
 هاي رشد و توسعه اقتصادي پژوهشپژوهشی،  فصلنامه علمی

  )131ـ 144( 1395سال ششم، شماره بیست و دوم، بهار 

Quarterly Journal of Economic Growth and 
Development Research  
Vol. 6, No. 22, March 2016 

  

  

  رضایی محمد :نویسنده مسئول *
*Corresponding Author: Mohammad Rezaei                                                                          E-mail: rezaei.92@gmail.com 

  

  :چکیده

عدم تعادل در بخش در این پژوهش سعی شده است اثر وفور منابع نفتی بر 

الگوي . خارجی، عدم تعادل در بودجه و رشد اقتصادي مورد بررسی قرار گیرد

پژوهش استخراج شد با استفاده  نظري سیستم معادالت همزمان که از تبیین

 1352-1391بـراي دوره  ) 3SLS(اي  مرحلـه  سه مربعات از روش حداقل

نفتی غیر هش، کسري بودجه پژو بر پایه نتایج. مورد ارزیابی قرار گرفته است

. شـوند  نفتی منجـر بـه کـاهش رشـد اقتصـادي مـی      غیر و کسري تجاري 

 موجـب کسـري   بودجـه  همچنین بر اساس برآورد صورت گرفتـه، کسـري  

توان گفت فرضیه  لذا می. باشد ولی برعکس آن صادق نمی شود می تجاري

اثر درآمدهاي نفتی و نـرخ ارز  . باشد کسري دوگانه یا دوقلو مورد تأیید نمی

اثر . آمده است دست بهنفتی نیز منفی و معنادار غیر واقعی بر کسري تجاري 

آمده است که  دست بهمخارج دولت بر کسري بودجه دولت مثبت و معنادار 

غیـر   بازرگـانی  کسري بر نفتی درآمدهاي اثر. ابق با انتظار نظري استمط

تـوان گفـت هرچنـد اثـر      در مجموع نیز می. نیز مثبت و معنادار است نفتی

درآمدهاي نفتی بر رشد اقتصادي مثبت است، ولی ایـن درآمـدها از مسـیر    

هاي بودجه و بازرگانی، رشد اقتصادي  هایی مانند کسري تشدید عدم تعادل

  .دهد حاصل از درآمدهاي نفتی را کاهش می
  

وفور درآمدهاي نفتی، کسري بودجه، کسري تجاري،  :کلیدي يها واژه

  .)3SLS(اي  مرحله سه مربعات کسري دوگانه، رشد اقتصادي، حداقل

  .JEL H62 ،Q33 ،O44:بندي طبقه

  
Abstract: 
This paper examines the effect of oil resource abundance 
on economic growth through the budget and external 
sector imbalances. The three equations -that have been 
extracted from theoretical explanation-estimated 
simultaneously, using 3SLS for the period 1973-2012. 
We find negative effects of non-oil budget deficit and 
non-oil trade deficit on economic growth. According to 
the estimations, budget deficit has caused the trade 
deficit, but the reverse is not true. So, it can be said twin 
deficit hypothesis is not confirmed. The effect of oil 
revenues and real exchange rate on non-oil trade deficit 
is negative and significant. Government spending has a 
positive effect on the budget deficit that is consistent 
with theoretical expectations. The impact of oil revenues 
on the non-oil trade deficit is positive and significant.  
In general, it can be said that although the impact of oil 
revenues on economic growth is positive, these incomes 
decrease economic growth through the exacerbate 
imbalances such as budget deficits and trade deficits. 
 
Keywords: Oil Resource Abundance, Budget Deficit, 
Trade Deficit, Twin Deficit, Economic Growth, Three-
Stage Least Squares (3SLS). 
JEL: H62, Q33, O44.  
 
