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Abstract        The public budget is an official manuscript forecasting the 
economy for a short period (one year), and its proper execution can be 
viewed as an index of economic success for the government. The govern-
ments are generally unable to execute the balanced budget and in order to 
finance current and infrastructure expenditure, they will face budget deficit. 
The purpose of this research is to explore the determinants of budget deficit 
during the five economic plans (1989-2015). Accordingly, using Johansen-
Juselius Co-integration and ARDL approach, the effects of tax incomes, oil 
incomes, government expenditure, the rate of economic growth and the 
rate of inflation on the budget deficit are estimated. The results show that 
the budget deficit has a significant and negative relationship with tax in-
comes, oil incomes and economic growth rate; whereas it has a significant 
and positive relationship with government expenditures and the inflation 
rate. Moreover, oil revenues have the largest impact on the public budget 
deficit, while the economic growth rate has the least impact.
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ايران  بود جه  بر کسری  بررسی عوامل موثر 
د ر سال های 1368-1394

پذيرش: 1397/11/27د ريافت: 1397/07/08

چکيده:بود جه عمومی هر کشور سند  پیش بینی برنامۀ کوتاه مد تی )یک ساله( است که اجرای 
د رست آن از شاخص های موفقیت اقتصاد ی هر د ولت محسوب می شود . د ولت ها به د الیل 
مختلف د ر اجرای بود جه متوازن ناتوان هستند  و برای تامین مخارج جاری و عمرانی خود  با 
کسری بود جه مواجه می شوند . هد ف این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر کسری بود جه د ر پنج 
برنامه توسعه اقتصاد ی است. برای د ستیابی به این هد ف، اثر د رآمد های مالیاتی، د رآمد های 
نفتی، مخارج د ولت، نرخ رشد  اقتصاد ی، و نرخ تورم را بر کسری بود جه د ر سال های ۱۳۹۴-

۱۳۶۸ با استفاد ه از روش هم انباشتگی یوهانسون ـ جوسیلیوس و تکنیک ARDL و میزان 
تاثیرگذاری هر یک از متغیرها، مورد  تحلیل قرار می گیرند . نتایج پژوهش نشان می د هند  که 
کسری بود جه با د رآمد های مالیاتی، نفتی، و نرخ رشد  اقتصاد ی رابطه منفی و معناد ار و با 
مخارج د ولت و نرخ تورم رابطه مثبت و معناد اری د ارد . د ر ضمن، د رآمد های نفتی بیش ترین، 

و نرخ رشد  اقتصاد ی کم ترین اثر را بر کسری بود جه عمومی کشور می گذارند .

کليدواژهها:  کسری بود جه، مد ل تصحیح خطای برد اری، د رآمد های نفتی، نرخ رشد  اقتصاد ی، 
نرخ تورم.
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مقدمه

بود جه، مهم ترین  اقتصاد ی د ولت شناخته می شوند .  به عنوان وظایف  ثبات  توزیع، و  تخصیص، 
اشتغال کامل، و  اقتصاد ی،  اهد افی چون رشد   اقتصاد ی )شامل  ثبات  به وظیفه  برای د ستیابی  ابزار 
تعاد ل  به  اقتصاد ی که منجر  ثبات  به هد ف  برای رسید ن  )تقی پور، ۱۳۸۰(.  تثبیت قیمت ها( است 
د ر اقتصاد  کالن خواهد  شد ، د ولت ها باید  توجه خود  را معطوف به تخصیص بهینه بود جه نمایند . د ر 
کشورهای د رحال توسعه، فقد ان سرمایه گذاری بخش خصوصی و کمبود  عرضه کل سبب استفاد ه از 
سیاست کسری بود جه می شود . این سیاست باید  با هماهنگی عرضه کل صورت گیرد ؛ د ر غیر این 
صورت، نه تنها رکود  را برطرف نمی کند ، بلکه تورم شد ید ی به بار خواهد  آورد  و اثرهای نامساعد ی را بر 
متغیرهای کالن اقتصاد ی بر  جای خواهد  گذاشت )هژبر کیانی و حالفی، ۱۳۸۰(. د ولت باید  با افزایش 
آن بخش از مخارج خود  که تکمیل کنند ه مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی است، زمینه حضور 
فعال بخش خصوصی را د ر اقتصاد  فراهم نماید . بنابراین، با این گونه سیاست کسری بود جه می توان بر 
اجزای تقاضای کل تاثیر گذاشت. این نوع سیاست کسری بود جه، امروزه د ر کشورهای د رحال توسعه 
به عنوان یک ابزار سیاستی بسیار مهم تلقی می شود  )Monjazeb et al., 2014(. کینز و طرفد ارانش 
از چنین سیاستی د ر اقتصاد  د فاع کرد ه اند . آن ها معتقد ند  که اثرهای انبساطی کسری بود جه هرچند  
باعث عد م تعاد ل د ر بود جه می شود ، اما اقتصاد  کالن را به سمت تعاد ل حرکت می د هد . بنابراین، تعاد ل 

.)Orji et al., 2014(  د ر اقتصاد  کالن را بر تعاد ل د ر بود جه ترجیح می د هند
د ر د وران پس از انقالب اسالمی ایران، به علت تحول های مختلف اقتصاد ی، سیاسی، و اجتماعی، 
رشد  تولید  ناخالص ملّی روند  نامناسبی د اشته است و از سویی د یگر، به علت فزونی مخارج د ولت 
 )۱( نمود ار  است.  بود ه  مواجه  کسری  با  کشور  عمومی  بود جه  سال ها  بیش تر  د ر  د رآمد ،  به  نسبت 
وضعیت کسری بود جه عمومی د ولت را د ر پنج برنامه توسعه اقتصاد ی، اجتماعی، و فرهنگی کشور 
)۱۳۹۴-۱۳۶۸( نشان می د هد . د ر طول پنج برنامه توسعه اقتصاد ی، فقط د ر سال ۱۳۷۳ )د ر برنامه 
اول(، د ر سال ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ )د ر برنامه د وم(، و د ر سال ۱۳۸۰ )برنامه سوم( بود جه عمومی د ولت 
د ارای مازاد ، و د ر بقیه سال ها همواره د ارای کسری بود جه بود ه است. د ر ضمن، کم ترین کسری بود جه 
به میزان ۴۰۸/۵ میلیارد  ریال و بیش ترین کسری بود جه به میزان ۲۰۹۷۶۷ میلیارد  ریال )به قیمت 
ایران، سال های  پایه سال ۱۳۸۳( به ترتیب د ر سال های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۷ بود ه است )بانک مرکزی 

.)۱۳۶۸-۱۳۹۴
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 و فرهنگی ایران ،پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی در کسری بودجه .4 نمودار

 4931-4931: بانک مرکزی ایران، منبع
 

جز  ر ایران به اجرا درآمده است، به، و فرهنگی دسال گذشته که پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی 73در 
سال گذشته، دولت  79)در برنامه سوم( در  4911)در برنامه دوم(، و  4931و  4931)در برنامه اول(،  4939های  سال

 4931-4931های  سال دربر آمار بانک مرکزی ایران است. بناروند آن صعودی  کهمواجه بوده  یشدید با کسری بودجه
و فرهنگی به اجرا درآمده است، نسبت کسری بودجه به بودجه عمومی دولت  ،سعه اقتصادی، اجتماعیکه پنج برنامه تو

درصد  17( به 4931درصد بوده و در سال پایان برنامه پنجم توسعه ) 1/19( 4931در سال آغاز برنامه اول توسعه )
 1/31درصد بوده و به  9/11برابر با  4931افزایش یافته است. نسبت درآمدهای مالیاتی به کل بودجه عمومی در سال 

های آن به کل بودجه عمومی کشور در سال  نسبت درآمد نفتی و فرآوردهافزایش یافته است.  4931در سال  درصد
شود پس از  که مالحظه می افزایش یافته است. چنان 4931درصد در سال  3/13درصد بوده و به  1/73برابر با  4931

 ،سعه اقتصادی در کشور، دولت موفق به کاهش کسری بودجه عمومی نبوده است. همچنیناجرای پنج برنامه تو
، از سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی کاسته به کل بودجه عمومی های مالیاتینسبت درآمدافزایش  برخالف

 ـ به منابع درآمدی نسبت های دولت داشته است. نتیجه فزونی هزینه 4931نشده، بلکه افزایش چشمگیری نیز در سال 
افزایش حجم نقدینگی بسیار باال در جامعه است. به عنوان  ـ های جاری است ناشی از افزایش هزینه طور عمده که به
برابر شده و به  1/91، 4931هزار میلیارد ریال بوده و در سال  41/31برابر با  4931در سال  ایرانحجم نقدینگی  ،مثال

بنابراین، نتیجه عملکرد (. 4931-4931های  افزایش یافته است )بانک مرکزی ایران، سالهزار میلیارد ریال  1/331
، های دولت به سیستم بانکی و سایر مراکز مالی کشور های مورد مطالعه افزایش نقدینگی، افزایش بدهی سال دردولت 

و ناتوانی  ،تورمیی، تداوم رکود ارزش شدن پول ملّ گسیخته در کشور، کاهش قدرت خرید مردم، بی تورم شدید و لجام
بودجه عمومی و  های ز عوامل متعددی است که در نوسانا گرفته نشئتو  بودهدولت در رسیدن به یک بودجه متوازن 

 .هستندثر وجود آمدن کسری بودجه مو هب
صادی، پنج برنامه توسعه اقت درثر بر کسری بودجه ایران را تا عوامل مهم و مو در تالش استپژوهش این 

 پژوهشدر این  فرضیه اصلیقرار دهد. با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران،  آزمونهنگی مورد رو ف ،اجتماعی
و مخارج دولت و نرخ تورم اثر منفی  ،و افزایش تولید ناخالص داخلی اثر مثبت ،درآمدهای مالیاتی و نفتیاست که  این

بخش تنظیم شده است. پس از مقدمه، بخش دوم  پنجحاضر در  پژوهش ،به این منظوربر کسری بودجه دولت دارند. 
 ،اختصاص دارد. در بخش چهارم پژوهشبه مدل و روش پردازد. بخش سوم  می پژوهش مبانی نظری و پیشینۀ مقاله، به

 آمده است. هادهانگیری و پیش نتیجه ،به برآورد مدل و تفسیر نتایج پرداخته شده است. در بخش پایانی
  

 پژوهشمبانی نظری و پیشینه 
 ،ها یف متفاوتی است. در تعریف کالسیکتعارهای نظری گوناگون، دارای  بودجه با توجه به دیدگاهکسری 
های دولت فقط شامل مخارج ناشی از اجرای  های دولت، درآمدهای مالیاتی و عوارض است و پرداخت تنها منبع دریافت

ای دولت،  تفاوت میان مخارج وظیفه ،. کسری بودجه در این نگرشاست عمومی(و کاالهای  ،وظایف دولت )نظم، امنیت
به دلیل فرضیه اشتغال ناقص عوامل تولید،  ،در نگرش کینزی (.Bernheim, 1989) و عوارض است ،درآمدهای مالیاتی

دچار  خود ای مخارجگذاری نیز باشد و اگر دولت بر مل مخارج سرمایهامخارج دولت عالوه بر مخارج کالسیکی، باید ش
تر، آنچه اهمیت دارد  یدر دیدگاه کلّ (.Orji et al., 2014) نمایدمین راه استقراض تاآن را از  دتوان کسری شود، می

ای و وضع مالی دولت است. بررسی عملیات بودجه دولت در چارچوب حساب جریان وجوه و  بررسی عملیات بودجه
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نمودار1:کسریبودجهدرپنجبرنامهتوسعهاقتصادی،اجتماعی،وفرهنگیایران
منبع: بانک مرکزی ایران، 13۶8-1394      

د ر ۲۷ سال گذشته که پنج برنامه توسعه اقتصاد ی، اجتماعی، و فرهنگی د ر ایران به اجرا د رآمد ه 
است، به جز سال های ۱۳۷۳ )د ر برنامه اول(، ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ )د ر برنامه د وم(، و ۱۳۸۰ )د ر برنامه 
سوم( د ر ۲۳ سال گذشته، د ولت با کسری بود جه شد ید ی مواجه بود ه که روند  آن صعود ی است. 
بنابر آمار بانک مرکزی ایران د ر سال های ۱۳۹۴-۱۳۶۸ که پنج برنامه توسعه اقتصاد ی، اجتماعی، و 
فرهنگی به اجرا د رآمد ه است، نسبت کسری بود جه به بود جه عمومی د ولت د ر سال آغاز برنامه اول 
توسعه )۱۳۶۸( ۴۳/۴ د رصد  بود ه و د ر سال پایان برنامه پنجم توسعه )۱۳۹۴( به ۵۲ د رصد  افزایش 
یافته است. نسبت د رآمد های مالیاتی به کل بود جه عمومی د ر سال ۱۳۶۸ برابر با ۴۵/۳ د رصد  بود ه و 
به ۷۰/۵ د رصد  د ر سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است. نسبت د رآمد  نفتی و فرآورد ه های آن به کل بود جه 
عمومی کشور د ر سال ۱۳۶۸ برابر با ۲۹/۴ د رصد  بود ه و به ۵۹/۶ د رصد  د ر سال ۱۳۹۴ افزایش یافته 
است. چنان که مالحظه می شود  پس از اجرای پنج برنامه توسعه اقتصاد ی د ر کشور، د ولت موفق به 
کاهش کسری بود جه عمومی نبود ه است. همچنین، برخالف افزایش نسبت د رآمد های مالیاتی به کل 
بود جه عمومی، از سهم د رآمد های نفتی د ر بود جه عمومی کاسته نشد ه، بلکه افزایش چشمگیری نیز 
د ر سال ۱۳۹۴ د اشته است. نتیجه فزونی هزینه های د ولت نسبت به منابع د رآمد ی ـ که به طور عمد ه 
ناشی از افزایش هزینه های جاری است ـ افزایش حجم نقد ینگی بسیار باال د ر جامعه است. به عنوان 
مثال، حجم نقد ینگی ایران د ر سال ۱۳۶۸ برابر با ۷۵/۱۸ هزار میلیارد  ریال بود ه و د ر سال ۱۳۹۴، 
ایران، سال های  مرکزی  )بانک  است  یافته  افزایش  ریال  میلیارد   هزار  به ۶۷۰/۴  و  برابر شد ه   ۳۵/۸
افزایش  افزایش نقد ینگی،  نتیجه عملکرد  د ولت د ر سال های مورد  مطالعه  بنابراین،   .)۱۳۶۸-۱۳۹۴
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بد هی های د ولت به سیستم بانکی و سایر مراکز مالی کشور، تورم شد ید  و لجام گسیخته د ر کشور، 
کاهش قد رت خرید  مرد م، بی ارزش شد ن پول ملّی، تد اوم رکود  تورمی، و ناتوانی د ولت د ر رسید ن 
به یک بود جه متوازن بود ه و نشئت گرفته از عوامل متعد د ی است که د ر نوسان های بود جه عمومی و 

به وجود  آمد ن کسری بود جه موثر هستند .
این پژوهش د ر تالش است تا عوامل مهم و موثر بر کسری بود جه ایران را د ر پنج برنامه توسعه 
اقتصاد ی، اجتماعی، و فرهنگی مورد  آزمون قرار د هد . با توجه به شرایط اقتصاد ی و اجتماعی ایران، 
فرضیه اصلی د ر این پژوهش این است که د رآمد های مالیاتی و نفتی، و افزایش تولید  ناخالص د اخلی 
اثر مثبت، و مخارج د ولت و نرخ تورم اثر منفی بر کسری بود جه د ولت د ارند . به این منظور، پژوهش 
حاضر د ر پنج بخش تنظیم شد ه است. پس از مقد مه، بخش د وم مقاله، به مبانی نظری و پیشینۀ 
پژوهش می پرد ازد . بخش سوم به مد ل و روش پژوهش اختصاص د ارد . د ر بخش چهارم، به برآورد  مد ل 

و تفسیر نتایج پرد اخته شد ه است. د ر بخش پایانی، نتیجه گیری و پیشنهاد ها آمد ه است.

