتظاري یک فـرد مشـخص   

توانــد از خــدمات عمــومی دولــت  باشــد، مــی

استفاده کند و مالیات ندهـد. از طرفـی افـراد    

توانند از دولت وام یا تسـهیالت بگیرنـد و    می

انتظاري آنها نامشـخص  که طول عمر  هنگامی

اند،  توانند از پرداخت وامی که گرفته می ،باشد

ـ  فرار کنند. پس بـدین  ه بازمانـدگان ایـن   گون

که به آنهـا بـه   را هاي پدرانشان  افراد باید وام

ارث رسیده نیز بپردازند و عـالوه بـر آن بایـد    

هـاي خودشـان را نیـز بپردازنـد. پـس       مالیات

بـه گـرفتن وام از   ا مالیات دادن ر ،بازماندگان

دهند. بوکانان بیان کرد کـه   دولت ترجیح می

افزایش عمر انتظاري افراد منجـر بـه مجبـور    

، انـد  هایی که گرفتـه  شدن آنها به پرداخت وام

 .هـا را بپردازنـد   تا از طریق آن مالیات شود می

بدین صـورت درصـد کمتـري از مـردم وام را     

در نتیجه، افـزایش متوسـط   دهند.  ترجیح می

بـا کسـري بودجـه دولـت     مر انتظاري افراد ع

  ارتباط منفی دارد.

  تئوري انتخاب عمومی .1-4

کنـد کـه کسـري     این تئـوري ادعـا مـی   

نتیجـه فشـارهاي نهادهـاي سیاسـی      ،بودجه

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

ه 
ار

شم
و 

ت 
ص

ش
ار

چه
 

●  
م

یک
 و

ت
س

 بی
ل

سا
 

●  
یز

پای
 

13
91

 

   

 

33 

اي کـه ممکـن اسـت     گونه به باشد؛ ختلف میم

ــاگونی بــه  نهادهــاي مختلــف، فشــارهاي گون

سیاسـتمداران اعمــال نماینـد تــا بتواننـد بــه    

هـاي خــود دسـت یابنــد. پـس ایــن     واسـته خ

فشارها ممکن است منجر بـه ایجـاد کسـري    

رسـی انـواع   بودجه دولت گردد. در زیـر بـه بر  

ــی  ــومی مـ ــاب عمـ ــوري انتخـ ــردازیم تئـ  پـ

(Buchanan,1967).  

  11نفع تئوري گروه ذي .1-4-1

این گروه افرادي هستند که گـرفتن وام  

دهند و تمایل دارند وام بگیرنـد   را ترجیح می

هـا را بپردازنـد.    انداز این وام، مالیـات  و با پس

 12افرادي مثـل تولیسـیون، شـوقارت و رولـی    

ــف   1988( ــد. گ ــار کردن ــه ک ــن زمین ) در ای

اي  بیان کرد که افراد پیري که ورثـه  )1993(

ــه ارث     ــولی ب ــد پ ــل بع ــراي نس ــد و ب ندارن

ــد نمــی هــاي دولتــی (اوراق قرضــه  وام ،گذارن

ــی در    ــزایش خالص ــوان اف ــه عن ــی) را ب دولت

کنند و این افراد از کسـري   ثروتشان تلقی می

برند. لذا تئـوري مـذکور    بودجه دولت نفع می

ارتبــاط مثبتــی بــین درصــد جمعیــت پیــر و 

دارد و بـا توجـه بـه     کسري بودجه را بیان می

توان گفت که بین درصد جمعیت پیـر   ن میآ

سال و کسري بودجه دولـت رابطـه    65الي با

ــر     ــط عم ــین متوس ــود دارد و ب ــی وج مثبت

                                       
11. Interest Group 
12. Tollision, Shoghart, Roeley 

انتظاري افراد و کسري بودجـه رابطـه منفـی    

گیـري کـرد کـه     توان نتیجـه  برقرار است. می

ترجیحات افراد نسبت بـه دادن مالیـات و یـا    

بلکـه بـه    ،آنها وابسته نیسـت  وام فقط به سنّ

  توزیع میراث آنها نیز وابسته است.

  هاي بودجه سیاسی سیکل .1-4-2

کند کـه قبـل از هـر     این تئوري بیان می

یـک   دوره انتخابات ریاست جمهوري معمـوالً 

، زیـرا  شـود  سیاست مالی انبساطی اعمال مـی 

ي بیشـتر بـه   دولت جهت به دسـت آوردن رأ 

دنبال بهبود وضع و افزایش رفاه مردم اسـت.  