 
 
 

  

اثرگذاري بر عدم تعادل در بودجه و  کانال از بر رشد اقتصادي ایران نفتی درآمدهاي وفور اثر

  بخش خارجی
  

 4اعتصامی ، منصور3عزتی ، مرتضی2یاوري ، کاظم1رضایی محمد*

  استادیار گروه اقتصاد دانشگاه خلیج فارس بوشهر. 1

 مدرس تربیت دانشگاه اقتصاد دانشیار. 2

 مدرس تربیت دانشگاه اقتصاد پژوهشکده استادیار. 3

 مدرس تربیت دانشگاه اقتصاد گروه استادیار. 4

  )03/08/1394: پذیرش            30/06/1394: دریافت(

 
The Impact of Oil Resource Abundance on Iran’s Economic Growth 
Through The Impact on The Budget and External Sector Imbalances 

 

*Mohammad Rezaei1, Kazem Yavari2, Morteza Ezzati3, Mansour Etesami4 

1. Assistant Professor of Economics, Persian gulg university, bushegr, Iran 
2. Associate Professor of Economics, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran 

3. Assistant Professor of Economic Resaerch Center, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran 
4. Assistant Professor of Economics, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran 

(Received: 21/Sep/2015          Accepted: 25/Oct/2015) 
 

 



   ... اثرگذاري بر عدم تعادل کانال از بر رشد اقتصادي ایران نفتی درآمدهاي وفور اثر :رضایی و همکاران                       132

 