مبانینظریوپیشینهپژوهش

تعریف  د ر  است.  متفاوتی  تعاریف  د ارای  گوناگون،  نظری  د ید گاه های  به  توجه  با  بود جه  کسری 
کالسیک ها، تنها منبع د ریافت های د ولت، د رآمد های مالیاتی و عوارض است و پرد اخت های د ولت فقط 
شامل مخارج ناشی از اجرای وظایف د ولت )نظم، امنیت، و کاالهای عمومی( است. کسری بود جه د ر این 
نگرش، تفاوت میان مخارج وظیفه ای د ولت، د رآمد های مالیاتی، و عوارض است )Bernheim, 1989(. د ر 
نگرش کینزی، به د لیل فرضیه اشتغال ناقص عوامل تولید ، مخارج د ولت عالوه بر مخارج کالسیکی، باید  
شامل مخارج سرمایه گذاری نیز باشد  و اگر د ولت برای مخارج خود  د چار کسری شود ، می تواند  آن را از راه 
استقراض تامین نماید  )Orji et al., 2014(. د ر د ید گاه کلّی تر، آنچه اهمیت د ارد  بررسی عملیات بود جه ای 
و وضع مالی د ولت است. بررسی عملیات بود جه د ولت د ر چارچوب حساب جریان وجوه و آمارهای 
مالی د ولت، نگاهی کالن به عملیات بود جه ای و مالی د ولت ارائه می د هد  )اسالمی بید گلی و همکاران، 
۱۳۹۱(. با توجه به شرایط اقتصاد  ایران، کسری بود جه عمومی د ولت را می توان افزایش مخارج د ولت 
نسبت به د رآمد های )جاری( د ولت تعریف کرد  که شامل وابستگی بود جه د ولت به منابع غیرمالیاتی 
نظیر فروش نفت و استقراض از بانک مرکزی است )اسالمی بید گلی و همکاران، ۱۳۹۱(. د ر اد بیات 
کالسیک، مهم ترین منبع د رآمد ی بود جه سالیانه د ولت، د رآمد های مالیاتی است. د ولت ها می توانند  با 
افزایش د رآمد های مالیاتی از راه افزایش پایه و ضریب مالیاتی، منبع د رآمد ی خود  را د ر بود جه عمومی 
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سالیانه افزایش د هند  و از این راه، مخارج جاری و عمرانی خود  را تامین نمایند . البته چنین سیاستی 
د ر شرایط رونق اقتصاد ی میسر می شود  )Okafor et al., 2017(. یکی د یگر از راه های تامین د رآمد های 
بود جه ای د ولت برای جبران کسری بود جه، د رآمد های نفتی است. د ر کشورهایی که بخش قابل توجهی 
از د رآمد های بود جه ای د ولت توسط فروش و صاد رات نفت تامین می شود ، د رآمد های نفتی منبع مهمی 
د ر تامین منابع ارزی هستند  که نوسان های آن اثر معناد اری د ر کسری بود جه عمومی د ارد  )کمیجانی 
و نظری، ۱۳۹۴(. افزایش سالیانه تولید  ناخالص د اخلی نیز د ر افزایش د رآمد های د ولت اثر مثبت د ارد  
و می تواند  منبع مهمی برای تامین بود جه سالیانه محسوب شود  )Rahman, 2012(. استقراض از منابع 
بانک مرکزی نیز یکی از راه های تامین کسری بود جه د ولت است که البته به د لیل افزایش بد هی د ولت به 
سیستم بانکی موجب افزایش پایه پولی می شود  و عوارض آن افزایش نقد ینگی و تورم د ر جامعه خواهد  

 .)Guy & Kouadio, 2018(  بود  و نوعی مالیات تورمی را به د نبال د ارد
د ر ارتباط با ساختار بود جه و همچنین، عوامل موثر بر کسری بود جه د ولت، نظریه های مختلفی 

توسط اقتصاد د انان مطرح شد ه است که برخی از آن ها به شرح زیر است: 

الف.رابطهبينمالياتومخارجدولت

چهار فرض د رباره رابطه بین د رآمد های مالیاتی و مخارج د ولت وجود  د ارد :
ـ بر اساس فرض مالیات- مخارج، د رآمد  باالتر منجر به مخارج بیش تر می شود . با پذیرش این 

فرضیه، افزایش مالیات راهکاری برای مقابله با کسری بود جه تلقی نمی شود .
ـ بر اساس فرض مخارج ـ مالیات، مخارج بیش تر د ولت منجر به اخذ مالیات بیش تر می گرد د ، 
یا کاهش کسری  بروز  مانع  به طور قطع  مالیات  افزایش د ر  این گونه  انتظار د اشت که  ولی نمی توان 

بود جه گرد د . 
و  د رآمد ی  تصمیم های  بین  به عد م وجود  یک هماهنگی  از مخارج،  د رآمد ها  استقالل  ـ فرض 

هزینه ای د ولت و به د لیل غیاب یک توافق بین بد نه اجرایی و بود جه د ولت تاکید  د ارد .
ـ فرض چهارم تلفیقی از فرض های اول و د وم باال است که با توجه به نظریه همزمان مالی بر این 
تاکید  می کند  که رابطه ای د و سویه )علّی د وطرفه( بین مخارج و د رآمد های د ولت وجود  د ارد . این وضعیت 
.)Shastri et al., 2017(  تصمیم گیری برای مد یریت کسری بود جه را با پیچید گی بیش تری همراه می سازد

 نکته قابل توجه آن است که نمی توان انتظار د اشت که میزان اثرگذاری و اثربخشی د رآمد ها و مخارج 
د ولت د ر مقابل تغییر هر نوع منبع د رآمد ی یکسان باشد . برای مثال، افزایش د رآمد  نفتی و د رآمد  مالیاتی 
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هر د و افزایش د رآمد های د ولت را به د نبال خواهند  د اشت. اما حساسیت مخارج د ولت به هر یک از این 
انواع افزایش د رآمد  می تواند  متفاوت باشد . عالوه بر این، تغییر هر یک از این منابع د رآمد ی تاثیر متفاوتی 

بر فعالیت بخش حقیقی اقتصاد  گذاشته و د رآمد ها و هزینه های د ولت را د چار تغییر خواهد  نمود .

ب.رابطهبينکسریبودجهودرآمدهاینفتی

د رآمد های نفتی یکی از منابع مهم د رآمد ی کشورهای صاد رکنند ه نفت محسوب می شود  و سهم 
قابل توجهی از بود جه عمومی د ولت را تشکیل می د هد . افزایش د ر قیمت نفت منجر به ایجاد  مازاد  بود جه 
د ر کشورهای تولید کنند ه نفت می شود  که افزایش هزینه های عمومی د ولت را به همراه د ارد . کاهش 
قیمت نفت نیز منجر به کاهش د رآمد های ارزی و د ر پی آن، اثر منفی بر هزینه های د ولت د ارد . د ر 
نتیجه، د ر کشورهای نفت خیز، بود جه د ولت متاثر از د رآمد های نفتی است و کسری بود جه نیز با افزایش 

.)Hamdi & Sbia, 2013(  د رآمد های نفتی رابطه معکوس و با کاهش آن رابطه مثبت د ارد

پ.رابطهکسریبودجهوتورم

اقتصاد د انان پول گرا۱ )مانند  سارجنت و واالس۲( معتقد ند  که رابطه بین کسری بود جه و تورم یک 
رابطه علّی د وطرفه است. آن ها معتقد ند  که افزایش کسری بود جه د ولت به د لیل افزایش مخارج د ولت 
باعث رشد  نقد ینگی می شود  و افزایش تورم را به د نبال د ارد . افزایش تورم نیز منجر به افزایش مخارج 

.)Koyuncu, 2014(  د ولت می شود  و باعث تشد ید  کسری بود جه می گرد د

ت.رابطهبينرشداقتصادیوکسریبودجه

طرفد اران د ید گاه سنتی )کالسیک ها( معتقد ند  که کاهش مالیات ها باعث افزایش مصرف جاری 
می شود  و د ر کوتاه مد ت موجب افزایش تقاضای کل می گرد د . بنابراین، سطح تولید  و اشتغال زیاد ، 
باعث افزایش رشد  اقتصاد ی و د ر پی آن، د رآمد های د ولت شد ه و کسری بود جه را کاهش می د هد . 
طرفد اران کینز معتقد ند  که کسری بود جه برخالف باال رفتن نرخ بهره ممکن است که سبب رونق 

1. Monetarists
2. Sargent & Wallace
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و رشد  کلّی اقتصاد  گرد د . آن ها معتقد ند  که کسری بود جه د ر صورتی که صرف سرمایه گذاری های 
زیربنایی شود ، می تواند  به افزایش تولید  و رشد  اقتصاد ی کمک کند  و د ولت را د ر اجرای برنامه هایش 
برای مقابله با رکود  یاری د هد . طرفد اران د ید گاه برابری ریکارد ویی۱ معتقد ند ، کاهش مالیات ها که از 
سیاست کسری بود جه ناشی می شود ، هیچ اثری بر مصرف و پس اند از ند ارد  و از این راه سایر متغیرهای 
اقتصاد ی مانند  رشد  اقتصاد ی را بد ون تغییر باقی می گذارد  )Kurantin, 2017(. هرچند  به طور د قیق 
نمی توان گفت که کسری بود جه اقتصاد  ایران منطبق با د ید گاه سنتی یا د ید گاه ریکارد ویی است؛ 
با وجود  این، با توجه به ویژگی های کسری بود جه و مخارج مصرفی د ر اقتصاد  ایران، می توان اظهار 
د اشت که ساختار کسری بود جه د ر ایران از د ید گاه سنتی پیروی می کند ، زیرا کسری بود جه ناشی 
از افزایش مخارج یا کاهش د رآمد های د ولت سبب گرد ید ه است که از راه افزایش د ر مخارج مصرفی 
که بیش از ۵۰ د رصد  د رآمد  ناخالص ملّی را تشکیل می د هد ، سایر متغیرهای اقتصاد ی را تحت تاثیر 
قرار د هد . هرچند  که د ر سال های اخیر، به د لیل اهمیت استقراض، د ید گاه های جد ید  تامین مالی از 
راه اوراق مشارکت و استقراض از مرد م مورد  توجه قرار گرفته که این گرایش ها تا اند ازه ای به د ید گاه 

ریکارد ویی نزد یک شد ه است )مومنی وصالیان، ۱۳۷۸؛ حسینی پور، ۱۳۹۷(.
پژوهش های تجربی نشان می د هند  که همزمان با تشد ید  کسری بود جه، شاهد  این هستیم که 
تورم نیز با نسبتی افزایش یافته و نوسان های کسری بود جه اثر شد ید ی بر افزایش تورم ایران د ارد  
)Mohseni Zonuzi et al., 2011(. همچنین، کسری بود جه منجر به کاهش رشد  اقتصاد ی، د ست کم 

برای  تحلیل،  این  انتظار  برخالف  ولی   .)Fatima et al., 2012( د رحال توسعه می شود   د ر کشورهای 
بلکه  اقتصاد ی نمی شود ،  به کاهش رشد   نه تنها منجر  مانند  سیرالئون،  توسعه یافته  کشورهای کم تر 
آن را تقویت می کند  )Duokit & Ekong, 2016(. اثر د رآمد های نفت و د رآمد های مالیاتی بر کسری 
بود جه د ر کشورهای نفتی نیز متفاوت است. بنابر اد بیات، اثر د رآمد های نفتی بر کسری بود جه ایران و 
کویت منفی است اما بر سایر کشورهای عضو اوپک اثری بی معنی د ارد . همچنین، د رآمد های مالیاتی 
 .)Monjazeb et al., 2014( نیز اثر منفی و معناد ار بر کسری بود جه کشورهای عضو اوپک د اشته است
د ر اقتصاد  ایران، د رآمد های مالیاتی بیش ترین سهم را از د رآمد های د ولت تشکیل می د هد . از این رو، 
هرچه د رآمد های مالیاتی افزایش یابد ، کسری بود جه د ولت کاهش می یابد . به عبارتی د یگر، د رآمد های 
مالیاتی اثر منفی بر کسری بود جه د ارد  )کمیجانی و ورهرامی، ۱۳۹۱؛ یحیی آباد ی و همکاران، ۱۳۹۲(. 
فرهنگ د وست و همکاران )۱۳۹۴( و کمیجانی و نظری )۱۳۹۴( نشان می د هند  که د رآمد های نفتی نیز 

1. Ricardian Equivalence
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سهم قابل توجهی د ر بود جه عمومی سالیانه کشور د ارد  و بین نوسان های قیمت نفت و کسری بود جه رابطه 
معناد اری وجود  د ارد . همچنین، افزایش د رآمد های نفتی منجر به کاهش کسری بود جه می شود  و برعکس؛ 
اثر مخارج د ولت بر کسری بود جه نیز مثبت و معناد ار است. د ر ایران، عموماً افزایش کسری بود جه د ولت 
به د لیل افزایش مخارج باعث رشد  نقد ینگی می گرد د . از آنجا که بخش قابل توجهی از کسری بود جه از راه 
استقراض از بانک مرکزی تامین مالی می شود ، منجر به رشد  حجم پول و نقد ینگی شد ه و افزایش تورم را 
به د نبال د ارد  )امامی میبد ی و د ایی کریم زاد ه، ۱۳۹۲(. رابطه بین کسری بود جه و تورم د ر ایران مثبت و 
معناد ار است و پژوهش های مسعود ی )۱۳۹۴( و د هقانی و همکاران )۱۳۹۶( این موضوع را تایید  می کنند .

مکتب  پیروان  و  )کالسیک ها(  سنتی  د ید گاه  طرفد اران  شد ،  مطرح  نظری  مبانی  د ر  چنان که 
ریکارد ویی معتقد ند  که متغیرهایی مانند  د رآمد های مالیاتی، مخارج د ولت، و رشد  اقتصاد ی د ر تشد ید  
یا کاهش کسری بود جه اثر معناد اری د ارند . د رآمد های نفتی نیز د ر کشورهای نفت خیز منبع مهم 
این که  به  با توجه  بود جه موثر است.  بر میزان کسری  نوسان های آن  بود جه عمومی است و  د رآمد  
متغیرهای اشاره شد ه د ر بود جه عمومی کشور نقش مهمی د ارند  و پژوهش های تجربی نیز آن را تایید  
می کنند ، د ر این پژوهش، میزان اثرگذاری آن ها د ر کسری بود جه عمومی کشور د ر بازه زمانی ۱۳۹۴-
۱۳۶۸ که پنچ برنامه توسعه اقتصاد ی و اجتماعی ایران به اجرا د رآمد ه اند ، مورد  مطالعه قرار می گیرند .