) در 1997)، آلسینا و همکاران (1990رگف (

هایی را انجام دادند و  د این تئوري، بررسیمور

ها بـا توسـل بـه     دولت بیان کردند که معموالً

کســري بودجــه بــه دنبــال افــزایش احتمــال 

ــات هســتند.   ــود در انتخاب انتخــاب شــدن خ

یک متغیـر موهـومی    ،ربینی، آلسینا و کوهن

ــه  ــام ب ــان   را ELEن ــد و بی ــدل کردن وارد م

ول سـال  داشتند که اگـر انتخابـات در نیمـه ا   

یـک   ،صورت گیـرد، ایـن متغیـر در آن سـال    

ولی اگـر انتخابـات در نیمـه دوم سـال      .است

صورت گیـرد، در سـالی کـه در آن انتخابـات     

عـدد   ،صورت گرفته و سال بعـد از انتخابـات  

هـا   یک را براي متغیر مزبور و در سـایر سـال  

ــی    ــر م ــفر در نظ ــر را ص ــن متغی ــریم ای  گی

(Galli&Padovano, 2002, p.40).  
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  اي . طرز عمل بودجه1-4-3

ــی  ــان م ــوري بی ــن تئ ــه روش  ای دارد ک

هــاي مربــوط بـــه    نویســی قــانون   بودجــه 

نویسـی   نویسـی و حتـی زمـان بودجـه     بودجه

ثر باشـد.  ؤتواند بر کسري یا مازاد بودجه م می

ــذا افــرادي مثــل وان هــاگن ( ) و وان 1992ل

) معتقدنـد کـه اول   1996( 13هاگن و هـاردن 

ی یـا عـدم اجرایـی بـودن     یباید پیرامون اجرا

هــاي الزم  د و بررسـی وگیـري شـ   يبودجـه رأ 

یید به مجلس برده صورت گیرد و بعد براي تأ

و جهت اجرا بـه رئـیس جمهـور ابـالغ شـود.      