  مقدمه -1

تجـارت خـارجی در اقتصـاد کشـورهاي مختلـف، بـه ویـژه در        

 .کنـد  کشورهاي در حال توسعه، نقش بسیار حساسـی ایفـا مـی   

هاي اقتصاد است  بخش تجارت خارجی یکی از مهمترین بخش

 پذیرد ها از آنها نیز تأثیر می که ضمن تأثیرگذاري بر سایر بخش

امـا آنچـه کـه حـائز     . )106: 1393میرباقري هیر و همکـاران،  (

اصـوالً  . باشـد  اهمیت است، وجود حالت تعادل در این بخش می

کـه در آن اخـتالف میـان     شـود  مـی عدم تعادل به حالتی گفته 

عرضـه و تقاضـا در بخـش    . عرضه و تقاضا وجود داشـته باشـد  

خود را در عرضه و تقاضاي ارز نشان  ،خارجی اقتصاد یک کشور

هاي ارزي یک کشور و  ها و دریافت عدم تعادل پرداخت. دهد می

به طور کلی، کلیه مبادالت مربوط به بخش خارجی اقتصـاد در  

 شـود  مـی هاي خـارجی مـنعکس    پرداخت قالب عدم تعادل تراز

ها نیز ممکن است  عدم تعادل تراز پرداخت). 65: 1371شهابی، (

بروز کند به طوري ) کسري(یا منفی ) مازاد( به دو صورت مثبت

که کاهش صادرات نسبت به واردات یا افـزایش واردات نسـبت   

به صادرات یا کاهش خالص حساب سرمایه به صورت کسـري  

  .شود میهاي خارجی متجلی    تراز پرداخت

هایی  هاي گذشته اقتصاد ایران همواره با عدم تعادل در سال

هاي خارجی نیز از این امـر مسـتثنی    مواجه بوده و تراز پرداخت

هاي ایـن عـدم تعـادل فزونـی ارزش      یکی از جلوه. نبوده است

باشد که  کاالهاي وارداتی نسبت به ارزش کاالهاي صادراتی می

: 1384ی، شـقاق (موازنـه بازرگـانی شـده اسـت     موجب کسـري  

  ).141-167: 1387، و مرادي و مهرآرا174-143

هـاي اقتصـادي کشـور     عدم تعادلموجب  یعوامل گوناگون

بتـوان   دیشـا  اما با توجه به ویژگی نفتی اقتصـاد ایـران   شود می

ها و در نتیجه اثر آن بر رشد اقتصادي  عدم تعادل نیاز ا یبخش

ـ  هنگفـت  يدرآمدها از دولت يبرخوردارکشور را ناشی از   ینفت

هاي اثرگـذاري نفـت بـر رشـد      یکی از مهمترین کانال. دانست

نفتـی و کسـري   غیر ي است که بر کسري بودجه اثر ،اقتصادي

ـ ا بر. گذارد نفتی میغیر  تجاري کـه مطـرح   اسـاس سـؤالی    نی

کسـري تجـاري    درآمدهاي نفتی وفور ایآ که است نیا شود می

 ؟دهد نفتی را تحت تأثیر قرار میغیر نفتی و کسري بودجه غیر 

اثرگذاري بـر ایـن دو    کانال از درآمدهاي نفتی وفور ایآ نکهیا و

ــأثر مــی  ــوع کســري، رشــد اقتصــادي را مت ــار  ؟ســازد ن در کن

، فرضیه )رانیاقتصاد ابا تمرکز بر ( ها این پرسشبه پاسخگویی 

 یسـازمانده  .گیـرد  کسري دوگانه نیز مـورد بررسـی قـرار مـی    

 ينظـر  نیـی تبکه در بخش دوم بدین صورت است  زین پژوهش

 و چهـارم  بخـش  ،گذشـته  مطالعـات  مروربخش سوم  پژوهش،

بـاالخره آخـرین بخـش بـه      و مـدل  ی و بـرآورد معرف به پنجم

  . پردازد ي و پیشنهادات میریگ جهینت

 
  مبانی نظري -2

خارجی، پژوهشـگران   تجارت کسري بر اثرگذار عوامل مورد در

هاي متفاوتی دارند، با این حال بخش بزرگـی از   مختلف، دیدگاه

ادبیات اقتصادي به موضـوع رابطـه کسـري بودجـه و کسـري      

در این مطالعات از رابطـه بـین ایـن دو نـوع     . اند جاري پرداخته

دوگانه یا دو قلو نام برده شده  هاي کسري هاي عنوان کسري با

مسلماً هر گونه عدم توازن در تجارت خـارجی نیـز رشـد     .است

 .اقتصادي را متأثر خواهد ساخت

 فرضـیه « عمـده  نظـري  دیـدگاه  چهار اقتصادي، ادبیات در

 جاري، رابطه حساب پایه بر گذاري فرضیه هدف دوگانه، کسري

 رابطه براي توضیح »ریکاردویی زمانی-بین دیدگاه و بازخوردي

  .بین کسري بودجه و حساب جاري وجود دارد

  

  1دوگانه کسري فرضیه -2-1

 و 2فلمینـگ  -مانـدل  مدل مرسـوم  از تشریح این فرضیه براي

 از دیدگاه کینـز رابطـه بـین    .شود می استفاده کینز جذب تئوري

 بـه  تجاري براي یک اقتصـاد بـاز   تراز کسري و بودجه کسري

معادله تولید ملی و درآمد ملی در یک  .شود می بیان زیر صورت

  :اقتصاد باز به ترتیب به صورت زیر است

Y = C + I + G + (X − M) 
Y� = C + S + T 

 Iمصــرف واقعــی، C تولیــد ملــی،  Yکـه در ایــن معــادالت،  

X)مخـارج دولـت،    Gي بخش خصوصی، گذار سرمایه − M) 

انـداز   پس Sمالیات دولت و  Tدرآمد ملی،  �Yخالص صادرات، 

با توجه به اینکه تولید ملی با درآمد ملی . بخش خصوصی است

توان دو معادله بـاال را بـه صـورت زیـر      برابر است، بنابراین می

  :خالصه کرد

C + I + G + (X − M) = C + S + T 
  :از طرفین Cبا حذف 

I + G + X = S + T + M 
(G − T) = (M − X) + (S − I) 