روشپژوهش

با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش، مد ل تجربی زیر برای بررسی عوامل موثر بر کسری 
بود جه ایران ارائه می شود :

متغیرهای مد ل باال به شرح زیر است:

 
 پژوهشروش 

ثر بر کسری بودجه ایران ارائه بررسی عوامل موی ا، مدل تجربی زیر برپژوهشپیشینه  وبا توجه به مبانی نظری 
 شود: می

 t
CGGYINFTRTTROBD 

543210
 

 :استبه شرح زیر  باالمتغیرهای مدل 
BD )میلیارد ریال( کسری بودجه، TRO )میلیارد ریال( درآمدهای نفتی ،TRT در)آمدهای مالیاتی )میلیارد ریال، 
INF صد(نرخ تورم )در ،GY و ، صد(نرخ رشد اقتصادی )درCG )آمار اطالعات این منبع .مخارج دولت )میلیارد ریال ،

و  ،است که در آن پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی 4931-4931 بررسیهای مورد  . سالاستبانک مرکزی ایران 
توضیح با پژوهش، برای تخمین مدل، از تکنیک خوددر این آمده است. ه اجرا درایران بوری اسالمی مهفرهنگی ج

بلندمدت و شود. مزیت این تکنیک آن است که روابط  استفاده می  EVIEWS9افزار  و نرم 4(ARDLهای توزیعی ) وقفه
ها با امکان تخمین متغیر ،ین تکنیککند. در ا مدت و بلندمدت برآورد می طور همزمان در کوتاه ها را بهمدت متغیر کوتاه

های ریشه واحد پانلی در  وجود دارد. این ویژگی برای قدرت پایین آزمون  )1(Iو  )I)0انباشتگی متفاوت، یعنی درجه هم
 خواهد بود.های کوچک مفید  نمونه

 
 نتایج تخمین

انباشتگی  و همیافته(  فولر گسترش ـ واحد دیکی)ریشه  ور اجتناب از رگرسیون کاذب، آزمون ماناییدر ابتدا به منظ
 گیرد. متغیرهای مدل انجام می

 
 آزمون مانایی متغیرها

آزمون مانایی  دوباره ،صد مانا نبودند. بنابرایندر 1های در سطح آزمون مانایی متغیرها در سطح انجام شد و همه متغیر
 تفاضل مرتبه اول شدند. نتایج آزمون مانایی برای تفاضل مرتبه اول متغیرها انجام شد که در آن همه متغیرها مانا

 ( نشان داده شده است.4در جدول ) ADFمتغیرها با استفاده از آزمون 
 

 در سطح تفاضل مرتبه اول (ADF) نتایج بررسی مانایی متغیرها با استفاده از آزمون :4جدول 
وضعیت 

 مانایی
 درصد 41 درصد 5 درصد 4 متغیر آزمون یندفرا فولر -دیکی آماره مقادیر بحرانی در سطوح اطمینان

 و روند مبدا بدون عرض از -11/3 -34/7 -31/7 -39/9 مانا
DBD و بدون روند مبدا با عرض از -31/3 -73/1 -11/9 -73/1 مانا 

 و روند مبدا بدون عرض از -33/3 -34/7 -31/7 -31/9 مانا
DCG و بدون روند دامب با عرض از -37/1 -71/9 -11/9 -73/1 مانا 

 و روند مبدا بدون عرض از -11/3 -39/7 -31/7 -37/9 مانا
DINF و بدون روند مبدا با عرض از -73/3 -79/9 -31/9 -93/1 مانا 

 و روند مبدا بدون عرض از -43/1 -39/7 -31/7 -37/9 مانا
DGY و بدون روند مبدا با عرض از -44/1 -79/9 -31/9 -93/1 مانا 

 و روند مبدا بدون عرض از -94/7 -34/7 -31/7 -31/9 مانا
DTRT و بدون روند مبدا با عرض از -13/1 -71/9 -11/9 -73/1 مانا 

 و روند مبدا بدون عرض از -33/1 -34/7 -31/7 -31/9 مانا
DTRTO و بدون روند مبدا با عرض از -74/3 -74/9 -11/9 -73/1 مانا 

 های پژوهش : یافتهمنبع
 

 انباشتگی ن همآزمو
لندمدت رابطه بانباشتگی جهت شناسایی  ها تعیین شد، گام بعدی آزمون هممتغیرکه درجه انباشتگی  پس از آن

های مدل و استخراج بردار انباشتگی میان متغیر پژوهش، به منظور تشخیص ارتباط همها است. در این  میان آن
انباشتگی  های بررسی هم کی از روشیروش  این .شود ده میاستفا 7جوسیلیوسـ  وهانسونیانباشتگی از آزمون  هم

                                                           
1. Auto Regressive Distribution Lag 
2. Johansen-Juselius 

BD کسری بود جه )میلیارد  ریال(، TRO د رآمد های نفتی )میلیارد  ریال(، TRT د رآمد های مالیاتی 

)میلیارد  ریال(، INF نرخ تورم )د رصد (، GY نرخ رشد  اقتصاد ی )د رصد (، و CG مخارج د ولت )میلیارد  
ریال(. منبع این اطالعات، آمار بانک مرکزی ایران است. سال های مورد  بررسی ۱۳۹۴-۱۳۶۸ است که د ر 
آن پنج برنامه توسعه اقتصاد ی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به اجرا د رآمد ه است. د ر این 
 EVIEWS9 ۱ و نرم افزار)ARDL( پژوهش، برای تخمین مد ل، از تکنیک خود توضیح با وقفه های توزیعی
استفاد ه می شود . مزیت این تکنیک آن است که روابط بلند مد ت و کوتاه مد ت متغیرها را به طور همزمان 

1. Auto Regressive Distribution Lag
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د ر کوتاه مد ت و بلند مد ت برآورد  می کند . د ر این تکنیک، امکان تخمین متغیرها با د رجه هم انباشتگی 
متفاوت، یعنی )0(I و )I)1 وجود  د ارد . این ویژگی برای قد رت پایین آزمون های ریشه واحد  پانلی د ر 

نمونه های کوچک مفید  خواهد  بود .

نتایجتخمین

د ر ابتد ا به منظور اجتناب از رگرسیون کاذب، آزمون مانایی )ریشه واحد  د یکیـ  فولر گسترش یافته( 
و هم انباشتگی متغیرهای مد ل انجام می گیرد .

آزمونماناییمتغيرها

آزمون مانایی متغیرها د ر سطح انجام شد  و همه متغیرهای د ر سطح ۵ د رصد  مانا نبود ند . بنابراین، 
د وباره آزمون مانایی برای تفاضل مرتبه اول متغیرها انجام شد  که د ر آن همه متغیرها مانا شد ند . نتایج 
آزمون مانایی تفاضل مرتبه اول متغیرها با استفاد ه از آزمون ADF د ر جد ول )۱( نشان د اد ه شد ه است.

جدول1:نتایجبررسیماناییمتغیرهابااستفادهازآزمون)ADF(درسطحتفاضلمرتبهاول

وضعيت
مانایی

آمارهدیکی-مقادیربحرانیدرسطوحاطمينان
فولر

متغيرفرایندآزمون
10درصد5درصد1درصد

بد ون عرض از مبد ا و روند ۶/۵۸-۲/۶۱-۲/۹۵-۳/۶۳-مانا
DBD با عرض از مبد ا و بد ون روند ۶/۶۵-۴/۲۶-۳/۵۵-۴/۲۶-مانا

بد ون عرض از مبد ا و روند ۶/۷۶-۲/۶۱-۲/۹۵-۳/۶۴-مانا
DCG با عرض از مبد ا و بد ون روند ۸/۶۲-۳/۲۰-۳/۵۵-۴/۲۶-مانا

بد ون عرض از مبد ا و روند ۶/۵۰-۲/۶۳-۲/۹۸-۳/۷۲-مانا
DINF با عرض از مبد ا و بد ون روند ۶/۲۹-۳/۲۳-۳/۶۰-۴/۳۷-مانا

بد ون عرض از مبد ا و روند ۵/۱۷-۲/۶۳-۲/۹۸-۳/۷۲-مانا
DGY با عرض از مبد ا و بد ون روند ۵/۱۱-۳/۲۳-۳/۶۰-۴/۳۷-مانا

بد ون عرض از مبد ا و روند ۲/۳۱-۲/۶۱-۲/۹۵-۳/۶۵-مانا
DTRT با عرض از مبد ا و بد ون روند ۵/۵۷-۳/۲۰-۳/۵۵-۴/۲۶-مانا

بد ون عرض از مبد ا و روند ۵/۶۷-۲/۶۱-۲/۹۵-۳/۶۵-مانا
DTRTO با عرض از مبد ا و بد ون روند ۶/۲۱-۳/۲۱-۳/۵۵-۴/۲۷-مانا

منبع: یافته های پژوهش
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آزمونهمانباشتگی

پس از آن که د رجه انباشتگی متغیرها تعیین شد ، گام بعد ی آزمون هم انباشتگی جهت شناسایی 
میان  هم انباشتگی  ارتباط  تشخیص  منظور  به  پژوهش،  این  د ر  است.  آن ها  میان  بلند مد ت  رابطه 
متغیرهای مد ل و استخراج برد ار هم انباشتگی از آزمون یوهانسون ـ جوسیلیوس۱ استفاد ه می شود . این 
روش یکی از روش های بررسی هم انباشتگی بین متغیرها است. د ر این روش، نیازی نیست تا متغیر 

وابسته و مستقل مشخص شوند . مراحل انجام این روش به شرح زیر است:

مرحلهاول:تعيينمرتبهبهينهمدلبااستفادهازمعيارهایتعيينوقفه

مراحل انجام این روش به وابسته و مستقل مشخص شوند.  متغیر تا نیازی نیست ،بین متغیرها است. در این روش
 شرح زیر است:

 تعیین مرتبه بهینه مدل با استفاده از معیارهای تعیین وقفه مرحله اول:
 tDCGDGYDINFDTRTDTRODBD 

543210
 

برای  ،پژوهشاست. در این  VARانباشتگی یوهانسون مستلزم تعیین طول وقفه بهینه در الگوی  های هم تحلیل
 بینی (، خطای نهایی پیشLR) نمایی بیشینۀ راستتعیین طول وقفه بهینه در مدل مورد بررسی، از معیارهای 

(FPE)آکائیک ، (AIC)شوارتز بیزین ، (SC)کوئین ـن ، و هنا (HQ)  استفاده شده است. نتایج محاسبه این معیارها
، وقفه بهینه الگو بر اساس معیار آکاییک است 411تر از  که حجم نمونه کم اینبا توجه به  .( آمده است9در جدول )

(AIC ،)7 ا به سایر ترین ارزش ر کم ،آن آماره ای که در ، درجهباالیک از معیارهای  : زیرا در هرشود انتخاب می
تری از دست داده  ، درجه آزادی کمیکئکه در معیار آکا وقفه بهینه است و با توجه به این ،ها داشته باشد درجه
 تر است. سبتصریح مدل بر اساس این معیار منا پساست، 

 
  (VAR) برداری ایج تعیین بهینه الگوی خودتوضیحنت :2جدول 

 LR FPE AIC SC HQ وقفه
1 NA 13+e71/7 1333/499 1111/499 1131/499 
4 7131/411 11+e71/4 1941/491 1333/499 9141/494 
7 *3441/494 *13+e13/4 *1177/471 *3343/491 *1131/473 

 *بیانگر مقدار وقفه بهینه است. .های پژوهش: یافتهمنبع
 

 انباشتگی  له دوم: تعیین تعداد بردارهای هممرح
با استفاده از  بایدابتدا  ،. بدین منظورپردازیم ش یوهانسون به برآورد ضرایب بلندمدت الگو میحال با استفاده از رو

کننده )همجمع( را مشخص نماییم. نتایج آزمون  انباشت بیشینۀ مقادیر ویژه تعداد بردارهای همآزمون اثر، آزمون 
های اثر و  ت. با توجه به نتایج آزمونبه اختصار گزارش شده اس (9) جدولوهانسون برای مدل در یانباشتگی  هم

انباشتگی در  ز مقدار بحرانی، وجود یک بردار همتر بودن آماره آزمون ا بزرگ ،ترین مقدار ویژه و همچنین بزرگ
 شود. ید میدرصد تای 1سطح 

 انباشتگی های هم نتایج آزمون :9جدول 
 (Max-λ) مقادیر ویژه بیشینۀآزمون  (Trace-λآزمون اثر )

ار بحرانیمقد  H1 H0 آماره آزمون مقدار بحرانی H1 H0 آماره آزمون 
3111/444  4391/931  0R  R=0 33743/17  1973/411  0R  R=0 

39347/19  3313/714  1R  R=1 39143/93  11111/33  1R  R=1 
13414/31  7314/411  2R  R=2 19334/91  43199/31  2R  R=2 
43139/11  41331/33  3R  R=3 41374/71  93443/99  3R  R=3 
73133/71  39137/11  4R  R=4 33391/43  11313/79  4R  R=4 

پژوهشهای  : یافتهمنبع  
 

آماره اثر و مقدار ویژه رابطه دهد که بر اساس هر دو معیار  لیوس نشان مییجوس ـ وهانسونینتایج آزمون 
واحد  توان گفت، هرچند متغیرها نامانا و دارای یک ریشه می ،انباشتگی بین متغیرها وجود دارد. بنابراین هم

رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها وجود دارد و رگرسیون برآوردی  انباشتگی هستند اما به دلیل وجود هم
 انباشتگی وجود دارد. میک بردار ه ساختگی نخواهد بود، و

 
 (مدت ل از تخمین پویا )کوتاهنتایج حاص

سازی لهای آن، از رویکرد مد مدت تعدیل مدت عوامل موثر بر کسری بودجه و پویایی کوتاهبرای تخمین رابطه بلند
ARDL  و مدل تصحیح خطای  (7114)4همکارانو  پسران(ECMاستفاده می )  .مقادیر با وقفه  ،در این روششود

هنان کوئین  و ،، آکائیکبیزینـ  های شوارتز توان از آماره شوند. برای تعیین وقفه بهینه می متغیرها وارد الگو می
در از زیرا شود،  بیزین استفاده میـ  شد از معیار شوارتزبا 411تر از  اگر حجم نمونه کم ،طور معمول استفاده کرد. به

ه شده است. بر اساس آماره بیزین استفادـ  جا از معیار شوارتز کند. در این ی میجوی دی صرفهآزا های دادن درجه دست
                                                           
1. Pesaran et al. 

تحلیل های هم انباشتگی یوهانسون مستلزم تعیین طول وقفه بهینه د ر الگوی VAR است. د ر این 
 ،)LR( پژوهش، برای تعیین طول وقفه بهینه د ر مد ل مورد  بررسی، از معیارهای بیشینۀ راست نمایی
خطای نهایی پیش بینی )FPE(، آکائیک )AIC(، شوارتز بیزین )SC(، و هنان ـ کوئین )HQ( استفاد ه 
شد ه است. نتایج محاسبه این معیارها د ر جد ول )۳( آمد ه است. با توجه به این که حجم نمونه کم تر 
از ۱۰۰ است، وقفه بهینه الگو بر اساس معیار آکاییک )AIC(، ۲ انتخاب می شود : زیرا د ر هر یک از 
معیارهای باال، د رجه ای که د ر آن آماره، کم ترین ارزش را به سایر د رجه ها د اشته باشد ، وقفه بهینه 
است و با توجه به این که د ر معیار آکائیک، د رجه آزاد ی کم تری از د ست د اد ه است، پس تصریح مد ل 

بر اساس این معیار مناسب تر است.

)VAR(جدول2:نتایجتعیینبهینهالگویخودتوضیحبرداری

LRFPEAICSCHQوقفه

۰NA۲/۲۰e+۴۹۱۳۳/۴۷۹۷۱۳۳/۸۰۰۴۱۳۳/۵۸۶۰
۱۱۴۴/۲۵۶۴۱/۲۴e+۴۸۱۳۰/۵۳۱۵۱۳۳/۰۹۶۶۱۳۱/۳۸۱۸
۲۱۳۱/۶۱۱۵*۱/۸۷e+۴۶*۱۲۵/۸۵۲۲*۱۳۰/۶۶۱۶*۱۲۷/۴۴۶۴*

منبع: یافته های پژوهش. * بیانگر مقد ار وقفه بهینه است.

1. Johansen-Juselius
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مرحلهدوم:تعيينتعدادبردارهایهمانباشتگی

حال با استفاد ه از روش یوهانسون به برآورد  ضرایب بلند مد ت الگو می پرد ازیم. بد ین منظور، ابتد ا 
باید  با استفاد ه از آزمون اثر، آزمون بیشینۀ مقاد یر ویژه تعد اد  برد ارهای هم انباشت کنند ه )همجمع( را 
مشخص نماییم. نتایج آزمون هم انباشتگی یوهانسون برای مد ل د ر جد ول )۳( به اختصار گزارش شد ه 
است. با توجه به نتایج آزمون های اثر و بزرگ ترین مقد ار ویژه و همچنین، بزرگ تر بود ن آماره آزمون 

از مقد ار بحرانی، وجود  یک برد ار هم انباشتگی د ر سطح ۵ د رصد  تایید  می شود .