نویسـی و   سان شـفافیت قـوانین بودجـه    بدین

توانـد در بهبـود    درستی اجراي این قوانین می

  ثر باشد.ؤتوازن بودجه م

  ديفشار قیود اقتصا .1-4-4

بـراي مـدیریت مخـارج     ها معموالً دولت

هاي بهـره   هاي مالیاتی یا نرخ خود از سیاست

ــراي اوراقــی ــاال ب ــد ب ــه پرداختن ده اســتفا ،ک

کننـد. (یعنـی دولـت بـراي اینکـه جهـت        می

خرید اوراق قرضه از جانب مردم انگیزه ایجاد 

دهـد.)    نماید، نرخ بهـره بـاالتري را ارائـه مـی    

از مخـارج دولـت    پس وقتی فشارهاي ناشـی 

هـا تمایـل دارنـد ایـن      دولـت  ،آیـد  حاصل می

هاي بـاال را بـا فـروش اوراق قرضـه بـه       هزینه

مین نمایند. آلسـینا  ها تأ جاي دریافت مالیات

                                       
13. Von Hagen, Harden 

 هـاي نسـبتاً   دارد کـه نـرخ   ) بیان مـی 1988(

باالي بهـره بـا کسـري بودجـه دولـت رابطـه       

هـا مجبـور    سـان دولـت   و بـدین  مثبتی دارند

ــی ــه  م ــوند ب ــادي و  ش ــت اقتص ــور تثبی منظ

هاي  از نرخ 14جلوگیري از اثرات خروج ازدحام

هاي ارز چندگانه پنـاه ببرنـد.    بهره باال به نرخ

براي بررسی اثر نرخ ارز از متغیر  ترتیب  بدین

اي  گونـه  بـه  کننـد؛  استفاده می ERRموهومی 

ذیر پـ  هـایی کـه نـرخ ارز انعطـاف     که در سال

هایی که نـرخ   است، این متغیر صفر و در سال

باشـد. اگـر سیسـتم     یک مـی  ،ارز شناور است

نرخ ارز به صورت ثابت نگه داشته شده باشد، 

  دو است.  ERRها متغیر  در این سال

  معرفی متغیرها .2

با توجه به مباحث تئوریکی مرورشده در 

، مــدل نظـري کسـري بودجــه و   بخـش قبـل  

هـاي   ثر بر آن با اسـتناد بـه دیـدگاه   ؤعوامل م

ــري ــی  و  نظ ــی طراح ــات تجرب ــایج مطالع نت

ش کنونی به بررسی نقش گردد. لذا در بخ می

ودجـه پرداختـه   ثر بـر کسـري ب  متغیرهاي مؤ

آمــار مربــوط بــه متغیرهــاي     ، شــود  مــی

شـماره   نگـاره شده در متن مقالـه در   استفاده

  .ده استشدر بخش ضمیمه مقاله لحاظ  )2(

:  در مطالعـه  )Defکسري بودجـه (  .1

حاضر کسري بودجه به صورت تفاضل 

                                       
14. Crowding out 
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مخــارج و درآمــدهاي دولــت تعریــف 

که به صورت ساالنه برآورد است شده 

کســري  ،گردنـد. در ایــن بررسـی   مـی 

بودجه متغیر وابسته است. (واحد ایـن  

متغیــر میلیــارد ریــال مــی باشــد و از 

سایت بانک مرکزي ایـران بـه دسـت    

  آمده است.)

 :)TRM(درآمــــدهاي مالیــــاتی   .2

افزایش درآمدهاي مالیاتی دولـت کـه   

تواند ناشی از بهبود پایه مالیـاتی و   می

منجر بـه بهبـود    ،یا نرخ مالیاتی باشد

ــومی    ــه عم ــدهاي بودج ــش درآم بخ

 رسد گردیده و طبق تئوري به نظر می

به لحاظ نظـري بـا کسـري بودجـه      و

(واحـد ایـن متغیـر    رابطه منفی دارد. 

ز سایت بانک باشد و ا میلیارد ریال می

 مرکزي ایران به دست آمده است.)

از آنجــا  :)TROدرآمــدهاي نفتــی ( .3

درآمدهاي نفتـی   ،که در اقتصاد ایران

سهم باالیی در بخش درآمدي بودجـه  

ــی دارد ــوري  ،دولتـ ــق تئـ ــذا طبـ  ،لـ

درآمدهاي نفتی رابطه منفی با کسري 

(واحد این متغیر میلیـارد  بودجه دارد. 

انک مرکزي باشد و از سایت ب ریال می

 ایران به دست آمده است.)

که براي  :)GYي (دنرخ رشد اقتصا .4

بیان این متغیر از رشد تولید ناخـالص  

) اسـتفاده شـده   Gdpsداخلی سـرانه ( 

است. بـه لحـاظ نظـري، رشـد تولیـد      

ناخالص داخلی از منظر افـزایش پایـه   

هـاي افـزایش    تواند زمینـه  مالیاتی می

ــاتی را حاصــل   ــد مالی ــا آورد و  درآم ب

 کسري بودجه رابطه منفی دارد. 

 :)CGهـا و مخـارج دولتــی (   هزینـه  .5

ــده ه ــهدربرگیرن ــی و   زین ــاي عمران ه

جــاري دولــت اســت. بــا افــزایش     

هـاي جـاري از منظـر افـزایش      هزینـه 

ــدان و   ــارگران و کارمنـ ــتمزد کـ دسـ

هــاي عمرانــی جهــت  افــزایش هزینــه

ــی    ــاي عمران ــه کاره ــی ب اعتباربخش

به لحاظ سازي، سدسازي و غیره)  (راه

ثیر مثبت بـر کسـري بودجـه    تأنظري 

دارد. (آمار این بخش از سـایت بانـک   

ن دست آمده و واحد آ بهمرکزي ایران 

 باشد.) میلیارد ریال می

ــت      .6 ــاخص قیم ــا ش ــورم ی ــرخ ت ن

در شرایط تورمی،  :)Infکننده ( مصرف

ــه  ــی (هزین ــارج دولت ــاي  ارزش مخ ه

یابد،  جاري و عمرانی دولت) فزونی می

ــاتی در صــورتی  کــه درآمــدهاي مالی

تواند خیلی افزایش یابـد، لـذا بـه     نمی
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لحاظ نظري وجود شـرایط تـورمی بـا    

 کسري بودجه رابطه مثبت دارد.

