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 چکیده 

اند که ثبات رود. امروزه اقتصاددانان پذیرفتهمی شماردستیابی به نرخ رشد اقتصادی باال یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به

ثباتی اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که رشد اقتصادی را حایکه بیاقتصادی یک شرط الزم برای رشد اقتصادی باالست در

ی اثرر ایر  بودجه در کشورهای درحال توسعه یک ابزار سیاستی مهم است، لذا بررس کند. از آنجا که سیاست کسریمحدود می

کند. نبود یک اجماع نظرر کلری در ایر  زمینره موجر  شرده م العرات تجربری متغیر بر رشد و توسعه اقتصادی مهم جلوه می

همچرون کشرور، دوره  بسیاری به بررسی اثرگذاری کسری بودجه بر رشد اقتصادی بپردازند که ای  م العات بسرته بره عرواملی

 بر رشد اقتصادی کسری بودجهدر مقاله حاضر به تأثیر اند. اده نتایج متناقضی ارائه کردهزمانی مورد م العه و تکنیک مورد استف

های تحقیر  حراکی از ایر  یافتهپرداخته شده است.  ARDL ( با استفاده از مدل 9331-9313های )در کشور ایران طی سال

ایر  نترایج نشران  .داری بر رشد اقتصادی داشته است، اثر معنیکار برده شدههای بهدر کنار سایر متغیر کسری بودجهکه  است

 جهت کاهش و کنترل کسری بودجه در نظر داشته باشد. دولت نظم و انضباط مالی را در باید دهد کهمی

 ARDLروش ، ، رشد اقتصادیکسری بودجهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه  -1

گردد و عضالت اقتصادی از جمله فقر، توزیع نامناس  درآمد و ... تلقی میحل بسیاری از م خاطر اینکه راهرشد اقتصادی باال به

بر ای   شود.ای از قدرت کشورها نیز تلقی میشود، به عنوان یک هدف سیاستی مهم و نشانهموج  افزایش رفاه جامعه می

نمایند. ای  امر اقتصادی خود استفاده میها از ابزار بودجه به عنوان ابزاری کارا در راستای رسیدن به اهداف اساس، اغل  دولت

به عنوان یک هدف سیاستی نامناس  تلقی نمود. به عنوان  ضرورتاًبدی  معناست که انباشت کسری بودجه دولت را نباید 

نمونه، اگر سیاست کسری بودجه به نحوی کارا و در جهت ارتقا رشد اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند، چنی  سیاستی 

ثباتی در مباحث مربوط به رشد و توسعه اقتصادی مسأله بی (.Antwi, 2013) ند به بهبود شرایط اقتصادی منجر شودتوامی

، اهمیت دو و توسعه پایدارهای مربوط به رشد ای را به خود اختصاص داده است. ای  موضوع در بحثاقتصادی جایگاه ویژه

توان در جهت رفع و یا هدایت آن به ثباتی میدرست ماهیت و علل بیکند. زیرا با درک صحیح و شناخت چندان پیدا می

آورد و نیز از پیامدهای زیانبار آن بر کل اقتصاد جلوگیری کرده و یا آن را محدود هایی که اثرات جانبی کمتری به بار میبخش

ویای م العات و تحقیقات اقتصاد کالن حال بحث رشد اقتصادی، حوزه پنمود. در ادبیات اقتصادی، از چندی  دهه گذشته تا به

سازی نظری و تجزیه و تحلیل تجربی، را به خود اختصاص داده است. اقتصاددانان پیوسته در تالش هستند تا با استفاده از مدل

شوند. بودجه صیص، توزیع و ثبات به عنوان وظایف اقتصادی دولت شناخته میتخ عوامل مؤثر بر رشد را شناسایی کنند.

باشد. ها( میمتری  ابزار برای دستیابی به ثبات اقتصادی )شامل اهدافی از قبیل رشد اقتصادی، اشتغال کامل و تثبیت قیمتمه

ها بایستی توجه خود را مع وف به منجر به تعادل در اقتصاد کالن خواهد شد، دولتبرای رسیدن به اهداف ثبات اقتصادی که 

حال، باید توجه داشت کسری بودجه متغیر ضد ادواری است که در دوران رکود زیاد و  در عی تخصیص بهینه بودجه نمایند. 

گذاری بخش خصوصی، کمبود عرضه کل و فزونی در کشورهای درحال توسعه، فقدان سرمایهشود. در دوران رون  کم می

ت باید با هماهنگی عرضه کل شود. ای  سیاسمخارج دولت نسبت به درآمدهای آن سب  استفاده از سیاست کسری بودجه می

کند، بلکه تورم شدیدی به بار خواهد آورد و اثرات نامساعدی را بر صورت گیرد، در غیر اینصورت نه تنها رکود را برطرف نمی

خود که تکمیل کننده مخارج از مخارج  جا خواهد گذاشت. دولت نیز باید با افزایش آن بخشمتغیرهای کالن اقتصادی به

ری بخش خصوصی است، زمینه حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد را فراهم نماید. بنابرای  با اینگونه سیاست گذاسرمایه

البته، باید توجه داشت که ارتباط کسری بودجه در کشورهای  کل تأثیر گذاشت.ری بودجه میتوان بر اجزای تقاضای کس

کسری بودجه، امروزه در کشورهای درحال توسعه به عنوان است یای  نوع س باشد.مختلف با متغیرهای اقتصادی یکسان نمی