جدول3:نتایجآزمونهایهمانباشتگی

)Trace-λ(آزموناثر )Max-λ(آزمونبيشينۀمقادیرویژه
مقداربحرانی آمارهآزمون H1 H0

مقداربحرانی آمارهآزمون H1 H0

۱۱۱/۷۸۰۵ ۳۹۰/۱۹۳۵

مراحل انجام این روش به وابسته و مستقل مشخص شوند.  متغیر تا نیازی نیست ،بین متغیرها است. در این روش
 شرح زیر است:

 تعیین مرتبه بهینه مدل با استفاده از معیارهای تعیین وقفه مرحله اول:
 tDCGDGYDINFDTRTDTRODBD 

543210
 

برای  ،پژوهشاست. در این  VARانباشتگی یوهانسون مستلزم تعیین طول وقفه بهینه در الگوی  های هم تحلیل
 بینی (، خطای نهایی پیشLR) نمایی بیشینۀ راستتعیین طول وقفه بهینه در مدل مورد بررسی، از معیارهای 

(FPE)آکائیک ، (AIC)شوارتز بیزین ، (SC)کوئین ـن ، و هنا (HQ)  استفاده شده است. نتایج محاسبه این معیارها
، وقفه بهینه الگو بر اساس معیار آکاییک است 411تر از  که حجم نمونه کم اینبا توجه به  .( آمده است9در جدول )

(AIC ،)7 ا به سایر ترین ارزش ر کم ،آن آماره ای که در ، درجهباالیک از معیارهای  : زیرا در هرشود انتخاب می
تری از دست داده  ، درجه آزادی کمیکئکه در معیار آکا وقفه بهینه است و با توجه به این ،ها داشته باشد درجه
 تر است. سبتصریح مدل بر اساس این معیار منا پساست، 

 
  (VAR) برداری ایج تعیین بهینه الگوی خودتوضیحنت :2جدول 

 LR FPE AIC SC HQ وقفه
1 NA 13+e71/7 1333/499 1111/499 1131/499 
4 7131/411 11+e71/4 1941/491 1333/499 9141/494 
7 *3441/494 *13+e13/4 *1177/471 *3343/491 *1131/473 

 *بیانگر مقدار وقفه بهینه است. .های پژوهش: یافتهمنبع
 

 انباشتگی  له دوم: تعیین تعداد بردارهای هممرح
با استفاده از  بایدابتدا  ،. بدین منظورپردازیم ش یوهانسون به برآورد ضرایب بلندمدت الگو میحال با استفاده از رو

کننده )همجمع( را مشخص نماییم. نتایج آزمون  انباشت بیشینۀ مقادیر ویژه تعداد بردارهای همآزمون اثر، آزمون 
های اثر و  ت. با توجه به نتایج آزمونبه اختصار گزارش شده اس (9) جدولوهانسون برای مدل در یانباشتگی  هم

انباشتگی در  ز مقدار بحرانی، وجود یک بردار همتر بودن آماره آزمون ا بزرگ ،ترین مقدار ویژه و همچنین بزرگ
 شود. ید میدرصد تای 1سطح 

 انباشتگی های هم نتایج آزمون :9جدول 
 (Max-λ) مقادیر ویژه بیشینۀآزمون  (Trace-λآزمون اثر )

ار بحرانیمقد  H1 H0 آماره آزمون مقدار بحرانی H1 H0 آماره آزمون 
3111/444  4391/931  0R  R=0 33743/17  1973/411  0R  R=0 

39347/19  3313/714  1R  R=1 39143/93  11111/33  1R  R=1 
13414/31  7314/411  2R  R=2 19334/91  43199/31  2R  R=2 
43139/11  41331/33  3R  R=3 41374/71  93443/99  3R  R=3 
73133/71  39137/11  4R  R=4 33391/43  11313/79  4R  R=4 

پژوهشهای  : یافتهمنبع  
 

آماره اثر و مقدار ویژه رابطه دهد که بر اساس هر دو معیار  لیوس نشان مییجوس ـ وهانسونینتایج آزمون 
واحد  توان گفت، هرچند متغیرها نامانا و دارای یک ریشه می ،انباشتگی بین متغیرها وجود دارد. بنابراین هم

رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها وجود دارد و رگرسیون برآوردی  انباشتگی هستند اما به دلیل وجود هم
 انباشتگی وجود دارد. میک بردار ه ساختگی نخواهد بود، و

 
 (مدت ل از تخمین پویا )کوتاهنتایج حاص

سازی لهای آن، از رویکرد مد مدت تعدیل مدت عوامل موثر بر کسری بودجه و پویایی کوتاهبرای تخمین رابطه بلند
ARDL  و مدل تصحیح خطای  (7114)4همکارانو  پسران(ECMاستفاده می )  .مقادیر با وقفه  ،در این روششود

هنان کوئین  و ،، آکائیکبیزینـ  های شوارتز توان از آماره شوند. برای تعیین وقفه بهینه می متغیرها وارد الگو می
در از زیرا شود،  بیزین استفاده میـ  شد از معیار شوارتزبا 411تر از  اگر حجم نمونه کم ،طور معمول استفاده کرد. به

ه شده است. بر اساس آماره بیزین استفادـ  جا از معیار شوارتز کند. در این ی میجوی دی صرفهآزا های دادن درجه دست
                                                           
1. Pesaran et al. 

۰ R=۰ ۴۲/۷۷۲۱۹ ۱۴۸/۴۳۲۶

مراحل انجام این روش به وابسته و مستقل مشخص شوند.  متغیر تا نیازی نیست ،بین متغیرها است. در این روش
 شرح زیر است:

 تعیین مرتبه بهینه مدل با استفاده از معیارهای تعیین وقفه مرحله اول:
 tDCGDGYDINFDTRTDTRODBD 

543210
 

برای  ،پژوهشاست. در این  VARانباشتگی یوهانسون مستلزم تعیین طول وقفه بهینه در الگوی  های هم تحلیل
 بینی (، خطای نهایی پیشLR) نمایی بیشینۀ راستتعیین طول وقفه بهینه در مدل مورد بررسی، از معیارهای 

(FPE)آکائیک ، (AIC)شوارتز بیزین ، (SC)کوئین ـن ، و هنا (HQ)  استفاده شده است. نتایج محاسبه این معیارها
، وقفه بهینه الگو بر اساس معیار آکاییک است 411تر از  که حجم نمونه کم اینبا توجه به  .( آمده است9در جدول )

(AIC ،)7 ا به سایر ترین ارزش ر کم ،آن آماره ای که در ، درجهباالیک از معیارهای  : زیرا در هرشود انتخاب می
تری از دست داده  ، درجه آزادی کمیکئکه در معیار آکا وقفه بهینه است و با توجه به این ،ها داشته باشد درجه
 تر است. سبتصریح مدل بر اساس این معیار منا پساست، 

 
  (VAR) برداری ایج تعیین بهینه الگوی خودتوضیحنت :2جدول 

 LR FPE AIC SC HQ وقفه
1 NA 13+e71/7 1333/499 1111/499 1131/499 
4 7131/411 11+e71/4 1941/491 1333/499 9141/494 
7 *3441/494 *13+e13/4 *1177/471 *3343/491 *1131/473 

 *بیانگر مقدار وقفه بهینه است. .های پژوهش: یافتهمنبع
 

 انباشتگی  له دوم: تعیین تعداد بردارهای هممرح
با استفاده از  بایدابتدا  ،. بدین منظورپردازیم ش یوهانسون به برآورد ضرایب بلندمدت الگو میحال با استفاده از رو

کننده )همجمع( را مشخص نماییم. نتایج آزمون  انباشت بیشینۀ مقادیر ویژه تعداد بردارهای همآزمون اثر، آزمون 
های اثر و  ت. با توجه به نتایج آزمونبه اختصار گزارش شده اس (9) جدولوهانسون برای مدل در یانباشتگی  هم

انباشتگی در  ز مقدار بحرانی، وجود یک بردار همتر بودن آماره آزمون ا بزرگ ،ترین مقدار ویژه و همچنین بزرگ
 شود. ید میدرصد تای 1سطح 

 انباشتگی های هم نتایج آزمون :9جدول 
 (Max-λ) مقادیر ویژه بیشینۀآزمون  (Trace-λآزمون اثر )

ار بحرانیمقد  H1 H0 آماره آزمون مقدار بحرانی H1 H0 آماره آزمون 
3111/444  4391/931  0R  R=0 33743/17  1973/411  0R  R=0 

39347/19  3313/714  1R  R=1 39143/93  11111/33  1R  R=1 
13414/31  7314/411  2R  R=2 19334/91  43199/31  2R  R=2 
43139/11  41331/33  3R  R=3 41374/71  93443/99  3R  R=3 
73133/71  39137/11  4R  R=4 33391/43  11313/79  4R  R=4 

پژوهشهای  : یافتهمنبع  
 

آماره اثر و مقدار ویژه رابطه دهد که بر اساس هر دو معیار  لیوس نشان مییجوس ـ وهانسونینتایج آزمون 
واحد  توان گفت، هرچند متغیرها نامانا و دارای یک ریشه می ،انباشتگی بین متغیرها وجود دارد. بنابراین هم

رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها وجود دارد و رگرسیون برآوردی  انباشتگی هستند اما به دلیل وجود هم
 انباشتگی وجود دارد. میک بردار ه ساختگی نخواهد بود، و

 
 (مدت ل از تخمین پویا )کوتاهنتایج حاص

سازی لهای آن، از رویکرد مد مدت تعدیل مدت عوامل موثر بر کسری بودجه و پویایی کوتاهبرای تخمین رابطه بلند
ARDL  و مدل تصحیح خطای  (7114)4همکارانو  پسران(ECMاستفاده می )  .مقادیر با وقفه  ،در این روششود

هنان کوئین  و ،، آکائیکبیزینـ  های شوارتز توان از آماره شوند. برای تعیین وقفه بهینه می متغیرها وارد الگو می
در از زیرا شود،  بیزین استفاده میـ  شد از معیار شوارتزبا 411تر از  اگر حجم نمونه کم ،طور معمول استفاده کرد. به

ه شده است. بر اساس آماره بیزین استفادـ  جا از معیار شوارتز کند. در این ی میجوی دی صرفهآزا های دادن درجه دست
                                                           
1. Pesaran et al. 

۰ R=۰
۸۳/۹۳۷۱۲ ۲۴۱/۷۶۰۹

مراحل انجام این روش به وابسته و مستقل مشخص شوند.  متغیر تا نیازی نیست ،بین متغیرها است. در این روش
 شرح زیر است:

 تعیین مرتبه بهینه مدل با استفاده از معیارهای تعیین وقفه مرحله اول:
 tDCGDGYDINFDTRTDTRODBD 

543210
 

برای  ،پژوهشاست. در این  VARانباشتگی یوهانسون مستلزم تعیین طول وقفه بهینه در الگوی  های هم تحلیل
 بینی (، خطای نهایی پیشLR) نمایی بیشینۀ راستتعیین طول وقفه بهینه در مدل مورد بررسی، از معیارهای 

(FPE)آکائیک ، (AIC)شوارتز بیزین ، (SC)کوئین ـن ، و هنا (HQ)  استفاده شده است. نتایج محاسبه این معیارها
، وقفه بهینه الگو بر اساس معیار آکاییک است 411تر از  که حجم نمونه کم اینبا توجه به  .( آمده است9در جدول )

(AIC ،)7 ا به سایر ترین ارزش ر کم ،آن آماره ای که در ، درجهباالیک از معیارهای  : زیرا در هرشود انتخاب می
تری از دست داده  ، درجه آزادی کمیکئکه در معیار آکا وقفه بهینه است و با توجه به این ،ها داشته باشد درجه
 تر است. سبتصریح مدل بر اساس این معیار منا پساست، 

 
  (VAR) برداری ایج تعیین بهینه الگوی خودتوضیحنت :2جدول 

 LR FPE AIC SC HQ وقفه
1 NA 13+e71/7 1333/499 1111/499 1131/499 
4 7131/411 11+e71/4 1941/491 1333/499 9141/494 
7 *3441/494 *13+e13/4 *1177/471 *3343/491 *1131/473 

 *بیانگر مقدار وقفه بهینه است. .های پژوهش: یافتهمنبع
 

 انباشتگی  له دوم: تعیین تعداد بردارهای هممرح
با استفاده از  بایدابتدا  ،. بدین منظورپردازیم ش یوهانسون به برآورد ضرایب بلندمدت الگو میحال با استفاده از رو

کننده )همجمع( را مشخص نماییم. نتایج آزمون  انباشت بیشینۀ مقادیر ویژه تعداد بردارهای همآزمون اثر، آزمون 
های اثر و  ت. با توجه به نتایج آزمونبه اختصار گزارش شده اس (9) جدولوهانسون برای مدل در یانباشتگی  هم

انباشتگی در  ز مقدار بحرانی، وجود یک بردار همتر بودن آماره آزمون ا بزرگ ،ترین مقدار ویژه و همچنین بزرگ
 شود. ید میدرصد تای 1سطح 

 انباشتگی های هم نتایج آزمون :9جدول 
 (Max-λ) مقادیر ویژه بیشینۀآزمون  (Trace-λآزمون اثر )

ار بحرانیمقد  H1 H0 آماره آزمون مقدار بحرانی H1 H0 آماره آزمون 
3111/444  4391/931  0R  R=0 33743/17  1973/411  0R  R=0 

39347/19  3313/714  1R  R=1 39143/93  11111/33  1R  R=1 
13414/31  7314/411  2R  R=2 19334/91  43199/31  2R  R=2 
43139/11  41331/33  3R  R=3 41374/71  93443/99  3R  R=3 
73133/71  39137/11  4R  R=4 33391/43  11313/79  4R  R=4 

پژوهشهای  : یافتهمنبع  
 

آماره اثر و مقدار ویژه رابطه دهد که بر اساس هر دو معیار  لیوس نشان مییجوس ـ وهانسونینتایج آزمون 
واحد  توان گفت، هرچند متغیرها نامانا و دارای یک ریشه می ،انباشتگی بین متغیرها وجود دارد. بنابراین هم

رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها وجود دارد و رگرسیون برآوردی  انباشتگی هستند اما به دلیل وجود هم
 انباشتگی وجود دارد. میک بردار ه ساختگی نخواهد بود، و

 
 (مدت ل از تخمین پویا )کوتاهنتایج حاص

سازی لهای آن، از رویکرد مد مدت تعدیل مدت عوامل موثر بر کسری بودجه و پویایی کوتاهبرای تخمین رابطه بلند
ARDL  و مدل تصحیح خطای  (7114)4همکارانو  پسران(ECMاستفاده می )  .مقادیر با وقفه  ،در این روششود

هنان کوئین  و ،، آکائیکبیزینـ  های شوارتز توان از آماره شوند. برای تعیین وقفه بهینه می متغیرها وارد الگو می
در از زیرا شود،  بیزین استفاده میـ  شد از معیار شوارتزبا 411تر از  اگر حجم نمونه کم ،طور معمول استفاده کرد. به

ه شده است. بر اساس آماره بیزین استفادـ  جا از معیار شوارتز کند. در این ی میجوی دی صرفهآزا های دادن درجه دست
                                                           
1. Pesaran et al. 

۱ R=۱ ۳۶/۶۳۰۱۹ ۹۷/۴۸۵۸۰

مراحل انجام این روش به وابسته و مستقل مشخص شوند.  متغیر تا نیازی نیست ،بین متغیرها است. در این روش
 شرح زیر است:

 تعیین مرتبه بهینه مدل با استفاده از معیارهای تعیین وقفه مرحله اول:
 tDCGDGYDINFDTRTDTRODBD 

543210
 

برای  ،پژوهشاست. در این  VARانباشتگی یوهانسون مستلزم تعیین طول وقفه بهینه در الگوی  های هم تحلیل
 بینی (، خطای نهایی پیشLR) نمایی بیشینۀ راستتعیین طول وقفه بهینه در مدل مورد بررسی، از معیارهای 

(FPE)آکائیک ، (AIC)شوارتز بیزین ، (SC)کوئین ـن ، و هنا (HQ)  استفاده شده است. نتایج محاسبه این معیارها
، وقفه بهینه الگو بر اساس معیار آکاییک است 411تر از  که حجم نمونه کم اینبا توجه به  .( آمده است9در جدول )