هـاي   در سال War:متغیر موهومی  .7

هـاي جنـگ    که سال 1368تا  1359

هـا   ، یک و در سایر سالتحمیلی است

باشد. در دوره جنگ به علـت   صفر می

ید اسـلحه  اینکه مخارجی از جهت خر

هـا   و سایر تسهیالت نظامی بـر دولـت  

گردد، لـذا شـرایط جنگـی     تحمیل می

هـاي   ثیر مثبتی بـر افـزایش هزینـه   أت

دولتی دارد که زمینه کسري بودجه را 

 آورد. حاصل می

هـاي   متغیر موهومی مرتبط با سال .8

 -59 -58هاي  در سال :ELEانتخابات 

 1384و  80 -76 -72 -68 -64 -60

انتخابات ریاست جمهـوري  ه در آنها ک

 ،هـا  و در بقیه سـال دو  ،صورت گرفته

هـاي   است و طبق تئوري سـیکل  یک

بودجه سیاسی این متغیـر بـا کسـري    

بودجه رابطه مثبت دارد.( در مطالعات 

ربینی، آلسـینا و کـوهن، ایـن متغیـر     

 هــاي یــک و دو در موهـومی بــا ارزش 

یز نظر گرفته شده که در این مطالعه ن

گـذاري   آنها از ایـن ارزش  به تبعیت از

اسـتفاده   ELEبراي متغیـر موهـومی   

   .)ه استشد

تغیر موهومی مرتبط بـا نوسـانات   م .9

مربوط به نرخ ارز است   ERRنرخ ارز 

، دو و در 1350-71هـاي   که در سـال 

، صـــفر و در  1372-80هــاي   ســال 

یــک در نظــر  ،1381-87هــاي  ســال

-71هاي  زیرا در سال ،شود گرفته می

ارز به صـورت ثابـت نگـه     نرخ  1358

تـا   60داشته شده با نرخ متناوب بین 

پس  1372ولی در سال  ،ریال بود 70

ــان ــاس    از یکس ــرخ ارز براس ــازي ن س

ــروردین    ــت از ف ــت دول ــویب هیئ تص

ــال  1372 ــن س ــان آذر ای ــا پای  58 ،ت

درآمـد ارزي حاصـل از صـدور    درصد 

 درصـد  90 ،نفت و از دي ماه آن سال

رخ شـناور روز  درآمد ارزي مذکور به ن

ــر دالر   ــرخ ه ــه ن ــه ب ــال  75و بقی ری

ن در این سال محاسبه گردید. همچنی

التفـاوت نـرخ ارز    مقرر گردید که مابه

شـده   ریال و نرخ ارز شـناور اعـالم   70

روز در حسابی تحـت عنـوان حسـاب    

التفاوت نرخ ارز نزد بانک  تعهدات مابه

-80نگهـداري شـود. از سـال    مرکزي 

ریـال تــا   1646نـرخ ارز بــین  ، 1372

 ،پذیر) بـود  ریال متغیر (انعطاف 1753

نـرخ ارز بـین    ،1381-87ولی از سال 

ریال شـناور بـود. در    9196تا  7958
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اینجا الزم به ذکـر اسـت کـه در ایـن     

مقاله نرخ ارز قیمت یـک واحـد پـول    

ــارجی دالر   ــول خ خــارجی اســت و پ

باشد و نـرخ ارز نیـز بـراي آزمـون      می

دي وارد مـدل  تئوري فشار قیود اقتصا

  گردیده است.

هاي پرداختی از جانب دولـت   یارانه .10

)Sub    به خصـوص در ایـران از آنجـا :(

که ایـن کشـور داراي اقتصـاد دولتـی     

ــه   ــاالنه یارانــ ــت، ســ هــــاي  اســ

ها روي  اي از جانب دولت مالحظه قابل

شوند که  کاالهاي اساسی پرداخت می

اي بـراي   ها به عنوان هزینه چون یارانه

ــت محســوب ــی دول ــا  م ــذا ب شــوند، ل

دولتی و به تبـع آن   هاي افزایش یارانه

هــاي دولــت، کســري  افــزایش هزینــه

(آمــار  بودجـه افــزایش خواهــد یافــت 

مربوط به ایـن متغیـر بـا مراجعـه بـه      

سایت بانک جهـانی، در قسـمت آمـار    

  مربوط به ایران، حاصل آمده است.)