ها اند. زیرا کینزی شود. کینز و طرفدارانش از چنی  سیاستی در اقتصاد دفاع کردهبسیار مهم تلقی می مالی یک ابزار سیاستی

ا به سمت تعادل حرکت شود، اما اقتصاد کالن رمعتقدند اثرات انبساطی کسری بودجه هر چند باعث عدم تعادل در بودجه می

  (.9333صمیمی، جعفری دهند )دهد. بنابرای  تعادل در اقتصاد کالن را بر تعادل بودجه ترجیح میمی
ی رشد و توسعه اقتصادی در ای  تحقی  و با نگرشی جدید به انتخاب مدل سعی بر آن است تا به با توجه به اهمیت مسأله

طور کلی گذار پرداخته شود. بهبر رشد و توسعه در کنار سایر متغیرهای اثر ری بودجهکسگذاری متغیر بررسی میزان و جهت اثر

برآورد الگو صورت  سومبخش در است،  روش تحقی  یل شده است. پس از مقدمه بخش دومبخش تشک چهارمقاله از  ای 

 گردد.گیری و پیشنهادات ارائه مینهایت نتیجه و درگیرد می
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 ادبیات تحقیق  2-1

 

 نظری مبانی .2-1-1
 

ای است که در ایاالت متحده، کسری در ادبیات اقتصادی م رح شده است. ای  دوره 0891ی موضوع کسری بودجه از دهه

ای افزایش یافت. ظهور ای  پدیده بسیاری از اقتصاددانان را بر آن داشته است تا بر خالف کینز که طور قابل مالحظهبودجه به

ویژه در های کالن اقتصادی، بهکننده عدم توازنعنوان عامل ایجادداند، از آن بهرار کننده توازن میبخش عمومی را برق

های های خارجی، تورمچون بدهیکشورهای درحال توسعه یاد کنند، چرا که در کشورهای درحال توسعه مشکالت خاصی هم

هرگاه در یک دوره های مختلف خارجی وجود دارد. رز و وقوع شوکها، وجود بازارهای موازی ابسیار باال، مشکالت تراز پرداخت

شود که بودجه دولت با کسری مواجه می عنوان اًاص الحخاص )یک سال مالی( مخارج دولت از درآمدهای آن فزونی گیرد، 

اصلی تفاوت  دهد که هستهای نشان میهای م رح شده در زمینه تعادل بودجهشده است. بررسی تعاریف موجود و نظریه

های دولت است. نظر به اینکه آثار و پیامدهای کسری بودجه به علل ها و پرداختتعریف کسری بودجه، نحوه نگرش به دریافت

های تداوم آن بستگی دارد، و چگونگی اندازه کسری های تأمی  مالی و نیز تعداد سالبه وجود آمدن کسری بودجه، روش

 های خارج از فرایند ایجادخوردار است، زیرا تعدیل و یا به حداقل رساندن آن با استعانت از اهرمبودجه نیز از اهمیت زیادی بر

در یک تقسیم بندی کلی، کسری بودجه را میتوان به کسری بودجه  کننده کسری، آثار و تبعات منفی زیادی به دنبال دارد.

 بندی کرد.آشکار )واقعی( و کسری بودجه پنهان تقسیم

دلیل نقش  شود. ای  نوع کسری بودجه بههای مالی دولت ثبت میارقام کسری در گزارش ی بودجه آشکار، معموالً در کسر •

گذاری و های تثبیت نوسانات اقتصادی، کاهش بیکاری، تشوی  سرمایهو در راستای اجرای سیاستهدفمند دولت در اقتصاد 

ید. همچنی  کسری بودجه ممک  است به دلیل شرایط رکودی به وجود آهای مالی مختلف به وجود میغیره، با اجرای سیاست

های مالی فعال و آید. ای  نوع کسری که بیانگر نقش ضعیف و غیرفعاال دولت در اقتصاد است با کسری ناشی از اتخاذ سیاست

 آگاهانه تفاوت کلی داشته و آثار و تبعات متفاوتی نیز در پی دارد. 

های شبه مالی ها و سیاستشود، حاصل برخی فعالیتدجه که از آن تحت عنوان کسری پنهان یاد مینوع دیگری از کسری بو •

ها، های مورد نظر، تخصیص ارز با نرخ رسمی به بعضی از بخشبه برخی از بخشدار های کم بهره و یارانهنظیر اع ای وام دولت،

زده، سسات مالی بحرانؤها و مهای اعتبار، حمایت از شرکتسقف ها وتضمی  نوسانات نرخ ارز در مبادالت خارجی، تعیی  کف

باشد های اقتصادی و اع ای وام به دولت با نرخ بهره پایی  از سوی بانک مرکزی میهای ترجیحی از برخی بخشاخذ مالیات

شده عالوه بر داشت  بار مالی،  شود. موارد یادهای ملی و بودجه دولت منعکس نمیکه تأثیر یا بار مالی آنها هیچ گاه در حساب

ها اثر داشته و تخصیص منابع مالی در دو بخش دولتی و های اقتصادی و ترازپرداختها، فعالیتبر س ح عمومی قیمت

  زند.های اقتصادی را برهم میخصوصی و حتی تخصیص منابع در درون بخش

اند. بنابرای  در مورد لکرد اقتصاد کالن اختالف نظر داشتهاقتصاددانان مکات  مختلف همواره درباره تعادل در بودجه و عم