(AIC ،)7 ا به سایر ترین ارزش ر کم ،آن آماره ای که در ، درجهباالیک از معیارهای  : زیرا در هرشود انتخاب می
تری از دست داده  ، درجه آزادی کمیکئکه در معیار آکا وقفه بهینه است و با توجه به این ،ها داشته باشد درجه
 تر است. سبتصریح مدل بر اساس این معیار منا پساست، 

 
  (VAR) برداری ایج تعیین بهینه الگوی خودتوضیحنت :2جدول 

 LR FPE AIC SC HQ وقفه
1 NA 13+e71/7 1333/499 1111/499 1131/499 
4 7131/411 11+e71/4 1941/491 1333/499 9141/494 
7 *3441/494 *13+e13/4 *1177/471 *3343/491 *1131/473 

 *بیانگر مقدار وقفه بهینه است. .های پژوهش: یافتهمنبع
 

 انباشتگی  له دوم: تعیین تعداد بردارهای هممرح
با استفاده از  بایدابتدا  ،. بدین منظورپردازیم ش یوهانسون به برآورد ضرایب بلندمدت الگو میحال با استفاده از رو

کننده )همجمع( را مشخص نماییم. نتایج آزمون  انباشت بیشینۀ مقادیر ویژه تعداد بردارهای همآزمون اثر، آزمون 
های اثر و  ت. با توجه به نتایج آزمونبه اختصار گزارش شده اس (9) جدولوهانسون برای مدل در یانباشتگی  هم

انباشتگی در  ز مقدار بحرانی، وجود یک بردار همتر بودن آماره آزمون ا بزرگ ،ترین مقدار ویژه و همچنین بزرگ
 شود. ید میدرصد تای 1سطح 

 انباشتگی های هم نتایج آزمون :9جدول 
 (Max-λ) مقادیر ویژه بیشینۀآزمون  (Trace-λآزمون اثر )

ار بحرانیمقد  H1 H0 آماره آزمون مقدار بحرانی H1 H0 آماره آزمون 
3111/444  4391/931  0R  R=0 33743/17  1973/411  0R  R=0 

39347/19  3313/714  1R  R=1 39143/93  11111/33  1R  R=1 
13414/31  7314/411  2R  R=2 19334/91  43199/31  2R  R=2 
43139/11  41331/33  3R  R=3 41374/71  93443/99  3R  R=3 
73133/71  39137/11  4R  R=4 33391/43  11313/79  4R  R=4 

پژوهشهای  : یافتهمنبع  
 

آماره اثر و مقدار ویژه رابطه دهد که بر اساس هر دو معیار  لیوس نشان مییجوس ـ وهانسونینتایج آزمون 
واحد  توان گفت، هرچند متغیرها نامانا و دارای یک ریشه می ،انباشتگی بین متغیرها وجود دارد. بنابراین هم

رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها وجود دارد و رگرسیون برآوردی  انباشتگی هستند اما به دلیل وجود هم
 انباشتگی وجود دارد. میک بردار ه ساختگی نخواهد بود، و

 
 (مدت ل از تخمین پویا )کوتاهنتایج حاص

سازی لهای آن، از رویکرد مد مدت تعدیل مدت عوامل موثر بر کسری بودجه و پویایی کوتاهبرای تخمین رابطه بلند
ARDL  و مدل تصحیح خطای  (7114)4همکارانو  پسران(ECMاستفاده می )  .مقادیر با وقفه  ،در این روششود

هنان کوئین  و ،، آکائیکبیزینـ  های شوارتز توان از آماره شوند. برای تعیین وقفه بهینه می متغیرها وارد الگو می
در از زیرا شود،  بیزین استفاده میـ  شد از معیار شوارتزبا 411تر از  اگر حجم نمونه کم ،طور معمول استفاده کرد. به

ه شده است. بر اساس آماره بیزین استفادـ  جا از معیار شوارتز کند. در این ی میجوی دی صرفهآزا های دادن درجه دست
                                                           
1. Pesaran et al. 

۱ R=۱
۶۰/۰۶۱۴۱ ۱۴۴/۲۷۵۱

مراحل انجام این روش به وابسته و مستقل مشخص شوند.  متغیر تا نیازی نیست ،بین متغیرها است. در این روش
 شرح زیر است:

 تعیین مرتبه بهینه مدل با استفاده از معیارهای تعیین وقفه مرحله اول:
 tDCGDGYDINFDTRTDTRODBD 

543210
 

برای  ،پژوهشاست. در این  VARانباشتگی یوهانسون مستلزم تعیین طول وقفه بهینه در الگوی  های هم تحلیل
 بینی (، خطای نهایی پیشLR) نمایی بیشینۀ راستتعیین طول وقفه بهینه در مدل مورد بررسی، از معیارهای 

(FPE)آکائیک ، (AIC)شوارتز بیزین ، (SC)کوئین ـن ، و هنا (HQ)  استفاده شده است. نتایج محاسبه این معیارها
، وقفه بهینه الگو بر اساس معیار آکاییک است 411تر از  که حجم نمونه کم اینبا توجه به  .( آمده است9در جدول )

(AIC ،)7 ا به سایر ترین ارزش ر کم ،آن آماره ای که در ، درجهباالیک از معیارهای  : زیرا در هرشود انتخاب می
تری از دست داده  ، درجه آزادی کمیکئکه در معیار آکا وقفه بهینه است و با توجه به این ،ها داشته باشد درجه
 تر است. سبتصریح مدل بر اساس این معیار منا پساست، 

 
  (VAR) برداری ایج تعیین بهینه الگوی خودتوضیحنت :2جدول 

 LR FPE AIC SC HQ وقفه
1 NA 13+e71/7 1333/499 1111/499 1131/499 
4 7131/411 11+e71/4 1941/491 1333/499 9141/494 
7 *3441/494 *13+e13/4 *1177/471 *3343/491 *1131/473 

 *بیانگر مقدار وقفه بهینه است. .های پژوهش: یافتهمنبع
 

 انباشتگی  له دوم: تعیین تعداد بردارهای هممرح
با استفاده از  بایدابتدا  ،. بدین منظورپردازیم ش یوهانسون به برآورد ضرایب بلندمدت الگو میحال با استفاده از رو

کننده )همجمع( را مشخص نماییم. نتایج آزمون  انباشت بیشینۀ مقادیر ویژه تعداد بردارهای همآزمون اثر، آزمون 
های اثر و  ت. با توجه به نتایج آزمونبه اختصار گزارش شده اس (9) جدولوهانسون برای مدل در یانباشتگی  هم

انباشتگی در  ز مقدار بحرانی، وجود یک بردار همتر بودن آماره آزمون ا بزرگ ،ترین مقدار ویژه و همچنین بزرگ
 شود. ید میدرصد تای 1سطح 

 انباشتگی های هم نتایج آزمون :9جدول 
 (Max-λ) مقادیر ویژه بیشینۀآزمون  (Trace-λآزمون اثر )

ار بحرانیمقد  H1 H0 آماره آزمون مقدار بحرانی H1 H0 آماره آزمون 
3111/444  4391/931  0R  R=0 33743/17  1973/411  0R  R=0 

39347/19  3313/714  1R  R=1 39143/93  11111/33  1R  R=1 
13414/31  7314/411  2R  R=2 19334/91  43199/31  2R  R=2 
43139/11  41331/33  3R  R=3 41374/71  93443/99  3R  R=3 
73133/71  39137/11  4R  R=4 33391/43  11313/79  4R  R=4 

پژوهشهای  : یافتهمنبع  
 

آماره اثر و مقدار ویژه رابطه دهد که بر اساس هر دو معیار  لیوس نشان مییجوس ـ وهانسونینتایج آزمون 
واحد  توان گفت، هرچند متغیرها نامانا و دارای یک ریشه می ،انباشتگی بین متغیرها وجود دارد. بنابراین هم

رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها وجود دارد و رگرسیون برآوردی  انباشتگی هستند اما به دلیل وجود هم
 انباشتگی وجود دارد. میک بردار ه ساختگی نخواهد بود، و

 
 (مدت ل از تخمین پویا )کوتاهنتایج حاص

سازی لهای آن، از رویکرد مد مدت تعدیل مدت عوامل موثر بر کسری بودجه و پویایی کوتاهبرای تخمین رابطه بلند
ARDL  و مدل تصحیح خطای  (7114)4همکارانو  پسران(ECMاستفاده می )  .مقادیر با وقفه  ،در این روششود

هنان کوئین  و ،، آکائیکبیزینـ  های شوارتز توان از آماره شوند. برای تعیین وقفه بهینه می متغیرها وارد الگو می
در از زیرا شود،  بیزین استفاده میـ  شد از معیار شوارتزبا 411تر از  اگر حجم نمونه کم ،طور معمول استفاده کرد. به

ه شده است. بر اساس آماره بیزین استفادـ  جا از معیار شوارتز کند. در این ی میجوی دی صرفهآزا های دادن درجه دست
                                                           
1. Pesaran et al. 

۲ R=۲ ۳۰/۴۳۹۶۱ ۶۵/۱۶۵۳۳

مراحل انجام این روش به وابسته و مستقل مشخص شوند.  متغیر تا نیازی نیست ،بین متغیرها است. در این روش
 شرح زیر است:

 تعیین مرتبه بهینه مدل با استفاده از معیارهای تعیین وقفه مرحله اول:
 tDCGDGYDINFDTRTDTRODBD 

543210
 

برای  ،پژوهشاست. در این  VARانباشتگی یوهانسون مستلزم تعیین طول وقفه بهینه در الگوی  های هم تحلیل
 بینی (، خطای نهایی پیشLR) نمایی بیشینۀ راستتعیین طول وقفه بهینه در مدل مورد بررسی، از معیارهای 

(FPE)آکائیک ، (AIC)شوارتز بیزین ، (SC)کوئین ـن ، و هنا (HQ)  استفاده شده است. نتایج محاسبه این معیارها
، وقفه بهینه الگو بر اساس معیار آکاییک است 411تر از  که حجم نمونه کم اینبا توجه به  .( آمده است9در جدول )

(AIC ،)7 ا به سایر ترین ارزش ر کم ،آن آماره ای که در ، درجهباالیک از معیارهای  : زیرا در هرشود انتخاب می
تری از دست داده  ، درجه آزادی کمیکئکه در معیار آکا وقفه بهینه است و با توجه به این ،ها داشته باشد درجه
 تر است. سبتصریح مدل بر اساس این معیار منا پساست، 

 
  (VAR) برداری ایج تعیین بهینه الگوی خودتوضیحنت :2جدول 

 LR FPE AIC SC HQ وقفه
1 NA 13+e71/7 1333/499 1111/499 1131/499 
4 7131/411 11+e71/4 1941/491 1333/499 9141/494 
7 *3441/494 *13+e13/4 *1177/471 *3343/491 *1131/473 

 *بیانگر مقدار وقفه بهینه است. .های پژوهش: یافتهمنبع
 

 انباشتگی  له دوم: تعیین تعداد بردارهای هممرح
با استفاده از  بایدابتدا  ،. بدین منظورپردازیم ش یوهانسون به برآورد ضرایب بلندمدت الگو میحال با استفاده از رو

کننده )همجمع( را مشخص نماییم. نتایج آزمون  انباشت بیشینۀ مقادیر ویژه تعداد بردارهای همآزمون اثر، آزمون 
های اثر و  ت. با توجه به نتایج آزمونبه اختصار گزارش شده اس (9) جدولوهانسون برای مدل در یانباشتگی  هم

انباشتگی در  ز مقدار بحرانی، وجود یک بردار همتر بودن آماره آزمون ا بزرگ ،ترین مقدار ویژه و همچنین بزرگ
 شود. ید میدرصد تای 1سطح 

 انباشتگی های هم نتایج آزمون :9جدول 
 (Max-λ) مقادیر ویژه بیشینۀآزمون  (Trace-λآزمون اثر )

ار بحرانیمقد  H1 H0 آماره آزمون مقدار بحرانی H1 H0 آماره آزمون 
3111/444  4391/931  0R  R=0 33743/17  1973/411  0R  R=0 

39347/19  3313/714  1R  R=1 39143/93  11111/33  1R  R=1 
13414/31  7314/411  2R  R=2 19334/91  43199/31  2R  R=2 
43139/11  41331/33  3R  R=3 41374/71  93443/99  3R  R=3 
73133/71  39137/11  4R  R=4 33391/43  11313/79  4R  R=4 

پژوهشهای  : یافتهمنبع  
 

آماره اثر و مقدار ویژه رابطه دهد که بر اساس هر دو معیار  لیوس نشان مییجوس ـ وهانسونینتایج آزمون 
واحد  توان گفت، هرچند متغیرها نامانا و دارای یک ریشه می ،انباشتگی بین متغیرها وجود دارد. بنابراین هم

رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها وجود دارد و رگرسیون برآوردی  انباشتگی هستند اما به دلیل وجود هم
 انباشتگی وجود دارد. میک بردار ه ساختگی نخواهد بود، و

 
 (مدت ل از تخمین پویا )کوتاهنتایج حاص

سازی لهای آن، از رویکرد مد مدت تعدیل مدت عوامل موثر بر کسری بودجه و پویایی کوتاهبرای تخمین رابطه بلند
ARDL  و مدل تصحیح خطای  (7114)4همکارانو  پسران(ECMاستفاده می )  .مقادیر با وقفه  ،در این روششود

هنان کوئین  و ،، آکائیکبیزینـ  های شوارتز توان از آماره شوند. برای تعیین وقفه بهینه می متغیرها وارد الگو می
در از زیرا شود،  بیزین استفاده میـ  شد از معیار شوارتزبا 411تر از  اگر حجم نمونه کم ،طور معمول استفاده کرد. به

ه شده است. بر اساس آماره بیزین استفادـ  جا از معیار شوارتز کند. در این ی میجوی دی صرفهآزا های دادن درجه دست
                                                           
1. Pesaran et al. 

۲ R=۲
۴۰/۱۷۴۹۳ ۷۹/۱۰۹۷۸

مراحل انجام این روش به وابسته و مستقل مشخص شوند.  متغیر تا نیازی نیست ،بین متغیرها است. در این روش
 شرح زیر است:

 تعیین مرتبه بهینه مدل با استفاده از معیارهای تعیین وقفه مرحله اول:
 tDCGDGYDINFDTRTDTRODBD 

543210
 

برای  ،پژوهشاست. در این  VARانباشتگی یوهانسون مستلزم تعیین طول وقفه بهینه در الگوی  های هم تحلیل
 بینی (، خطای نهایی پیشLR) نمایی بیشینۀ راستتعیین طول وقفه بهینه در مدل مورد بررسی، از معیارهای 

(FPE)آکائیک ، (AIC)شوارتز بیزین ، (SC)کوئین ـن ، و هنا (HQ)  استفاده شده است. نتایج محاسبه این معیارها
، وقفه بهینه الگو بر اساس معیار آکاییک است 411تر از  که حجم نمونه کم اینبا توجه به  .( آمده است9در جدول )

(AIC ،)7 ا به سایر ترین ارزش ر کم ،آن آماره ای که در ، درجهباالیک از معیارهای  : زیرا در هرشود انتخاب می
تری از دست داده  ، درجه آزادی کمیکئکه در معیار آکا وقفه بهینه است و با توجه به این ،ها داشته باشد درجه
 تر است. سبتصریح مدل بر اساس این معیار منا پساست، 

 
  (VAR) برداری ایج تعیین بهینه الگوی خودتوضیحنت :2جدول 

 LR FPE AIC SC HQ وقفه
1 NA 13+e71/7 1333/499 1111/499 1131/499 
4 7131/411 11+e71/4 1941/491 1333/499 9141/494 
7 *3441/494 *13+e13/4 *1177/471 *3343/491 *1131/473 

 *بیانگر مقدار وقفه بهینه است. .های پژوهش: یافتهمنبع
 

 انباشتگی  له دوم: تعیین تعداد بردارهای هممرح
با استفاده از  بایدابتدا  ،. بدین منظورپردازیم ش یوهانسون به برآورد ضرایب بلندمدت الگو میحال با استفاده از رو