): جهــت آزمــون  POPجمعیــت ( .11

ل وارد مـد  15تئوري بـدهی احتمـالی   

د. (واحد این متغیـر هـزار نفـر    گرد می

  .)است

                                       
15. Contingent Liability 

  بررسی مدل .3

جهت بررسی آثار متغیرهاي مختلف بـر  

) در 1997کسري بودجه آلسینا و همکـاران ( 

) را معرفی نمودنـد  2) و (1مقاله خود روابط (

هاي موجود، این روابـط را    با استفاده از دادهو 

از طریق روش حداقل مربعات معمولی برازش 

  ند.  نمود

 )1(رابطه شماره 

 
  )2(رابطه شماره 

ERRWardPOP

dInfdGYdDef

654

321








 

لذا جهت بررسی آثار عوامل مختلـف بـر   

کسري بودجه در ایران در این مقاله از روابـط  

چون متغیرها مانـا از    ،) استفاده شد2) و (1(

لذا با اعمال یک تفاضـل   ؛باشند درجه یک می

مرتبه سازي تفاضل  مانا گردیدند و جهت مدل

نظر قـرار گرفـت. نتـایج بررسـی      اول آنها مد

) نشـان  1(نگـاره شـماره   مانایی متغیرهـا در  

  داده شده است.

ثر در این مقاله جهت بررسی عوامـل مـؤ  

-87هـاي   بر کسري بودجه ایران از آمار سال

استفاده شـده اسـت و ایـن آمارهـا بـا       1358

مراجعه به سایت بانک مرکزي ایـران حاصـل   

هــت بــرازش از روش حــداقل آمــده اســت. ج

مربعات معمولی استفاده گردید. علت استفاده 

ELEdSubdCG

dTRMdTROdDef

654

321
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از این روش عالوه بر سـادگی، بیـان نتـایجی    

مطابق با مبانی نظري بود. از سویی چـون بـه   

دنبال بررسی همزمان آثار چند تئوري بودیم 

و متغیرهاي ما مانا از مرتبه اول هستند، ایـن  

ــایر روش  ــه س ــبت ب ــا از اولو روش نس ــت ه ی

  برخوردار بود.

  بررسی مانایی متغیرها .4

در ابتدا بـه بررسـی مانـایی متغیرهـا بـا      

پردازیم کـه طبـق    فولر می روش آزمون دیکی

این بررسی تمام متغیرهـا در تفاضـل مرتبـه    

اول مانا هستند. نتایج بررسی مانایی متغیرها 

  ) ذکر شده است.1( نگاره شمارهدر 

بررسی مانایی یا نامانایی  ) ـ1نگاره شماره (

  متغیرها

ها
یر

تغ
م

  
ADF  

(تفاضل 

  مرتبه اول)

سطح 

 5بحرانی 

  درصد

مانایی یا عدم 

مانایی در تفاضل 

  مرتبه اول

Def  0871/4-  61/2-  مانا  

GY 67/5-  07/3 -  مانا  

TRM 56/3-  98/2 -  مانا  

TRO 81/2 -  34/1 -  مانا  

Inf  31/4 -  98/2 -  مانا  

CG 56/3-  33/2 -  مانا  

Sub 21/2 -  73/1 -  مانا  

POP 56/3-  05/2 -  مانا  

  برازش .5

ثیر متغیرهاي درآمـدها و  بررسی تأ )الف

  مخارج دولت بر کسري بودجه

در این قسمت، تفاضل مرتبه اول کسري 

بودجه را به عنـوان متغیـر وابسـته و تفاضـل     

مرتبــه اول متغیرهــاي درآمــدهاي نفتــی،    

 درآمــدهاي مالیــاتی دولــت، مخــارج دولتــی،

ــر   ــت و متتغی ــب دول ــی از جان ــه پرداخت یاران

ــوان    ــه عن ــات در ســطح را ب ــومی انتخاب موه

گیـریم. لـذا بـا     متغیرهایی مستقل در نظر می

ــداقل    ــتفاده از روش ح ــا اس ــرازش ب ــام ب انج

آیند  ، نتایج زیر به دست می16مربعات معمولی

انـد. علـت    ) ذکر شده3آیند که در رابطه ( می

، بیـان  استفاده از این روش عالوه بـر سـادگی  

نتایجی مطابق با مبانی نظري بـود. از سـویی   

چون به دنبـال بررسـی همزمـان آثـار چنـد      

تئوري بودیم و متغیرهاي ما مانا از مرتبه اول 

هـا از   هستند، این روش نسبت به سـایر روش 

  باشد. اولویت برخوردار می

 t(مقادیر داخل پرانتز مربـوط بـه آمـاره    

  باشد.) می

  )3رابطه شماره (

98.1

79.0

83.0

)23.0(

)35.4(

)94.3(

)22.7(

)47,6(

)32.2(

17.028.115.2

97.022.168.2

2

2
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در ادامه بـه بررسـی نتـایج بـرازش بـاال      