 توان پاسخ ق عی داد که آیا کسری بودجه بر متغیرهای اقتصاد کالن، به ویژه رشدبودجه و عملکرد اقتصاد کالن همواره نمی

 گی تأمی  مالی آنو چگون اقتصادی، اثر مثبت یا منفی دارد. زیرا اثرات اقتصادی کسری بودجه به علت چگونگی به وجود آمدن
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های ها و پولیون، کارایی سیاستهای اساسی بی  کینزی کالن بستگی خواهد داشت. همچنی ، یکی از اختالفو شرایط اقتصاد 

خصوص تعادل در بودجه دولت وجود دارد های مختلف درباشد. نظریههای تولید و افزایش تولید کل میمالی در بهبود فعالیت

 ن آنها را در سه نظریه خالصه کرد:تواکه می

رویه دولت، همان ور ها معتقدند به علت اینکه ریشه تورم کسری بودجه است و نیز به منظور جلوگیری از رشد بیکالسیک •

 که بخش خصوصی باید در تعادل باشد، بخش عمومی نیز باید در تعادل باشد.

داند که ممک  لت را ایجاد ثبات اقتصادی از طری  بودجه در اقتصاد میسیاست بودجه نامتعادل است که مهمتری  وظیفه دو •

 صورت، در یک دوره بلندمدت در بودجه با کسری مواجه باشیم.است در ای 

صورت ساالنه است. طرفداران ای  نظریه معتقدند بودجه دولت باید در دوره نظریه سوم نیز حمایت از تعادل بودجه ولی نه به •

ساله متوازن شود. بنابرای ، آنچه مهم است، جبران کسری ایجاد شده در دوره رکود با مازاد در دوره رون  اقتصادی تجاری چند 

 است.

تعادل بودجه خود، از تعادل اقتصاد کالن غافل می گردد و از اهداف اصلی خود البته، نظریه اول به دلیل اینکه دولت با توجه به 

ز انقالب اسالمی، نسبت های پس اخصوص در سالباشد. در ایران نیز و بهو منسوخ می ماند، مورد قبول نبودهباز می

های مداوم بودجه گردیده های دولت به تولید ناخالص داخلی و همچنی ، اندازه دولت افزایش یافته که سب  کسریپرداختی

ی و نظام بانکی، دولت کسری خود را با استقراض از ها به علت کنترل تمام عیار بر تغییرات پولاست. از طرف دیگر، در ای  سال

 (.9311نظام بانکی جبران کرده است. )موالیی و گلخندان، 

تری  متغیرهای مورد توجه از بی  متغیرهای اقتصاد کالن، رشد اقتصادی معرف وضعیت اقتصاد کالن هر کشور و از مهم

دولت خوب موف  است که حداقل هزینه درآمد و هزینه را داشته ها معتقدند که باشد. کالسیکحال توسعه میکشورهای در

ها همچنی  معتقدند دولت موظف به رعایت تعادل در بودجه سالیانه خود است. برای باشد و در امور اقتصادی دخالت نکند. آن

عادل در بودجه و جلوگیری از ای  نظریه خود، به دالیلی از قبیل م لوب بودن تعادل در بودجه، عدم مهار تورم در شرایط عدم ت

آدام اسمیت اقتصاددان معروف کالسیک و فریدم  از همچنی  نمایند. صورت تعادل در بودجه اشاره میرشد بخش عمومی در

کنند. در نتیجه استفاده از ابزارهای سیاست مالی مانند سیاست کسری بودجه مورد قبول ای  ای  نظریه حمایت می

حالیکه کینز معتقد است در شرایط رکود فقط از طری  شود، درشود و تعادل در بودجه یک اصل تلقی میاقتصاددانان واقع نمی

توان تقاضای کل را افزایش داد. بنابرای ، ای  کسری بودجه به دلیل اثر مثبت بر تقاضای کل اقتصاد، افزایش مخارج دولت می

که اقتصاد در دوران رون  تواند بسیار م لوب ارزیابی شود. زمانیجه مینه تنها نام لوب نیست بلکه در یک مدیریت کارآمد بود

که ای  یابد، اما هنگامیهای دولت نیز افزایش میطور هزینهقرار دارد، به یقی  درآمدهای دولت روبه افزایش است و همی 

های دولت چندان گذارد اما هزینهی دولت به شدت روبه کاهش میاشود، درآمدهشرایط تغییر کرده و دوران رکود آغاز می

گذراند دولت آید. از سوی دیگر زمانی که اقتصاد دوران رکود را میکند و از ای  رو مسئله کسری بودجه پیش میتغییر نمی

گذاری بخش خصوصی در بازار های خود را در س حی حفظ کند تا ضم  پر کردن جای خالی سرمایهناچار است که هزینه

 می  مالی آن بسیار مهم و آثار متفاوتی را دارد.  أشود. اما نحوه تا نماید، از ای  رو دولت با کسری بودجه مواجه میایجاد تقاض
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 کسری بودجهاهمیت و ضرورت  .2-2-1
 

گراه کره جایبه اقتصرادی کرارا دستیابی گذاری آن بر اقتصاد ایران برای با توجه به اهمیت کسری بودجه بر رشد اقتصادی و اثر

به همی  دلیل شناسایی عوامل مؤثر بر آن از اهمیت بسیاری برخروردار اسرت.  تحلیرل  کندای را برای کشور فراهم میشایسته

همچنری  مشرکالت فعلری گیرری نمرود. کند تا میزان و اندازه تأثیرات آن را اندازهکسری بودجه و عوامل مؤثر بر آن کمک می

های مناس  میتروان کسرری بودجره را گذاریقتصادی حل کرد در عی  حال با اتخاذ سیاسترا میتوان با افزایش رشد ا جامعه

کنرد. م العرات انجرام و رشد اقتصادی را تأیید می کسری بودجههمچنی  شواهد تجربی فراوانی وجود ارتباط بی   کنترل کرد.