کننده )همجمع( را مشخص نماییم. نتایج آزمون  انباشت بیشینۀ مقادیر ویژه تعداد بردارهای همآزمون اثر، آزمون 
های اثر و  ت. با توجه به نتایج آزمونبه اختصار گزارش شده اس (9) جدولوهانسون برای مدل در یانباشتگی  هم

انباشتگی در  ز مقدار بحرانی، وجود یک بردار همتر بودن آماره آزمون ا بزرگ ،ترین مقدار ویژه و همچنین بزرگ
 شود. ید میدرصد تای 1سطح 

 انباشتگی های هم نتایج آزمون :9جدول 
 (Max-λ) مقادیر ویژه بیشینۀآزمون  (Trace-λآزمون اثر )

ار بحرانیمقد  H1 H0 آماره آزمون مقدار بحرانی H1 H0 آماره آزمون 
3111/444  4391/931  0R  R=0 33743/17  1973/411  0R  R=0 

39347/19  3313/714  1R  R=1 39143/93  11111/33  1R  R=1 
13414/31  7314/411  2R  R=2 19334/91  43199/31  2R  R=2 
43139/11  41331/33  3R  R=3 41374/71  93443/99  3R  R=3 
73133/71  39137/11  4R  R=4 33391/43  11313/79  4R  R=4 

پژوهشهای  : یافتهمنبع  
 

آماره اثر و مقدار ویژه رابطه دهد که بر اساس هر دو معیار  لیوس نشان مییجوس ـ وهانسونینتایج آزمون 
واحد  توان گفت، هرچند متغیرها نامانا و دارای یک ریشه می ،انباشتگی بین متغیرها وجود دارد. بنابراین هم

رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها وجود دارد و رگرسیون برآوردی  انباشتگی هستند اما به دلیل وجود هم
 انباشتگی وجود دارد. میک بردار ه ساختگی نخواهد بود، و

 
 (مدت ل از تخمین پویا )کوتاهنتایج حاص

سازی لهای آن، از رویکرد مد مدت تعدیل مدت عوامل موثر بر کسری بودجه و پویایی کوتاهبرای تخمین رابطه بلند
ARDL  و مدل تصحیح خطای  (7114)4همکارانو  پسران(ECMاستفاده می )  .مقادیر با وقفه  ،در این روششود

هنان کوئین  و ،، آکائیکبیزینـ  های شوارتز توان از آماره شوند. برای تعیین وقفه بهینه می متغیرها وارد الگو می
در از زیرا شود،  بیزین استفاده میـ  شد از معیار شوارتزبا 411تر از  اگر حجم نمونه کم ،طور معمول استفاده کرد. به

ه شده است. بر اساس آماره بیزین استفادـ  جا از معیار شوارتز کند. در این ی میجوی دی صرفهآزا های دادن درجه دست
                                                           
1. Pesaran et al. 

۳ R=۳ ۲۴/۱۵۹۲۱ ۳۳/۳۷۱۱۷

مراحل انجام این روش به وابسته و مستقل مشخص شوند.  متغیر تا نیازی نیست ،بین متغیرها است. در این روش
 شرح زیر است:

 تعیین مرتبه بهینه مدل با استفاده از معیارهای تعیین وقفه مرحله اول:
 tDCGDGYDINFDTRTDTRODBD 

543210
 

برای  ،پژوهشاست. در این  VARانباشتگی یوهانسون مستلزم تعیین طول وقفه بهینه در الگوی  های هم تحلیل
 بینی (، خطای نهایی پیشLR) نمایی بیشینۀ راستتعیین طول وقفه بهینه در مدل مورد بررسی، از معیارهای 

(FPE)آکائیک ، (AIC)شوارتز بیزین ، (SC)کوئین ـن ، و هنا (HQ)  استفاده شده است. نتایج محاسبه این معیارها
، وقفه بهینه الگو بر اساس معیار آکاییک است 411تر از  که حجم نمونه کم اینبا توجه به  .( آمده است9در جدول )

(AIC ،)7 ا به سایر ترین ارزش ر کم ،آن آماره ای که در ، درجهباالیک از معیارهای  : زیرا در هرشود انتخاب می
تری از دست داده  ، درجه آزادی کمیکئکه در معیار آکا وقفه بهینه است و با توجه به این ،ها داشته باشد درجه
 تر است. سبتصریح مدل بر اساس این معیار منا پساست، 

 
  (VAR) برداری ایج تعیین بهینه الگوی خودتوضیحنت :2جدول 

 LR FPE AIC SC HQ وقفه
1 NA 13+e71/7 1333/499 1111/499 1131/499 
4 7131/411 11+e71/4 1941/491 1333/499 9141/494 
7 *3441/494 *13+e13/4 *1177/471 *3343/491 *1131/473 

 *بیانگر مقدار وقفه بهینه است. .های پژوهش: یافتهمنبع
 

 انباشتگی  له دوم: تعیین تعداد بردارهای هممرح
با استفاده از  بایدابتدا  ،. بدین منظورپردازیم ش یوهانسون به برآورد ضرایب بلندمدت الگو میحال با استفاده از رو

کننده )همجمع( را مشخص نماییم. نتایج آزمون  انباشت بیشینۀ مقادیر ویژه تعداد بردارهای همآزمون اثر، آزمون 
های اثر و  ت. با توجه به نتایج آزمونبه اختصار گزارش شده اس (9) جدولوهانسون برای مدل در یانباشتگی  هم

انباشتگی در  ز مقدار بحرانی، وجود یک بردار همتر بودن آماره آزمون ا بزرگ ،ترین مقدار ویژه و همچنین بزرگ
 شود. ید میدرصد تای 1سطح 

 انباشتگی های هم نتایج آزمون :9جدول 
 (Max-λ) مقادیر ویژه بیشینۀآزمون  (Trace-λآزمون اثر )

ار بحرانیمقد  H1 H0 آماره آزمون مقدار بحرانی H1 H0 آماره آزمون 
3111/444  4391/931  0R  R=0 33743/17  1973/411  0R  R=0 

39347/19  3313/714  1R  R=1 39143/93  11111/33  1R  R=1 
13414/31  7314/411  2R  R=2 19334/91  43199/31  2R  R=2 
43139/11  41331/33  3R  R=3 41374/71  93443/99  3R  R=3 
73133/71  39137/11  4R  R=4 33391/43  11313/79  4R  R=4 

پژوهشهای  : یافتهمنبع  
 

آماره اثر و مقدار ویژه رابطه دهد که بر اساس هر دو معیار  لیوس نشان مییجوس ـ وهانسونینتایج آزمون 
واحد  توان گفت، هرچند متغیرها نامانا و دارای یک ریشه می ،انباشتگی بین متغیرها وجود دارد. بنابراین هم

رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها وجود دارد و رگرسیون برآوردی  انباشتگی هستند اما به دلیل وجود هم
 انباشتگی وجود دارد. میک بردار ه ساختگی نخواهد بود، و

 
 (مدت ل از تخمین پویا )کوتاهنتایج حاص

سازی لهای آن، از رویکرد مد مدت تعدیل مدت عوامل موثر بر کسری بودجه و پویایی کوتاهبرای تخمین رابطه بلند
ARDL  و مدل تصحیح خطای  (7114)4همکارانو  پسران(ECMاستفاده می )  .مقادیر با وقفه  ،در این روششود

هنان کوئین  و ،، آکائیکبیزینـ  های شوارتز توان از آماره شوند. برای تعیین وقفه بهینه می متغیرها وارد الگو می
در از زیرا شود،  بیزین استفاده میـ  شد از معیار شوارتزبا 411تر از  اگر حجم نمونه کم ،طور معمول استفاده کرد. به

ه شده است. بر اساس آماره بیزین استفادـ  جا از معیار شوارتز کند. در این ی میجوی دی صرفهآزا های دادن درجه دست
                                                           
1. Pesaran et al. 

۳ R=۳
۲۴/۲۷۵۹۶ ۴۵/۷۳۸۶۲

مراحل انجام این روش به وابسته و مستقل مشخص شوند.  متغیر تا نیازی نیست ،بین متغیرها است. در این روش
 شرح زیر است:

 تعیین مرتبه بهینه مدل با استفاده از معیارهای تعیین وقفه مرحله اول:
 tDCGDGYDINFDTRTDTRODBD 

543210
 

برای  ،پژوهشاست. در این  VARانباشتگی یوهانسون مستلزم تعیین طول وقفه بهینه در الگوی  های هم تحلیل
 بینی (، خطای نهایی پیشLR) نمایی بیشینۀ راستتعیین طول وقفه بهینه در مدل مورد بررسی، از معیارهای 

(FPE)آکائیک ، (AIC)شوارتز بیزین ، (SC)کوئین ـن ، و هنا (HQ)  استفاده شده است. نتایج محاسبه این معیارها
، وقفه بهینه الگو بر اساس معیار آکاییک است 411تر از  که حجم نمونه کم اینبا توجه به  .( آمده است9در جدول )

(AIC ،)7 ا به سایر ترین ارزش ر کم ،آن آماره ای که در ، درجهباالیک از معیارهای  : زیرا در هرشود انتخاب می
تری از دست داده  ، درجه آزادی کمیکئکه در معیار آکا وقفه بهینه است و با توجه به این ،ها داشته باشد درجه
 تر است. سبتصریح مدل بر اساس این معیار منا پساست، 

 
  (VAR) برداری ایج تعیین بهینه الگوی خودتوضیحنت :2جدول 

 LR FPE AIC SC HQ وقفه
1 NA 13+e71/7 1333/499 1111/499 1131/499 
4 7131/411 11+e71/4 1941/491 1333/499 9141/494 
7 *3441/494 *13+e13/4 *1177/471 *3343/491 *1131/473 

 *بیانگر مقدار وقفه بهینه است. .های پژوهش: یافتهمنبع
 

 انباشتگی  له دوم: تعیین تعداد بردارهای هممرح
با استفاده از  بایدابتدا  ،. بدین منظورپردازیم ش یوهانسون به برآورد ضرایب بلندمدت الگو میحال با استفاده از رو

کننده )همجمع( را مشخص نماییم. نتایج آزمون  انباشت بیشینۀ مقادیر ویژه تعداد بردارهای همآزمون اثر، آزمون 
های اثر و  ت. با توجه به نتایج آزمونبه اختصار گزارش شده اس (9) جدولوهانسون برای مدل در یانباشتگی  هم

انباشتگی در  ز مقدار بحرانی، وجود یک بردار همتر بودن آماره آزمون ا بزرگ ،ترین مقدار ویژه و همچنین بزرگ
 شود. ید میدرصد تای 1سطح 

 انباشتگی های هم نتایج آزمون :9جدول 
 (Max-λ) مقادیر ویژه بیشینۀآزمون  (Trace-λآزمون اثر )

ار بحرانیمقد  H1 H0 آماره آزمون مقدار بحرانی H1 H0 آماره آزمون 
3111/444  4391/931  0R  R=0 33743/17  1973/411  0R  R=0 

39347/19  3313/714  1R  R=1 39143/93  11111/33  1R  R=1 
13414/31  7314/411  2R  R=2 19334/91  43199/31  2R  R=2 
43139/11  41331/33  3R  R=3 41374/71  93443/99  3R  R=3 
73133/71  39137/11  4R  R=4 33391/43  11313/79  4R  R=4 

پژوهشهای  : یافتهمنبع  
 

آماره اثر و مقدار ویژه رابطه دهد که بر اساس هر دو معیار  لیوس نشان مییجوس ـ وهانسونینتایج آزمون 
واحد  توان گفت، هرچند متغیرها نامانا و دارای یک ریشه می ،انباشتگی بین متغیرها وجود دارد. بنابراین هم

رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها وجود دارد و رگرسیون برآوردی  انباشتگی هستند اما به دلیل وجود هم
 انباشتگی وجود دارد. میک بردار ه ساختگی نخواهد بود، و

 
 (مدت ل از تخمین پویا )کوتاهنتایج حاص

سازی لهای آن، از رویکرد مد مدت تعدیل مدت عوامل موثر بر کسری بودجه و پویایی کوتاهبرای تخمین رابطه بلند
ARDL  و مدل تصحیح خطای  (7114)4همکارانو  پسران(ECMاستفاده می )  .مقادیر با وقفه  ،در این روششود

هنان کوئین  و ،، آکائیکبیزینـ  های شوارتز توان از آماره شوند. برای تعیین وقفه بهینه می متغیرها وارد الگو می
در از زیرا شود،  بیزین استفاده میـ  شد از معیار شوارتزبا 411تر از  اگر حجم نمونه کم ،طور معمول استفاده کرد. به

ه شده است. بر اساس آماره بیزین استفادـ  جا از معیار شوارتز کند. در این ی میجوی دی صرفهآزا های دادن درجه دست
                                                           
1. Pesaran et al. 

۴ R=۴ ۱۷/۷۹۷۳۰ ۲۳/۰۰۷۴۹

مراحل انجام این روش به وابسته و مستقل مشخص شوند.  متغیر تا نیازی نیست ،بین متغیرها است. در این روش
 شرح زیر است:

 تعیین مرتبه بهینه مدل با استفاده از معیارهای تعیین وقفه مرحله اول:
 tDCGDGYDINFDTRTDTRODBD 

543210
 

برای  ،پژوهشاست. در این  VARانباشتگی یوهانسون مستلزم تعیین طول وقفه بهینه در الگوی  های هم تحلیل
 بینی (، خطای نهایی پیشLR) نمایی بیشینۀ راستتعیین طول وقفه بهینه در مدل مورد بررسی، از معیارهای 

(FPE)آکائیک ، (AIC)شوارتز بیزین ، (SC)کوئین ـن ، و هنا (HQ)  استفاده شده است. نتایج محاسبه این معیارها
، وقفه بهینه الگو بر اساس معیار آکاییک است 411تر از  که حجم نمونه کم اینبا توجه به  .( آمده است9در جدول )

(AIC ،)7 ا به سایر ترین ارزش ر کم ،آن آماره ای که در ، درجهباالیک از معیارهای  : زیرا در هرشود انتخاب می
تری از دست داده  ، درجه آزادی کمیکئکه در معیار آکا وقفه بهینه است و با توجه به این ،ها داشته باشد درجه
 تر است. سبتصریح مدل بر اساس این معیار منا پساست، 

 
  (VAR) برداری ایج تعیین بهینه الگوی خودتوضیحنت :2جدول 

 LR FPE AIC SC HQ وقفه
1 NA 13+e71/7 1333/499 1111/499 1131/499 
4 7131/411 11+e71/4 1941/491 1333/499 9141/494 
7 *3441/494 *13+e13/4 *1177/471 *3343/491 *1131/473 

 *بیانگر مقدار وقفه بهینه است. .های پژوهش: یافتهمنبع
 

 انباشتگی  له دوم: تعیین تعداد بردارهای هممرح
با استفاده از  بایدابتدا  ،. بدین منظورپردازیم ش یوهانسون به برآورد ضرایب بلندمدت الگو میحال با استفاده از رو

کننده )همجمع( را مشخص نماییم. نتایج آزمون  انباشت بیشینۀ مقادیر ویژه تعداد بردارهای همآزمون اثر، آزمون 
های اثر و  ت. با توجه به نتایج آزمونبه اختصار گزارش شده اس (9) جدولوهانسون برای مدل در یانباشتگی  هم

انباشتگی در  ز مقدار بحرانی، وجود یک بردار همتر بودن آماره آزمون ا بزرگ ،ترین مقدار ویژه و همچنین بزرگ
 شود. ید میدرصد تای 1سطح 

 انباشتگی های هم نتایج آزمون :9جدول 
 (Max-λ) مقادیر ویژه بیشینۀآزمون  (Trace-λآزمون اثر )

ار بحرانیمقد  H1 H0 آماره آزمون مقدار بحرانی H1 H0 آماره آزمون 
3111/444  4391/931  0R  R=0 33743/17  1973/411  0R  R=0 

39347/19  3313/714  1R  R=1 39143/93  11111/33  1R  R=1 
13414/31  7314/411  2R  R=2 19334/91  43199/31  2R  R=2 
43139/11  41331/33  3R  R=3 41374/71  93443/99  3R  R=3 
73133/71  39137/11  4R  R=4 33391/43  11313/79  4R  R=4 

پژوهشهای  : یافتهمنبع  
 

آماره اثر و مقدار ویژه رابطه دهد که بر اساس هر دو معیار  لیوس نشان مییجوس ـ وهانسونینتایج آزمون 
واحد  توان گفت، هرچند متغیرها نامانا و دارای یک ریشه می ،انباشتگی بین متغیرها وجود دارد. بنابراین هم

رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها وجود دارد و رگرسیون برآوردی  انباشتگی هستند اما به دلیل وجود هم
 انباشتگی وجود دارد. میک بردار ه ساختگی نخواهد بود، و

 
 (مدت ل از تخمین پویا )کوتاهنتایج حاص

سازی لهای آن، از رویکرد مد مدت تعدیل مدت عوامل موثر بر کسری بودجه و پویایی کوتاهبرای تخمین رابطه بلند
ARDL  و مدل تصحیح خطای  (7114)4همکارانو  پسران(ECMاستفاده می )  .مقادیر با وقفه  ،در این روششود

هنان کوئین  و ،، آکائیکبیزینـ  های شوارتز توان از آماره شوند. برای تعیین وقفه بهینه می متغیرها وارد الگو می
در از زیرا شود،  بیزین استفاده میـ  شد از معیار شوارتزبا 411تر از  اگر حجم نمونه کم ،طور معمول استفاده کرد. به

ه شده است. بر اساس آماره بیزین استفادـ  جا از معیار شوارتز کند. در این ی میجوی دی صرفهآزا های دادن درجه دست
                                                           
1. Pesaran et al. 

۴ R=۴
منبع: یافته های پژوهش

نتایج آزمون یوهانسون ـ جوسیلیوس نشان می د هد  که بر اساس هر د و معیار آماره اثر و مقد ار 
ویژه رابطه هم انباشتگی بین متغیرها وجود  د ارد . بنابراین، می توان گفت، هرچند  متغیرها نامانا و د ارای 
یک ریشه واحد  هستند  اما به د لیل وجود  هم انباشتگی رابطه تعاد لی بلند مد ت بین متغیرها وجود  د ارد  

و رگرسیون برآورد ی ساختگی نخواهد  بود ، و یک برد ار هم انباشتگی وجود  د ارد .