  پردازیم. می

طور که دیده  در مورد متغیر یارانه همان

رابطه مثبتـی بـین یارانـه و کسـري      ،شود می

با کسـري بودجـه    TRMبودجه وجود دارد و 

رابطه منفی دارد. چون اگر درآمدهاي مالیاتی 

وانـد  ت دولت افزایش یابد، که این افزایش مـی 

ناشی از افزایش نرخ مالیـات، پایـه مالیـاتی و    

حتی بهبود سیستم مالیاتی باشـد، منجـر بـه    

 TROگـردد. رابطـه    کاهش کسري بودجه می

اسـت. پـس افـزایش     با کسري بودجه منفـی 

ثیر منفی بر کسري بودجه درآمدهاي نفتی تأ

هاي مـورد بررسـی داشـته اسـت. در      در سال

بـرازش نشـان    یا انتخابات، نتـایج   ELEمورد

بـر کسـري    دهند کـه ایـن متغیـر نسـبتاً     می

مربـوط بـه ایـن     tاثر است و آمـاره   بودجه بی

معنـی بـودن ایـن متغیـر      متغیر حاکی از بـی 

  باشد. می

ثیر سایر متغیرها بر کسري ب) بررسی تأ

  بودجه

در این قسمت تفاضل مرتبه اول کسري 

بودجه را به عنـوان متغیـر وابسـته و تفاضـل     

ل رشد اقتصـادي، تـورم، جمعیـت و    مرتبه او

در سطح بـا   ERRو  Warمتغیرهاي موهومی 

ــتفاده از ر ــولی  اس ــات معم ــداقل مربع وش ح

کنیم. نتایج ایـن بـرازش در رابطـه     برازش می

  ) لحاظ گردیده است.4(

 t(مقادیر داخل پرانتز مربـوط بـه آمـاره    

  باشد.) می

  )4رابطه شماره (

00.2

67.0

70.0

)98.1(

)24.2(

)80.0(

)4.5(

)73.2(

)11.2(

67.342.1141.0

471.15.242.3

2

2
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آمـده در رابطـه    نتایج به دسـت مطابق با 

یا رشـد اقتصـادي کـه بـه      GY)، در مورد 4(

صورت افزایش و رشد تولید ناخـالص داخلـی   

است، با افزایش رشد اقتصادي و بهبود تولید، 

میزان درآمدهاي دولت فزونی یافته و کسري 

  یابد. بودجه دولت کاهش می

ERR  چون ایران یک اقتصاد وابسته بـه ،

اسـت، نوسـانات نـرخ ارز بـر     درآمدهاي نفتی 

ثر است و اگر نرخ ارز فزونی ه مؤکسري بودج

رود و  هـاي ارزي کشـور بـاال مـی     یابد، درآمد

یابد. البته ذکر ایـن   کسري بودجه کاهش می

نکته ضـروري اسـت کـه افـزایش نـرخ ارز از      

هـاي وارداتـی    سوي دیگر باعث افزایش هزینه
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گردد کـه ممکـن اسـت منجـر بـه       کشور می

ــزای ــهاف ــت شــ ش هزین ــه وهــاي دول د و زمین

افزایش کسري بودجه را ایجاد کند، اما نتـایج  

شده در مطالعه حاضر  از تخمین اعمال حاصل

گویاي این مطلب است که افزایش نرخ ارز اثر 

معکوس بر کسري بودجـه داشـته اسـت. لـذا     

بر   ERRنتیجه برازش باال حاکی از اثر منفی 

ررسی بـوده  هاي مورد ب کسري بودجه در سال

  است.