 . است دجهکسری بودر رشد اقتصادی است و ای  مرتبط با س وح  شده بیانگر وجود تفاوت

 در رشد اقتصادی کسری بودجهنقش . 2-3-1
 

سیاست کسری بودجه به نحوی کارا و در جهت ارتقا رشد و  ها توجه خود را مع وف به تخصیص بهینه بودجه نماینددولتاگر 

سیاست چه حد برای بررسی ای  موضوع که تا شاهد تعادل در اقتصاد ایران خواهیم بود.  اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند

گذار بر رشد اقتصادی رشد اقتصادی کمک کند باید به بررسی عوامل تأثیرتواند به در کنار سایر عوامل می کسری بودجه

ی بر رشد اقتصادی مشخص شود. در تحقیقات انجام شده در زمینه کسری بودجهگذاری تا میزان و جهت اثر پرداخته شود

اند که با رشد اقتصادی راب ه داشته و ترکی  ای  متغیرها از تحقیقی به یرها معرفی شدهرشد اقتصادی، تعداد زیادی از متغ

یعنی محق  در راستای هدف خود متغیرهایی  شود.تحقی  دیگر متفاوت است و ای  ترکی  با توجه به هدف محق  تعیی  می

 کسری بودجهستفاده شده است برای بررسی تأثیر ا ARDL در ای  تحقی  از روشدهد. داند در مدل قرار میرا که اثرگذار می

 .استفاده شده استبر رشد اقتصادی 

 پیشینه تحقیق .2-2

های دولتی صرف نظر از اینکه با تورم ، با به کارگیری مدل خود بازگشتی برداری دریافتند که کسری(9111) 9دارت و سلیمان

 د. داری بر رشد اقتصادی دارنتصحیح شوند یا نه، اثر معنی

اند. نتایج م العه ( ارتباط بی  کسری بودجه و دیگر متغیرهای کالن اقتصادی را مورد بررسی قرار داده1112) 1ویورا و سیشایا

ی های بودجه اثر قابل توجهی بر رشد اقتصادی ندارد. آنها همچنی  دریافتند که هیچ راب هنشان داد که وجود کسری

 کننده و رشد اقتصادی نیز وجود ندارد.رفداری بی  عرضه پول، قیمت مصمعنی

های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مانند حال توسعه به دلیل ویژگیدهند که در کشورهای در(، نشان می1113) 3آیس  و ویگا

تر آزادی اقتصادی، نظام سیاسی کمتر دموکراتیک و ق بی شدن اجتماعی، استقالل عملی کمتر بانک مرکزی، س ح پایی 
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تر شده تر و بادوامالمللی، تأثیرگذاری مخارج دولت و کسری بودجه بر پول گستردهتر دسترسی به تأمی  مالی بی پایی  س ح

 است.

( در پژوهشی به بررسی راب ه علی بی  کسری بودجه و رشد اقتصادی در اقتصاد کشورهای عضو آفریقای غربی 1191) 2که هو

( پرداخته است. نتایج پژوهش حاکی از آن 9111ن علیت گرنجری با روش تودا و یاماماتو )و اتحادیه پولی با استفاده از آزمو

است که در سه کشور مورد بررسی هیچ راب ه علی بی  کسری بودجه و رشد اقتصادی وجود ندارد ولی در چهار کشور 

 مانده، کسری بودجه اثری معکوس بر رشد اقتصادی دارد.باقی

 (9193-1111) دوره طی رشد اقتصادی کشور پاکستان بر(، به بررسی راب ه کسری بودجه 9111) 1و همکاران فاتیما

مدت کسری بودجه و رشد اقتصادی از مدل حداقل مربعات معمولی برای شناسایی راب ه بلند در ای  م العهاند. پرداخته

مدت، بر رشد اقتصادی پاکستان در بلندورم و نرخ ارز و تدهد اثر کسری بودجه استفاده شده است. نتایج تحقی  نشان می

 دار است.منفی و معنی

با استفاده از   (1111-1191)مالزی را طی دوره ای راب ه بی  کسری بودجه و رشد اقتصادی در مقاله (،1191) 3عبدالرحمان

مدت مدت و بلندر کوتاهدهد کسری بودجه دم العه و بررسی قرار داده است. نتایج ای  تحقی  نشان می مورد ARDLروش 

  داری بر رشد اقتصادی مالزی دارد.اثر منفی و معنی

در روند رشد اقتصادی بر کسری بودجه از طریق پایداری های موجود گذاری شوکبه بررسی اثر(، 1193) 9آنتوای و همکاران

کسری بودجه و نوسانات رشد اقتصادی  مدت منفی بیندهنده وجود یک رابطه بلندآزمون کسری بودجه پرداختند. نتایج نشان

 است.