 کـه  دولـت  هاي هزینه در موقتی افزایش رابطه باال، به توجه با

 و هـا  مالیات باتث فرض با ،شود می دولت کسري بودجه موجب

S)خصوصی  بخش انداز پس مازاد − I) توانـد بـه کسـري    می 

 بنابراین وجود رابطه یک به یک بـین  .شود منجر حساب جاري

                                                   
1. Twin Deficit Hypothesis 
2. Mundell Fleming Model 
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 اسـت  شـرط  این وجود مستلزم تجاري کسري و بودجه کسري

همچـون   داخلـی اقتصـاد   متغیرهـاي  سایر بر بودجه کسري که

. باشـد  اثـري نداشـته   خصوصی بخش يگذار سرمایه و انداز پس

S)بخـش   دو را به بودجه کسري افزایش توان آثار می − I)  و

(M − X) خصوصـی   بخـش  انداز اگر مازاد پس حال. کرد جدا

 نتیجه توان می باشد، نداشته بودجه کسري با چندانی همبستگی

 اسـتقراض  طریـق  از بایـد  دولت بودجه کسري که تمام گرفت

  .شود تأمین خارجی

فلمینگ، تحـرك سـرمایه تعـادل در     –بر طبق مدل ماندل

کند و تغییرات نرخ ارز نیـز تـوازن حسـاب     بازار ارز را تعیین می

افزایش مخارج دولت در نظام نـرخ   .جاري را مشخص می نماید

ارز ثابت از طریق افزایش درآمد ملی منجر به افزایش واردات و 

ست مـالی انبسـاطی در نظـام    سیا. شود میتضعیف تراز تجاري 

نرخ ارز شناور نیز تأثیر مشابهی از طریق افـزایش نـرخ بهـره و    

کند و در مجموع ایـن الگـو    تقویت ارزش پول داخلی ایجاد می

تورمی را عامل کسري حساب جاري و افـزایش  غیر بسط مالی 

: 1391طهماسبی و همکـاران،  (نماید  ارزش پول ملی قلمداد می

50-25.(  

  

  1جاري پایه حساب بر گذاري رضیه هدفف -2-2

 کسـري  علـت  جـاري  حساب کسري که دارد وجود امکان این

 بـر  گـذاري  هـدف  عنوان تحت ارتباط معکوس این. باشد بودجه

 افـزایش  ایـن اسـاس،   بـر . شـود  می شناخته جاري حساب پایه

و  کندتر رشد الگوهاي به دستیابی موجب جاري حساب کسري

اقتصادي  رشد. شود می دولت بودجه کسري افزایش آن متعاقب

 بلکـه  گـردد،  می دولت هاي هزینه افزایش موجب تنها نه پایین

 بودجه دیگر، عبارت به. دهد می کاهش را نیز مالیاتی درآمدهاي

 انباشـت  یـا  سـرمایه  هـاي عظـیم   جریان تأثیر تحت کشور یک

کسـري   بـه  منجـر  نهایـت  در امـر  ایـن  که گیرد می قرار بدهی

 ).108: 1392محمدي و توحیدي، (شد  خواهد کشور آن بودجه

  