نتایجحاصلازتخمینپویا)کوتاهمدت(

برای تخمین رابطه بلند مد ت عوامل موثر بر کسری بود جه و پویایی کوتاه مد ت تعد یل های آن، از 
رویکرد  مد لسازی ARDL پسران و همکاران۱ )۲۰۰۱( و مد ل تصحیح خطای )ECM( استفاد ه می شود . 
د ر این روش، مقاد یر با وقفه متغیرها وارد  الگو می شوند . برای تعیین وقفه بهینه می توان از آماره های 

1. Pesaran et al.
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شوارتز ـ بیزین، آکائیک، و هنان کوئین استفاد ه کرد . به طور معمول، اگر حجم نمونه کم تر از ۱۰۰ باشد  
از معیار شوارتز ـ بیزین استفاد ه می شود ، زیرا د ر از د ست د اد ن د رجه های آزاد ی صرفه جویی می کند . د ر 
این جا از معیار شوارتز ـ بیزین استفاد ه شد ه است. بر اساس آماره شوارتز ـ بیزین د ر مد ل برآورد ی برای 
کسری بود جه به ترتیب برای متغیرهای کسری بود جه، مخارج د ولتی، نرخ رشد  اقتصاد ی، نرخ تورم، 
د رآمد های مالیاتی، و د رآمد های نفتی به ترتیب یک، یک و د و، صفر، صفر، یک و د و، و یک و د و وقفه 

د ر نظرگرفته شد ه است.

ARDL )1,2,0,0,2,2(جدول4:برآوردکوتاهمدتمدلکسریبودجهبهروش

آمارهtانحرافمعيارضریبمتغير

DBD)-1(***۰/۶۵۰/۰۷۰/۰۰۰۰

DCG***۰/۷۶۰/۰۶۰/۰۰۰۰

DCG)-1(***۰/۵۶۰/۱۰۰/۰۰۰۱

DCG)-2(***۰/۳۴۰/۰۷۰/۰۰۰۶

DGY***-۰/۴۲۰/۱۳۰/۰۰۶۸

DINF***-۰/۱۴۰/۰۶۰/۰۰۳۹

DTRT***-۱/۴۳۰/۲۳۰/۰۰۰۰

DTRT)-1(*-۰/۵۵۰/۲۸۰/۰۷۴۴

DTRT)-2(***-۱/۵۴۰/۱۶۰/۰۰۰۰

DTRTO***-۰/۴۵۰/۰۷۰/۰۰۰۰

DTRTO)-1(***-۰/۲۶۰/۱۱۰/۰۰۴۹

DTRTO)-2(***-۰/۵۰۰/۰۷۰/۰۰۰۰

C-۰/۸۳۰/۷۰۰/۲۴۹۳

F=۵۱/۸۲ )۰/۰۰۰(               R2= %۹۸
A:Serial Correction       F= ۷۷/۱ )۲۰/۰(
B: Functional form        F= ۵۵/۲ )۱۱/۰(
C: Normality                  F= ۵۸/۰ )not applicable(
D: Hetroscedasticity      F= )۳۴/۰( ۰۹/۱ 

Note: ***=P<۰/۰۰۰۰, **=P<۰/۰۵, *=P<۰/1۰                منبع: یافته های پژوهش
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همان گونه که مالحظه می شود ، عالمت ضرایب تخمین زد ه شد ه با مبانی نظری سازگار است و تمامی 
متغیرها د ر سطح ۵ د رصد  معناد ار هستند ، به جز تفاضل مرتبه اول د رآمد های مالیاتی و عرض از مبد ا که د ر 
سطح ۱۰ د رصد  معناد ار هستند . ضریب تعیین R2 د ر حد ود  ۹۸ د رصد  است و رابطه بین متغیرهای وابسته 
و مستقل را توضیح می د هد . همچنین، آماره د وربین واتسون برابر ۲/۷۵ است که عد م وجود  خود همبستگی 
را د ر مد ل نشان می د هد . بنابراین، د ر کوتاه مد ت اثر مخارج د ولت و نرخ تورم بر کسری بود جه مثبت است، 
یعنی با افزایش آن ها کسری بود جه نیز بیش تر می گرد د . تاثیر نرخ رشد  اقتصاد ی، د رآمد های مالیاتی، و نفتی 

بر کسری بود جه منفی است، یعنی افزایش آن ها باعث کاهش کسری بود جه می گرد د .

نتایجحاصلازتخمینبلندمدت

برای اثبات وجود  یا عد م وجود  رابطه بلند مد ت، ابتد ا آزمون t را انجام می د هیم. برای انجام این 
آزمون، باید  مجموع ضرایب با وقفه متغیر وابسته، از یک کسر و بر انحراف معیارش تقسیم شود . آماره

t  از محاسبه ای برابر با ۵- به د ست می آید . به د لیل آن که این عد د  از نظر قد ر مطلق از مقد ار بحرانی 
جد ول بنرجی و همکاران۱ )۱۹۹۳(، )۴/۵۹( بیش تر است. بنابراین، فرضیه صفر بر عد م وجود  رابطه 

بلند مد ت رد  و وجود  رابطه بلند مد ت پذیرفته می گرد د .

رخ ، نمخارج دولتی کسری بودجه، بیزین در مدل برآوردی برای کسری بودجه به ترتیب برای متغیرهایـ  شوارتز
 و ، یک و دو،، صفرصفر ،و دو ، یکیکبه ترتیب درآمدهای نفتی و  ،، درآمدهای مالیاتیتورم رشد اقتصادی، نرخ

 گرفته شده است.یک و دو وقفه در نظر

 )ARDL )1,2,0,0,2,2 مدت مدل کسری بودجه به روش برآورد کوتاه :1 جدول
 tآماره  انحراف معیار بیضر متغیر

DBD)-1(*** 31/1 13/1 1111/1 
DCG*** 33/1 13/1 1111/1 

DCG)-1(*** 13/1 41/1 1114/1 
DCG)-2(*** 91/1 13/1 1113/1 

DGY*** 17/1- 49/1 1131/1 
DINF*** 41/1- 13/1 1193/1 

DTRT*** 19/4- 79/1 1111/1 
DTRT)-1(* 11/1- 71/1 1311/1 

DTRT)-2(*** 11/4- 43/1 1111/1 
DTRTO*** 11/1- 13/1 1111/1 

DTRTO)-1(***    73/1- 44/1 1113/1 
DTRTO)-2(*** 11/1- 13/1 1111/1 

C 19/1- 31/1 7139/1 
F=51.82 )0.000(      R2=98%  
A:Serial Correction       F= 77/1  (02/2)  
B: Functional form        F= 55/0  (11/2)  
C: Normality                 F= 55/2  )not applicable( 
D: Hetroscedasticity     F= (43/2) 20/1   

  Note: ***=P<0.0000, **=P<0.05, *=P<0.10                 :های پژوهش فتهیامنیع  
 

ها در زده شده با مبانی نظری سازگار است و تمامی متغیر شود، عالمت ضرایب تخمین گونه که مالحظه می همان
درصد  41های مالیاتی و عرض از مبدا که در سطح ضل مرتبه اول درآمدجز تفا درصد معنادار هستند، به 1سطح 

درصد است و رابطه بین متغیرهای وابسته و مستقل را توضیح  31در حدود   R2ضریب تعیین  معنادار هستند.
 دهد. همبستگی را در مدل نشان میاست که عدم وجود خود 31/7آماره دوربین واتسون برابر  ،دهد. همچنین می
ها کسری  ، یعنی با افزایش آناسترج دولت و نرخ تورم بر کسری بودجه مثبت امدت اثر مخ کوتاهابراین، در بن

، یعنی استو نفتی بر کسری بودجه منفی  ،ثیر نرخ رشد اقتصادی، درآمدهای مالیاتیگردد. تا تر می بودجه نیز بیش
 گردد. ها باعث کاهش کسری بودجه می افزایش آن

 
 مدتز تخمین بلندنتایج حاصل ا

جموع دهیم. برای انجام این آزمون، باید م را انجام می tمدت، ابتدا آزمون یا عدم وجود رابطه بلنداثبات وجود برای 
دست  به -1ای برابر با  محاسبهاز   tیم شود. آماره، از یک کسر و بر انحراف معیارش تقسضرایب با وقفه متغیر وابسته

( 13/1) (،4339) 4همکارانمطلق از مقدار بحرانی جدول بنرجی و عدد از نظر قدر  نای که آید. به دلیل آن می
 گردد. مدت رد و وجود رابطه بلندمدت پذیرفته میرضیه صفر بر عدم وجود رابطه بلندف ،بنابراین تر است. بیش

5
07/0

165.0



t  

 ( ارائه شده است. 1ثر بر کسری بودجه در جدول )عوامل مو دمدت رابطه بیننتایج حاصل از تخمین بلن
 

 برآورد رابطه بلندمدت کسری بودجه :5جدول 
 متغیر ضریب انحراف معیار tآماره 

11/3 43/1 91/4 DCG*** 
19/7- 14/1 11/4- DGY** 
97/3 119/1 71/1 DINF*** 
71/3- 11/1 13/7- DTRT*** 

                                                           
1. Banerjee et al. 

۰/۶۵-۱
۰/۰۷

-۵

ارائه  بود جه د ر جد ول )۵(  بر کسری  بین عوامل موثر  رابطه  بلند مد ت  از تخمین  نتایج حاصل 
شد ه است. 

جدول5:برآوردرابطهبلندمدتکسریبودجه

tآماره انحرافمعيار ضریب متغير
۶/۸۴ ۰/۱۹ ۱/۳۵ DCG***

-۲/۰۳ ۰/۵۱ -۱/۰۵ DGY**

۹/۳۲ ۰/۰۰۳ ۰/۲۸ DINF***

-۶/۲۴ ۰/۴۵ -۲/۸۷ DTRT***

-۱۱/۶۵ ۰/۰۰۸ -۰/۹۹ DTRTO***

-۱/۴۱ ۱/۷۲ -۲/۴۳ C

*** = P > ۰/۰۰۰۰ , ** = P >۰/۰۵ا, * = P >۰/1۰       منبع: یافته های پژوهش 

1. Banerjee et al.
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توسعه  برنامه  پنج  د ر طی  بود جه  کسری  بلند مد ت،  رابطه  تخمین  از  حاصل  نتایج  به  توجه  با 
رشد   نرخ  با  و  معناد ار  و  مثبت  رابطه  تورم  نرخ  و  د ولت،  مخارج  با  فرهنگی  و  اجتماعی،  اقتصاد ی، 
اقتصاد ی، د رآمد های مالیاتی، و د رآمد های نفتی رابطه منفی و معناد اری د ارد . همچنین د ر بلند مد ت، 
د رآمد های مالیاتی بیش ترین اثر و متغیر نرخ رشد  اقتصاد ی کم ترین اثر را بر کسری بود جه د اشته 
است. وجود  رابطه بلند مد ت بین متغیرها، مبنای استفاد ه از الگوی تصحیح خطا )ECM( را فراهم 
می سازد . الگوی باال، نوسان های کوتاه مد ت متغیرها را به مقاد یر بلند مد ت ارتباط د اد ه و سرعت آن را 

اند ازه گیری می کند . نتایج برآورد  مد ل تصحیح خطا د ر جد ول )۶( ارائه شد ه است.

)ECM(جدول6:نتایجمدلتصحیحخطا

آمارهtانحرافمعيارضریبمتغير
D(DCG)***۰/۷۵۰/۰۶۱۱/۱۶

D(DCG(-1))***۰/۳۴۰/۰۷۴/۴۲

D(DGY)***-۰/۴۴۰/۱۳-۳/۱۶

D(DINF)**۰/۱۴۰/۰۶۲/۱۳

D(DTRT)***-۱/۴۲۰/۲۳-۶/۱۴

D(DTRT(-1))***-۱/۵۴۰/۱۶-۹/۳۵

D(DTRTO)***-۰/۴۵۰/۰۷-۶/۳۲

D(DTRTO(-1))***-۰/۵۰۰/۰۷-۶/۵۱

ECM(-1)*-۰/۲۰۰/۱۱-۱/۷۳
***=P<۰/۰۰۰۰, **=P<۰/۰۵, *=P<۰/1۰         منبع: یافته های پژوهش

ضریب )ECM )-۱ بیانگر سرعت تعد یل از مد ل کوتاه مد ت به مد ل بلند مد ت است. د ر این مد ل، 
ضریب برابر ۰/۲۰- شد ه است که نشانگر سرعت تعد یل مد ل است. این عد د  نشانگر آن است که ۲۰ 
د رصد  از عد م تعاد ل یک د وره د ر د وره بعد  تعد یل می شود . سرعت تعد یل د ر مد ل باال به نسبت پایین 

است.

آزمونپایداریمدل

د ر پایان، برای بررسی پاید اری ضرایب برآورد شد ه د ر د وره مورد  بررسی، آزمون پسماند  مجموع 
آزمون،  نتایج  شد .  انجام   )Cusum Square( تجمعی  مربعات  مجموع  آزمون  و   )Cusum( تجمعی 
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نشان د هند ه عد م رد  فرضیه صفر مبنی بر وجود  شکست ساختاری و پاید اری ضرایب تایید  می شود . 
نتایج آزمون های باال د ر نمود ارهای )۲( و )۳( ارائه شد ه است. 