ای تجربی به بررسی راب ه بی  کسری بودجه و رشد اقتصادی در ترکیه با استفاده از علیت (، در م العه1191) 3یوراکل و اوکار

از آزمون علیت گرنجر ارتباط یک سویه کسری حساب پرداختند.  (9111:9-1192:1طی دوره ) VARگرنجر و تجزیه و تحلیل 

توسط توابع ضربه و پاسخ به متغیر کسری حساب نرخ رشد را نشان داده است. همان ور که نتایج متغیر نرخ رشد و اثر بر روی 

دهد. عالوه بر ای ، تجزیه و تحلیل یک شوک از یک انحراف معیار را نشان می VARدست آمده از طری  تجزیه و تحلیل 

بینی در جریان کسری حساب است. درصد از واریانس خ ای پیش 13.11 جاری بواریانس در طول دوره دهم  نرخ رشد حسا

 مانده است.بینی باقیدرصد از واریانس خ ای پیش 23.91کسری حساب برای خود حساب  حال حاضر متغیردرحالیکه در
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( 9131-1199طی دوره ) ای به بررسی کسری بودجه و رشد اقتصادی کشور ویتنام(، در م العه1191) 1وی  بوی و تاتچلیرم

ی کسری بودجه و رشد های مالی دولت ویتنام و راب هخصوص سیاستی انجام شده به ارزیابی دو فرضیه درپرداختند. م العه

دهد، و فرض وری را کاهش میاقتصادی پرداخته است. بر اساس فرض اول کسری بودجه دولت، رشد اقتصادی و میزان بهره

وری در نظر گرفته است. نتایج م العه نشان داده است که کسری رای تحریک رشد اقتصادی و بهرهدوم کسری بودجه را ب

ها هیچ اثر مستقیمی بر رشد اقتصادی کشور نداشته است و نتایج با قضیه هم ارزی بودجه دولت ویتنام در طی ای  سال

گیرد که به بیند سازگار است. ای  مقاله نتیجه میای میان کسری بودجه دولت و رشد اقتصادی نمیریکاردویی که هیچ راب ه

های اداری و قانونی برای اطمینان از استفاده های دولت، ویتنام به اصالحجای گسترش بخش عمومی از طری  کسری هزینه

 عنوان عامل رشد اقتصادی نیاز دارد.بهینه دولت از منابع به

در یک دوره سی ساله به بررسی راب ه بی  کسری بودجه و رشد  OLSروش (، با استفاده از 1193) 91مانوئل و کریستوفرای

دهد که تأثیر کسری بودجه بر ها و نتایج حاصل از م العه نشان میاقتصادی کشور سیرالئون پرداختند. تجزیه و تحلیل داده

است. ضری  کسری ناشی از اثر مثبت بر رشد به ای  معنی است که افزایش  %1.1دار و در س ح رشد اقتصادی مثبت و معنی

 شود.در رشد اقتصادی سال جاری می %1.21در کسری، منجر به  افزایش حدود  91%

انباشتگی با استفاده از روش هم (، در پژوهشی به بررسی راب ه کسری بودجه و رشد اقتصادی سریالنکا1193) 99محمد آسلم

( پرداختند. برای آزمون ای  هدف، کسری بودجه سریالنکا به عنوان متغیر مستقل 9111-1193های زمانی )جوهانسون و داده

قیمت ثابت به عنوان متغیر وابسته استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل  اصلی مورد استفاده قرار گرفت و تولید ناخالص داخلی به

مدت حالیکه در کوتاهمدت راب ه پویا و مثبتی با رشد اقتصادی سریالنکا دارد درای  م العه نشان داد که، کسری بودجه در بلند

 ای میان کسری بودجه و رشد اقتصادی وجود ندارد.راب ه

 کشورهای منتخ  من قه مناوری دربر رشد و بهرهبه بررسی نقش کسری بودجه ای در مقاله( 3119) 91ارجمند و همکاران

در مدل روابط برآورد  اده از مدل پنل پرداختند. نتایج( با استف1111-1193)طی دوره  (جمله کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقااز)

دهد اثر مثبت برای رشد اقتصادی دارد و متغیر نرخ تورم اثر منفی برای اول که کسری بودجه دولت به عنوان متغیر وابسته نشان می

دهد که اثر مثبت کار و کسری بودجه دولت دارد. عالوه بر ای ، مدل دوم رشد اقتصادی به عنوان متغیر وابسته نشان میوری نیرویبهره

  بودجه دولت همبستگی منفی با رشد اقتصادی داشت. رشد اقتصادی دارد. عالوه بر ای ، کسریوری نیروی کار و برای شاخص بهره
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( 9321-9319)ای به بررسی راب ه بی  کسری بودجه و رشد اقتصادی ایران طی دوره (، در مقاله9399کسمائی ) دموسوی آزا

شود ی میمدت منجر به افزایش تولید و رشد اقتصاداست که سیاست کسری بودجه در کوتاه پرداخته است. نتایج حاکی از ای 

 شود. مدت تنها منجر به افزایش تورم میولی در بلند

-9333)مدت کسری بودجه و عملکرد اقتصاد کالن در ایران طی دوره راب ه بلندبررسی (، 9331) صمیمی و همکارانجعفری 