نتـایج بـرازش حــاکی از ایـن اسـت کــه     

منجر به افزایش مخارج دولـت و   Inf افزایش 

 گـردد.  به تبع آن افزایش کسري بودجـه مـی  

دهـد   نتایج در مورد متغیر جنگ نیز نشان می

ــزایش   کــه در دوره ــه علــت اف هــاي جنــگ ب

ــت   هزینــه ــت، کســري بودجــه دول هــاي دول

  افزایش یافته است.

زم بـه ذکـر اسـت کـه جهـت      در انتها ال

بررسی اثر کسري بودجه بر بیکاري از آزمـون  

علیت گرنجري استفاده شد و نتایج نشان داد 

  طرفـه میـان کسـري     که یک رابطه علیت یک

کــه  طـوري  بـه  ،بودجـه و بیکـاري وجـود دارد   

افــزایش کســري بودجــه منجــر بــه افــزایش  

هـاي مـورد    بیکاري در ایران در فاصـله سـال  

  است. بررسی شده

  فرجام

 کـامالً  ،گرفتـه  هاي صـورت  طبق بررسی

مشخص اسـت کـه نظریـه کینـزي در ایـران      

کاربرد دارد. در ایران طبق مطالعـات تجربـی   

روي کسـري یـا مـازاد بودجـه      تعداد احـزاب 

ثیر چندانی ندارند. علت ایـن مسـئله   دولت تأ

گیري احزاب قوي  تواند ناشی از عدم شکل می

ترتیب به نظـر   . بدینو پرقدرت در ایران باشد

رسد که تئوري انتخاب عمـومی در ایـران    می

هاي بودجه سیاسـی   شود. تئوري سیکل نقض 

ـ   ،نیز در ایـران کـاربرد نـدارد    ات یعنـی انتخاب

ثر نبـوده  آنچنان بر کسري بودجـه ایـران مـؤ   

هـاي پـس از انتخابـات (در     است. لذا در سال

ــال سیاســت  ــورد بررســی)، اعم ــاي  دوره م ه

الی از جانب دولـت، جهـت بهبـود    انبساطی م

مردم آنچنان مورد توجـه سیاسـتمداران    هرفا

ارج ناشـی از اعمـال ایـن    در ایران نبوده و مخ

ثیر چنـدانی بـر کسـري بودجـه     ها تأ سیاست

ــت.  ــته اس ــت نداش ــی  دول ــق بررس ــاي  طب ه

درآمــدهاي نفتــی  ،گرفتــه  در ایــران صــورت

همیشه موجب کاهش کسري بودجـه دولـت   

ــده ــی در ب ،ش ــدهاي  ول ــن درآم ــدت ای لندم

مالیاتی هستند که بیشترین اثر را بر کـاهش  

  گذارند. کسري بودجه دولت می
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  پیشنهادات

از طریـق  توانـد   کسري بودجه دولت می

 ،مین مالی گـردد فروش اوراق قرضه دولتی تأ

ولـی در ایـران بخــش اعظـم کسـري بودجــه     

گیري از تسـهیالت نظـام    دولت از طریق بهره

ــت از    ــق برداش ــز از طری ــی نی ــانکی و بخش ب

مین اب ذخیره ارزي و درآمدهاي نفتی تأحس

بـرداري گسـترده    سـان بهـره   گردد. بـدین  می

دولـت از تسـهیالت نظــام بـانکی محــدودیت    

ــاد    ــی ایج ــش خصوص ــراي بخ ــارات را ب اعتب

د و منجر به افزایش نـرخ بهـره شـده و    کن می

و حالت رکود  بدشود تولید کاهش یا باعث می

در کشور پدیدار شود. از طرفی کاهش تولیـد  

شـود و   هـا مـی   موجب افزایش سـطح قیمـت  

در افزایش تـورم را در پـی خواهـد داشـت و     

آیـد. پـس    رکـود تـورمی حاصـل مـی     نهایـت 

ها باید به طور جدي به دنبـال کـاهش    دولت

تا از بروز مشکل رکـود   ،ري بودجه باشندکس

گـردد   تورمی ممانعت نمایند. لذا پیشنهاد می

هـاي پـولی و مـالی     دولت بـا اتخـاذ سیاسـت   

ریـزي دقیـق،    صحیح و به تبـع آن بـا بودجـه   

هاي مناسبی براي دستیابی بـه بودجـه    زمینه

  متوازن و متعادل را پدید آورد.

  ضمیمه: 

قام مربوط به آمار و ار -) 2(شماره  نگاره

  ها و درآمدهاي دولت پرداخت
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