31/44- 111/1 33/1- DTRTO*** 
14/4- 37/4 19/7- C 

***=P<0.0000, **=P<0.05, *=P<0.10               های پژوهش : یافتهمنبع  

 
و  ،مدت، کسری بودجه در طی پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعیمین رابطه بلندبا توجه به نتایج حاصل از تخ

های و درآمد ،اقتصادی، درآمدهای مالیاتی دار و با نرخ رشدلت، و نرخ تورم رابطه مثبت و معنافرهنگی با مخارج دو
و متغیر نرخ رشد  اثر ترین درآمدهای مالیاتی بیش ،در بلندمدت ی دارد. همچنیندارنفتی رابطه منفی و معنا

مدت بین متغیرها، مبنای استفاده از الگوی وجود رابطه بلندترین اثر را بر کسری بودجه داشته است.  تصادی کماق
مدت ارتباط ها را به مقادیر بلندمدت متغیر های کوتاه نوسان باال،سازد. الگوی  را فراهم می( ECMتصحیح خطا )

 ( ارائه شده است.3کند. نتایج برآورد مدل تصحیح خطا در جدول ) گیری می داده و سرعت آن را اندازه
 

 (ECM) مدل تصحیح خطا نتایج: 3 جدول
 tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر

D)DCG(*** 31/1 13/1 43/44 
D)DCG)-1((*** 91/1 13/1 17/1 

D)DGY(*** 11/1- 49/1 43/9- 
D)DINF(** 41/1 13/1 49/7 

D)DTRT(*** 17/4- 79/1 41/3- 
D)DTRT)-1((*** 11/4- 43/1 91/3- 
D)DTRTO(*** 11/1- 13/1 97/3- 

D)DTRTO)-1((*** 11/1- 13/1 14/3- 
ECM)-1(* 71/1- 44/1 39/4- 

***=P<0.0000, **=P<0.05, *=P<0.10   های پژوهش : یافتهمنبع            

 -71/1ضریب برابر  ،. در این مدلاستمدت به مدل بلندمدت  بیانگر سرعت تعدیل از مدل کوتاهECM  (-4) ضریب
در  درصد از عدم تعادل یک دوره 71. این عدد نشانگر آن است که استشده است که نشانگر سرعت تعدیل مدل 

 پایین است. نسبت باال بهسرعت تعدیل در مدل شود.  دوره بعد تعدیل می
 

 آزمون پایداری مدل
( و Cusum) مجموع تجمعی پسماند ، آزمونبررسیدوره مورد  درشده برآورد ، برای بررسی پایداری ضرایبپایاندر 

دهنده عدم رد فرضیه صفر مبنی  انجام شد. نتایج آزمون، نشان (Cusum Squareآزمون مجموع مربعات تجمعی )
( ارائه شده 9( و )7در نمودارهای ) باالهای  شود. نتایج آزمون یید میایب تابر وجود شکست ساختاری و پایداری ضر

  است.
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 CUSUMآزمون پایداری  :2نمودار 
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 گیری نتیجهبحث و 
بر کسری  و تورم ،نرخ رشد اقتصادی ،بررسی اثر درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی، مخارج دولت ،این پژوهش هدف

شده بر کسری  اشارهاثر متغیرهای  ،به این هدف دستیابی. برای استدر ایران  4931-4931بودجه عمومی در بازه زمانی 
بر رج دولت و نرخ تورم اد که اثر مخنده زده شد. نتایج تخمین نشان میتخمین  ARDLز تکنیک با استفاده ابودجه 

. بنابراین، با افزایش مخارج دولت است 91/1و  91/4و در بلندمدت  41/1و  33/1مدت  کسری بودجه به ترتیب در کوتاه
ی نفتی به هاای مالیاتی و درآمدهاثر درآمد بازه زمانی تشدید شده است. این و نرخ تورم، کسری بودجه عمومی دولت در

رابطه  نخست،آن است که  بیانگربوده است و  -33/1و  -13/7و در بلندمدت  -11/1و  -19/4مدت  ترتیب در کوتاه
نسبت  تری ثیر بیشکه، درآمدهای مالیاتی تا و دوم این. استدرآمدهای مالیاتی و نفتی بر کسری بودجه عمومی منفی 

ری منفی بر کسثیر نیز تاد. افزایش نرخ رشد اقتصادی نمدت بر کسری بودجه دارمدت و بلند نفتی در کوتاه به درآمدهای
ی، توان با افزایش تولید ناخالص ملّ . بنابراین، میاست -11/4و در بلندمدت  -11/1ت مد بودجه دارد و اثر آن در کوتاه

که در اقتصاد ایران،  پژوهشبنابراین، فرضیه این ش داد. ش و کسری بودجه کشور را کاهنرخ رشد اقتصادی را افزای
دولت و نرخ تورم رابطه مثبت با کسری  مخارج، و رشد اقتصادی رابطه منفی و درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی

 امیکمیجانی و ورهرمانند  تجربی های پژوهشبا مبانی نظری و و  گیرد قرار مییید عمومی کشور دارند، مورد تا بودجه
(، دهقانی و 4931(، مسعودی )4937) همکارانآبادی و  (، یحیی4937زاده ) (، امامی میبدی و دایی کریم4934)

 مطابقت دارد. (7141) همکارانو منجذب و  ،(4933) همکاران
ای از درآمدهای  مالحظه د، درآمدهای نفتی به علت تامین بخش قابلنده مینشان  پژوهشطور که نتایج این  همان

ای نفتی در بودجه عمومی کاهش سهم درآمده ،گرچه سیاست دولتانقش مهمی در کاهش بودجه عمومی دارد.  ،ارزی
افزایش حتی  وابستگی شدید ارزی کشور به درآمدهای نفتی و ولیبوده است،  ـ خصوص بودجه جاری به ـ کشور

های  در سال از عوامل مهم ایجاد کسری بودجهبکاهد. بنابراین، یکی وابستگی  این نفتی نتوانسته است ازصادرات غیر
های اقتصادی منجر به  های آن است که به دلیل کاهش قیمت نفت و تحریم وردهآایران، کاهش صادرات نفتی و فر اخیر

نیز سهم زیادی در کاهش  . درآمدهای مالیاتی(4931)ابراهیمی،  کاهش درآمد نفتی و تشدید کسری بودجه شده است
د. نشو مین درآمد دولت و منبع موجه مخارج دولت محسوب میدرست تاهای سالم و  یکی از راهد و نارکسری بودجه د

، این افزایش از هر در نتیجهباشد. مالیاتی یا افزایش نرخ مالیاتی پایه بهبود  تواند ناشی از افزایش درآمدهای مالیاتی می
 .(Sriyana, 2011) شود می و کاهش کسری بودجه میگیرد، منجر به افزایش درآمدهای بودجه عموراهی که صورت 

و  بودهثر های دولت مو، در افزایش درآمداستافزایش رشد اقتصادی که ناشی از افزایش تولید و عرضه کاالها و خدمات 
قراض از بانک مرکزی صورت گیرد و منجر تاس راهشود. کسری بودجه کشور هرگاه از  منجر به کاهش کسری بودجه می

با کسری بودجه که شود  به تورم می منجر بوده و در نهایت، آور زیانبرای اقتصاد  ،های مستمر گردد ری بودجهبه کس
مین مالی کسری بودجه دولت با استقراض از بانک مرکزی منجر به رشد حجم پول و تشدید تا دارد.مثبت رابطه 

که تداوم کسری بودجه نشان از چسبندگی  هم دیگر آنتورم در کشور است. نکته مآن، و  یکی از آثار مهم  شدهنقدینگی 
و عمرانی بودجه مجبور به کاهش ناچار  ، دولت بهرو توان آن را تغییر داد. از این راحتی نمی دولت دارد که به مخارج

و این امر باعث کندی  شدههای عمرانی تشدید  مشکل طول عمر پروژه ،بنابراین. شود میافزایش بودجه جاری خود 
 .(4931)مسعودی،  شود هنگ رشد اقتصادی کشور میآ

درآمدهای عمومی کشور از یک طرف وابسته به درآمدهای مالیاتی، درآمدهای که  پژوهشبا توجه به نتایج این 
تواند با یک فرایند  دولت میشود،  است و افزایش آن منجر به کاهش کسری بودجه میی و میزان تولید ناخالص ملّ ،نفتی

CUSUM Qنمودار3:آزمونپایداری

بحثونتیجهگیری

رشد   نرخ  د ولت،  مخارج  نفتی،  د رآمد های  مالیاتی،  د رآمد های  اثر  بررسی  پژوهش،  این  هد ف 
اقتصاد ی، و تورم بر کسری بود جه عمومی د ر بازه زمانی ۱۳۹۴-۱۳۶۸ د ر ایران است. برای د ستیابی 
به این هد ف، اثر متغیرهای اشاره شد ه بر کسری بود جه با استفاد ه از تکنیک ARDL تخمین زد ه شد . 
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نتایج تخمین نشان می د هند  که اثر مخارج د ولت و نرخ تورم بر کسری بود جه به ترتیب د ر کوتاه مد ت 
۰/۷۶ و ۰/۱۴ و د ر بلند مد ت ۱/۳۵ و ۰/۳۸ است. بنابراین، با افزایش مخارج د ولت و نرخ تورم، کسری 
بود جه عمومی د ولت د ر این بازه زمانی تشد ید  شد ه است. اثر د رآمد های مالیاتی و د رآمد های نفتی به 
ترتیب د ر کوتاه مد ت ۱/۴۳- و ۰/۴۵- و د ر بلند مد ت ۲/۸۷- و ۰/۹۹- بود ه است و بیانگر آن است که 
نخست، رابطه د رآمد های مالیاتی و نفتی بر کسری بود جه عمومی منفی است. و د وم این که، د رآمد های 
مالیاتی تاثیر بیش تری نسبت به د رآمد های نفتی د ر کوتاه مد ت و بلند مد ت بر کسری بود جه د ارند . 
افزایش نرخ رشد  اقتصاد ی نیز تاثیر منفی بر کسری بود جه د ارد  و اثر آن د ر کوتاه مد ت ۰/۴۴- و د ر 
بلند مد ت ۱/۰۵- است. بنابراین، می توان با افزایش تولید  ناخالص ملّی، نرخ رشد  اقتصاد ی را افزایش 
ایران، د رآمد های  بنابراین، فرضیه این پژوهش که د ر اقتصاد   و کسری بود جه کشور را کاهش د اد . 
با  اقتصاد ی رابطه منفی و مخارج د ولت و نرخ تورم رابطه مثبت  نفتی، و رشد   مالیاتی، د رآمد های 
کسری بود جه عمومی کشور د ارند ، مورد  تایید  قرار می گیرد  و با مبانی نظری و پژوهش های تجربی 
مانند  کمیجانی و ورهرامی )۱۳۹۱(، امامی میبد ی و د ایی کریم زاد ه )۱۳۹۲(، یحیی آباد ی و همکاران 
)۱۳۹۲(، مسعود ی )۱۳۹۴(، د هقانی و همکاران )۱۳۹۶(، و منجذب و همکاران )۲۰۱۴( مطابقت 

د ارد .
بخش  تامین  علت  به  نفتی  د رآمد های  می د هند ،  نشان  پژوهش  این  نتایج  که  همان طور 
قابل مالحظه ای از د رآمد های ارزی، نقش مهمی د ر کاهش بود جه عمومی د ارد . اگرچه سیاست د ولت، 
کاهش سهم د رآمد های نفتی د ر بود جه عمومی کشور ـ به خصوص بود جه جاری ـ بود ه است، ولی 
وابستگی شد ید  ارزی کشور به د رآمد های نفتی و حتی افزایش صاد رات غیرنفتی نتوانسته است از 
این وابستگی بکاهد . بنابراین، یکی از عوامل مهم ایجاد  کسری بود جه د ر سال های اخیر ایران، کاهش 
صاد رات نفتی و فرآورد ه های آن است که به د لیل کاهش قیمت نفت و تحریم های اقتصاد ی منجر 
به کاهش د رآمد  نفتی و تشد ید  کسری بود جه شد ه است )ابراهیمی، ۱۳۹۰(. د رآمد های مالیاتی نیز 
سهم زیاد ی د ر کاهش کسری بود جه د ارند  و یکی از راه های سالم و د رست تامین د رآمد  د ولت و منبع 
موجه مخارج د ولت محسوب می شوند . افزایش د رآمد های مالیاتی می تواند  ناشی از بهبود  پایه مالیاتی 
افزایش  از هر راهی که صورت گیرد ، منجر به  افزایش  این  افزایش نرخ مالیاتی باشد . د ر نتیجه،  یا 
د رآمد های بود جه عمومی و کاهش کسری بود جه می شود  )Sriyana, 2011(. افزایش رشد  اقتصاد ی که 
ناشی از افزایش تولید  و عرضه کاالها و خد مات است، د ر افزایش د رآمد های د ولت موثر بود ه و منجر 
به کاهش کسری بود جه می شود . کسری بود جه کشور هرگاه از راه استقراض از بانک مرکزی صورت 
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گیرد  و منجر به کسری بود جه های مستمر گرد د ، برای اقتصاد  زیان آور بود ه و د ر نهایت، منجر به تورم 
می شود  که با کسری بود جه رابطه مثبت د ارد . تامین مالی کسری بود جه د ولت با استقراض از بانک 
مرکزی منجر به رشد  حجم پول و تشد ید  نقد ینگی شد ه و  یکی از آثار مهم آن، تورم د ر کشور است. 
نکته مهم د یگر آن که تد اوم کسری بود جه نشان از چسبند گی مخارج د ولت د ارد  که به راحتی نمی توان 
آن را تغییر د اد . از این رو، د ولت به ناچار مجبور به کاهش بود جه عمرانی و افزایش بود جه جاری خود  
می شود . بنابراین، مشکل طول عمر پروژه های عمرانی تشد ید  شد ه و این امر باعث کند ی آهنگ رشد  

اقتصاد ی کشور می شود  )مسعود ی، ۱۳۹۴(.
د رآمد های  به  وابسته  از یک طرف  د رآمد های عمومی کشور  پژوهش که  این  نتایج  به  توجه  با 
مالیاتی، د رآمد های نفتی، و میزان تولید  ناخالص ملّی است و افزایش آن منجر به کاهش کسری بود جه 
می شود ، د ولت می تواند  با یک فرایند  برنامه ریزی شد ه میان مد ت و بلند مد ت و ایجاد  یک منابع جد ید  
د رآمد  مالیاتی و صرفه جویی د ر هزینه ها، میزان کسری بود جه را به نحو چشمگیری کاهش د هد . د ر 
شرایط فعلی ایران، تحریم های اقتصاد ی، کاهش صاد رات نفتی، و افزایش قیمت مواد  اولیه و کاالهای 
واسطه ای منجر به کاهش د رآمد های د ولت و افزایش هزینه های آن و تشد ید  کسری بود جه عمومی 
د ولت شد ه است )گرشاسبی و یوسفی د یند ارلو، ۱۳۹۵(. د ر تحت چنین شرایطی، استقراض از بانک 
مرکزی، محد ود یت اعتبارها را برای بخش خصوصی ایجاد  می کند  و منجر به افزایش نرخ بهره بانکی 
می شود  و کاهش تولید  و رکود  اقتصاد ی را د ر کشور به همراه د ارد . از طرفی، کاهش تولید  منجر به 
افزایش سطح عمومی قیمت  ها می گرد د  و افزایش تورم را به د نبال د ارد  که د ر نهایت، رکود  تورمی 
را د ر کشور تشد ید  می کند . فروش اوراق قرضه )مشارکت( به مرد م )نه بخش بانکی( یکی از راه های 
مناسب برای تامین بخشی از کسری بود جه است، زیرا منجر به کاهش نقد ینگی و تورم و ایجاد  منابع 
مالی برای اعطای تسهیالت به تولید کنند گان د ر جامعه می شود . حمایت د ولت از تولید  د اخلی و اتخاذ 
سیاست های پولی و مالی د ر جهت رونق تولید ، منجر به افزایش رشد  اقتصاد ی و کاهش کسری بود جه 

عمومی می شود . 
د ر پایان، می توان به سایر عوامل مهم د ر کسری بود جه ایران مانند  تحریم های اقتصاد ی که منجر 
به تشد ید  افزایش قیمت مواد  اولیه وارد اتی، کاهش د رآمد های ارزی ناشی از صاد رات نفت، و انواع 
موانع رشد  تولید  د اخلی می شوند ، اشاره کرد  که به علت عد م د سترسی به آمار مورد  نیاز، انجام آن د ر 

این پژوهش میسر نبود ه و بررسی آن د ر پژوهش های آتی پیشنهاد  می شود .
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