سلیوس به ای  نتیجه جو -اند. آنها در ای  م العه با استفاده از روش همجمعی یوهانس را مورد م العه قرار داده( 9319

و رشد اقتصادی در بلندمدت راب ه منفی وجود دارد. همچنی  راب ه رشد اقتصادی در اند که بی  کسری بودجه رسیده

 مدت با مخارج عمرانی دولت مثبت و با تورم منفی است.بلند

ی و رشد اقتصادی با استفاده اثر کسری بودجه بر کسری حساب جار به بررسیای ( در م العه9333فرح بخش و فرزی  وش )

از مدل تلفیقی، اثر کسری بودجه بر متغیرهای بخش داخلی )مصرف بخش خصوصی و رشد اقتصادی( و بر متغیر بخش 

اند. بررسی ای  موضوع برای مورد تجزیه و تحلیل قرار داده 1113تا  9131خارجی )کسری حساب جاری( را طی فاصله زمانی 

ی جهانی به سه گروه کشورهای با درآمد باال، متوسط و پایی  ( که بر اساس شاخص توسعهکشور 91کشورهای مختلف )

انجام گرفته است. خالصه نتایج بدست آمده برای دوره مورد م العه در کشورهای با درآمد باال، وجود  اند،بندی شدهطبقه

کند. اما ای  ارتباط برای کشورهای با یید نمیارتباط بی  کسری بودجه و کسری حساب جاری و مصرف و رشد اقتصادی را تأ

 شود.درآمد متوسط و پایی  برقرار است. به عبارتی، در ای  کشورها برابری ریکاردوئی رد می

 (9311-9331دوره )ثباتی اقتصادی و کسری بودجه بر رشد اقتصادی ایران طی به بررسی تأثیر بی(، 9319ر )دالوری و بصی

دهد اند. نتایج تحقی  نشان میتبیی  آماری آن از مدل همجمعی و تصحیح خ ای برداری استفاده نمودهاند و برای پرداخته

 دار بوده است.مدت منفی و معنیمدت و بلندبر رشد اقتصادی در کوتاه GDPتأثیر نسبت کسری بودجه واقعی دولت به 

نشان دادند که در صورت افزایش رشد اقتصادی تا یک در تحلیل رفتار کسری بودجه در ایران  (9311هادیان و همکاران )

 یابد.آستانه شاهد بهبود در کسری بودجه و بعد از ای  آستانه، با افزایش رشد اقتصادی کسری بودجه کاهش می

ای به بررسی تأثیر نامتقارن کسری بودجه بر رشد اقتصادی ایران طی دوره (، در مقاله9313صمیمی و همکاران )جعفری 

کسری بودجه در قال  یک ساختار دو رژیمی بر رشد اقتصادی اند. نتایج حاکی از ای  است که ( پرداخته9331:9-9331:2)

تر کسری درصدی( سهم بزرگ3.39 زهای رکودی اقتصاد )رشد اقتصادی کمتر ااست، به نحوی که در دامنه ایران اثر گذاشته

های رون  اقتصاد )رشد اقتصادی کینزی، اثر مثبت بر رشد اقتصادی و در دامنه بودجه از تولید ناخالص داخلی، همگام با دیدگاه

 درصدی( همگام با دیدگاه نئوکالسیکی، اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. 3.39 بیشتر از

گیری جهترسد که شواهد تجربی پیرامون راب ه بی  کسری بودجه و رشد اقتصادی بر اساس م العات انجام گرفته به نظر می

باشد. بنابرای  راب ه بی  کسری پذیر نمییکسانی ندارد و اظهار یک راب ه جامع بی  ای  دو متغیر، بر اساس ای  م العات امکان

ی زمانی مربوطه خواهد بودجه و رشد اقتصادی تابع شرایط اقتصادی و چگونگی تأمی  مالی آن و وضعیت اقتصاد کالن در دوره
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انجام م العات تجربی  اخت چگونگی روابط دقی  بی  کسری بودجه و رشد اقتصادی در هر اقتصادی مستلزمبود. از ای  رو، شن

 متعدد است.

 . هدف پژوهش2-3
 

 .ARDLبا استفاده از روش  (9331-9313)بر رشد اقتصادی ایران طی دوره  کسری بودجهبررسی تأثیر 

 

 فرضیه تحقیق  .2-4
 

 رشد اقتصادی در ایران دارد. برداری تأثیر معنی کسری بودجه
 

 روش تحقیق . 2
 

های خاصی که مزیت ARDLهای توزیعی و روش خود رگرسیونی با وقفه Eviews 8در ای  تحقی  با استفاده از نرم افزار 

 های ای جوسیلیوس دارد، مدل برآورد شده است، از جمله مزیت-گرنجر و جوهانسون-های دیگر از جمله انگلنسبت به روش

توان به عدم نیاز به آزمون ریشه واحد، انتخاب وقفه بهینه برای تک تک متغیرهای مدل و کارایی آن در تخمی  مدل روش می

 مدت را تعیی  کرد.مدت و بلندتوان ضرای  کوتاههای ساالنه اشاره کرد. در ای  روش، میمشاهده و داده 911با نمونه کمتر از 

آوری شده ای جمعنیاز تحقی  از پایگاه اطالعاتی بانک مرکزی ایران به روش اسنادی و کتابخانه آمار و اطالعات موردهمچنی  

 است.

 

 مدل. معرفی 2-1
 

 شود:در پژوهش حاضر برای بررسی اثر کسری بودجه دولت بر رشد اقتصادی ایران مدل زیر در نظر گرفته می

 
GY =  +  BD +  LNCPI +  GTPF +  GTRO +  LNM +  

 BD، مصرفی )نرخ ترورم( کاالها و خدماتلگاریتم شاخص کل بهای  :LNCPI، کلبهره وری :TPF ،اقتصادی: رشد Yکه در آن 

 .باشد: جز اخالل میiUو  واردات M، صادرات نفت و گاز :TROکسری بودجه، 

  هایافته. 3

 9331-9313هرای سراالنه هد( و داARDL) 93بر رشرد اقتصرادی، از روش کسری بودجهدر ای  قسمت به منظور برآورد تأثیر 

  خاطر ایر  اسرت کره ضررایروند، ای  کرار برهشان به کار میشود. در ای  مدل متغیرها به صورت لگاریتم طبیعیاستفاده می

های آن در نظر بگیریم. قبرل از بررآورد مردل، بایرد آزمرون مانرایی برا اسرتفاده از رگرسیون خ ی را مستقیماً به عنوان کشش

های ریشه واحد بررسی شود تا اطمینان حاصل شود که هیچ یک از متغیرها مانا از مرتبه براالتر از یرک نباشرند. در ایر  آزمون

محاسربه  Fشود، چرا که هنگام وجود متغیرهای مانا از مرتبه باالتر از یرک مردل، ری میصورت از بروز رگرسیون کاذب جلوگی

 I(1)و یرا  I(0)مبتنی بر ای  فرض است که تمامی متغیرهرای موجرود در مردل  Fدار نیست. آزمون شده، قابل اعتماد و معنی

                                                           
13 Autoregressive Distributed Lag 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

ی باالتر از یک نباشرند، از متغیرها مانا از مرتبه برای تعیی  اینکه هیچ یک ARDLباشند. لذا انجام آزمون ریشه واحد در مدل 

 ضروری است.

 . آزمون مانایی متغیرها3-3-1

 پردازیم.در ابتدا به بررسی مانایی متغیرها با روش دیکی فولر تعمیم یافته می

 (: بررسی مانایی متغیرها1جدول )

آماره   نام متغیر ADF مقادیر مک کینون 

9% 1% 91% 

GY 2.212393-  3.313931- 1.119991- 1.399232- 

BD 1.939993-  1.333119-  9.119331-  9.391929-  

∆LNCPI 3.119192-  3.313931-  1.119991-  1.399232-  

GTPF 1.191333-  3.313931-  1.119991-  1.399232-  

GTRO 3.911311-  3.323321-  1.112119-  1.391399-  

LNM 2.213399-  3.313931-  199911.1-  1.399232-  

 ی اول آن متغیر است.گر تفاضل مرتبهدر ابتدای نام متغیر بیان

های زمانی یا انباشته از درجه صفر و در س ح ایستا هستند و یا  در س ح ایستا نبوده و برا یرک نتایج بیانگر ای  است که سری

تروان بره نترایج و بیشرتر وجرود نردارد و می I(1لحاظ وجود متغیرهرای )اند. بنابرای  مشکلی به گیری ایستا شدهمرتبه تفاضل

بیزی  بره -شوارتز شود و به دلیل گرایش معیاربا توجه به تعداد مشاهدات حداکثر تعداد وقفه لحاظ می حاصله اطمینان داشت.

صرله پرس ازتخمری  معادلره پویرا دهرد. بالفانتایج بهتری را نشان مری 911از  مشاهدات کمتر ای  معیار در تصریح مختصرتر،

  انجام داد. مدت( باید آزمون وجود یا عدم وجود راب ه بلندمدت را)کوتاه

 های بهینه بررایگیرد. تعداد وقفهها صورت میمدت و استنتاج در مورد ارزش آنی بعد، تخمی  و تحلیل ضرای  بلندمرحلهدر 

  و یرا ضرری  93، حنران کروئی 91بیزی  -، شوارز92ک یکی از ضوابط آکاییکتوان به کمدهنده را میهای توضیحهریک از متغیر

                                                           
14Akaike Information Criterion 
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به  لذا و داشته مشابه هایروش سایر به زیادی نسبت هایمزیت روش، ای  (.9393تعیی  کرد )نوفرستی،  99تعیی  تعدیل شده

متغیرهرا،  بی  روابط بررسی ایبر ازآن استفاده ، قابلیتARDLی  مزیت روش رتمهم .گیردمی قرار استفاده مورد طورگسترده

 امکران متغیرهرا، بری  مردتبلند روابط امکان محاسبه بر عالوه روش، درای  همچنی . هاستآن بودن نامانا یا مانا از نظر صرف

 رسریدن بره بررای در هرر دوره، تعادل کوتراه مردت عدم تعدیل سرعت ضم  آنکه. دارد مدت وجودکوتاه و پویا روابط محاسبه

 .است محاسبه قابل نیز بلندمدت تعادل

  ARDLنتایج حاصل از  .3-3-2

با استفاده از معیار شوارتز بیزی ، یکی از  Eviews 8افزار در نظر گرفتیم که نرم 1در تخمی  مدل، ابتدا تعداد وقفه بهینه را 

، با حداکثر دو وقفه و ARDL معادالت برآورد شده به عنوان راب ه پویا بی  متغیرها انتخاب شد. نتایج حاصل از تخمی 

 اساس معیار شوارتز بیزی  به دست آمده است.بر

 بر رشد اقتصادی کسری بودجه(: نتایج حاصل از برآورد تأثیر 2جدول )

    

 tی آماره خ ای استاندارد ضرای  نام متغیر

BD 1.133332-  1.193111 1.3111331-  

LNCPI 1.131331-  1.119131 3.992111-  

GTPF 9.112111 1.139111 19.39312 

GTRO 1.119332 1.111133 2.331311 

LNM 1.113331 1.119331 1.132111 

 های تحقی  منبع: یافته                   

 

                                                                                                                                                                                     
15 Schwarz Bayesian Criterion 

16 Hannan-Quinn Criterion 

17Adjasted-coefficient of determination 
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 مدتدر بلند (:  نتایج حاصل از برآورد تأثیر کسری بودجه بر رشد اقتصادی3جدول )

    

 t یآماره خ ای استاندارد ضرای  نام متغیر

BD 1.131311 1.113311 3.931213 

LNCPI 1.111111-  1.111191 1.133193-  

GTPF 9.191911 1.131291 19.133319 

GTRO 1.133113 1.113313 2.111111 

LNM 1.112331 1.112111 1.112139 

 های تحقی منبع: یافته                     

 

  گیریبحث و نتیجه. 4
ونی مخارج دولت نسبت به درآمدهایش است، عمومًا در اقتصاد ایران از طری  استقراض از بانک کسری بودجه که همان فز

اهمیت ای   مرکزی تأمی  گردیده که باعث ایجاد اثرات تورمی و به تبع آن اثرات ناگوار در اقتصاد ایران شده است. باتوجه به

یران و با تأکید بر متغیر کسری بودجه که به صورت نظری بر موضوع، مقاله حاضر برای بررسی تجربی تابع رشد اقتصادی در ا

دار باشد. با بررسی اثر پنج عامل بر روی رشد اقتصادی ایران مشخص شد که فقط متغیر واردات معنیرشد اقتصادی اثرگذار می

دهد ضرای  نشان می ی کنند.دار بوده و ای  متغیرها در حضور بقیه متغیرها اثر خود را حفظ مو چهار متغیر دیگر معنی نیست

و رشد صادرات نفت و گاز و رشد بهره وری اثر مثبت و داری و معنی منفیمدت اثر در کوتاه و نرخ تورم کسری بودجهکه 

گذارد و کسری بودجه در بلندمدت تغییر جهت داده و تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی می متغیر .بر رشد اقتصادی داردداری معنی

دالوری و بصیر نتایج ای  تحقی  در م العات متعددی ازجمله دار نیست. خ تورم در بلندمدت تغییر یافته و معنینرهمچنی  

گذاری دولت و تأثیر ای  متغیرها را بر رشد اقتصادی ارزیابی نظر گرفت  نرخ تورم، حاشیه نرخ از و مخارج سرمایه( با در9319)

کسری بودجه در قال  یک ساختار دو رژیمی دهد که ( نشان می9313و همکاران )اند و همچنی  نتایج جعفری صمیمی کرده

های تأیید شده است، عالوه بر ای ، در ای  تحقی  سعی شده تا با استفاده از شاخص ،است بر رشد اقتصادی ایران اثر گذاشته

 ای  موضوع ثابت شود. و با انتخاب طوالنی بازه زمانی متفاوتی 
 

بایستی نظم و انضباط مالی را در جهت کاهش و کنترل کسری بودجه در نظر داشته یج ای  تحقی ، دولت میباتوجه به نتا

توان اثر چند نمیهمچنی  تورم در اقتصاد ایران در سالهای مورد بررسی بیشتر متأثر از بخش پولی اقتصاد بوده است هر باشد.

های پولی به همراه انضباط مالی از طری  راستا، اتخاذ صحیح سیاستکسری بودجه دولت بر تورم را نادیده گرفت. در ای  

بودجه بیشتر سازی و تأمی  مالی کسری های دولت، ایجاد توازن نسبی در بودجه کشور، تقویت فرآیند خصوصیکاهش هزینه
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و تورم  هوسط کسری بودجسازی اثرات نام لوب ایجاد شده تاز طری  انتشار اوراق مشارکت، راهکارهای مناس  در جهت خنثی

 باشد.نتیجه، ثبات اقتصادی میو در

های سهل و در های مختلفی برای تأمی  ای  کسری وجود دارد. یکی از راهدر صورت تحق  کسری بودجه دولت، روش

  مشکل به منظور اجتناب از ایباشد. حال منفی، استقراض از بانک مرکزی، خزانه و صندوق یا حساب ذخایر ارزی میعی 

  مالی را در جهت کاهش و کنترل کسری بودجه رعایت نماید.بایست دولت نظم و انضباط می

بینی که در اقتصاد ایران بودجه دولت به شدت به درآمدهای صادرات نفتی وابسته است، نوسانات قیمت نفت، پیش از آنجا

تصادفی در بودجه دولت شده است. لذا اتکا به یک الگوی درآمدهای نفتی در بودجه را با مشکل مواجه ساخته و باعث نوسانات 

 شود. اقتصادی بدون نفت به منظور نوسان زدایی رفتار بخش عمومی در اقتصاد ایران توصیه می
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