 2بازخوردي رابطه -2-3

و ) 1980( 3بسیاري از مطالعـات همچـون فلدسـتین و هاریوکـا    

به ارتبـاط دو طرفـه بـین کسـري بودجـه و      ) 2007( 4کالیونسو

 و انـداز  پس زیاد بین همبستگی .کسري حساب جاري پی بردند

                                                   
1. Current Account Targeting Hypothesis 
2. Feedback Linkage 
3. Feldstein & Horioka (1980) 
4. Kalyoncu (2007) 

و  جـاري  حسـاب  میان ارتباط که شود می موجب يگذار سرمایه

: 1392محمـدي و توحیــدي،  (باشـد   طرفـه  دو بودجـه  حسـاب 

109.(  

 حسـاب  کسـري  تـوان گفـت؛ تـأثیر    براي اقتصاد ایران می

 حاصل درآمدهاي طریق از عمدتاً دولت بودجه کسري بر جاري

 در دولـت  بودجـه  کسـري  افزایش همچنین است؛ گاز و نفت از

 سـرمایه  خـروج  و ورود و ثابـت  ارز نرخ و بهره نرخ که شرایطی

 را کسـري حسـاب جـاري    تقاضا، افزایش طریق از ندارد، وجود

 از عمدتاً که بودجه کسري تأمین نحوه همچنین. کند می تشدید

 افـزایش  را پـولی  پایـه  است، بانکی سیستم از طریق استقراض

 هـا  قیمـت  افزایش. شود میها  قیمت سطح افزایش باعث و داده

این  به و شده صادرات کاهش و واردات افزایش باعث داخل، در

 از مکانیسـم  دو ایـن  طریـق  از حسـاب جـاري   کسـري  ترتیب

کچومثقـالی،   زوارئیـان (شـده اسـت    متأثر دولت بودجه کسري

1391: 217.(  

  

  5دیدگاه بین زمانی ریکاردوئی -2-4

اي بـین ایـن دو نـوع     بسیاري از مطالعات نیز هیچ گونه رابطـه 

، 7؛ کوواسـی و همکـاران  1990، 6لـی و  انـدرز (اند  کسري نیافته

اي  چنــین نتیجــه ).2006، 8؛ پاپاداگونــاس و اســتورناراس2004

 ).235: 9،2013آلگیري(انعکاس فرضیه تعادل ریکاردوئی است 

 بـر  اثـري  بودجـه  کسري معتقدند ریکاردوئی فرضیه طرفداران

 یـا  هـا  مالیـات  کاهش اعتقاد ایشان به زیرا ندارد؛ حساب جاري

دوره  در هـا  مالیات افزایش با حال دوره در دولت مخارج افزایش

 در اثـري  بودجـه  کسـري  ایـن رو،  از شـد؛  خواهد جبران آینده

 بین که معتقدند ریکاردو پیروان عقاید دلیل این به. ندارد اقتصاد

رابطـه   یـک  خصوصـی  بخـش  انداز پس و دولت بودجه کسري

 موقتی پروسه یک را دولت بودجه کسري زیرا دارد، وجود قوي

 و دائمـی  درآمـد  نظریات طبق بر و معتقدند گرفته نظر در آنی و

 دوران قابـل تصـرف   درآمـد  تابع جاري، مصرف زندگی، سیکل

 بودجـه  کسري رشد تئوري این در. است دائمی درآمد یا زندگی

 را دائمـی  درآمـد  )دولت مخارج رشد یا ها مالیات اثر کاهش در(

 کسري تأثیر تحت در نتیجه مصرف و دهد نمی قرار تحت تأثیر

افـزایش   کـه  اسـت  انـداز  پـس  ایـن  بلکه گیرد، نمی قرار بودجه

 کـاهش  یـا ( دولـت  مخـارج  رشـد  در نتیجـه  کـه  چـرا  یابد، می

                                                   
5. Inter-Temporal Ricardian View 
6. Enders & Lee (1990) 
7. Kouassi et al. (2004). 
8. Papadogonas & Stournaras (2006) 
9. Algieri (2013) 
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 انتظـار  مـردم  )شـود  می دولت منجر بدهی رشد به که ها مالیات

آتـی   هـاي  دوره در ها مالیات رشد با دولت مخارج افزایش دارند

 در تـا  دهنـد  می افزایش را خود انداز پس بنابراین و شود، جبران

 داشته را الزم ذخیره آتی هاي پرداخت مالیات براي لزوم صورت

 بودجـه و  کسـري  بـین  قـوي  رابطـه  یک این ترتیب، به. باشند

 صـورت  ایـن  در .شـد  خواهـد  ایجـاد  خصوصی بخش انداز پس

 افـزایش  یـا  مالیـات  کـاهش  اثر در چه( بودجه کسري افزایش

 سـبب  تنها و دهد نمی تغییر را افراد مصرف سطح) مخارج دولت

 بـر  بودجـه  کسـري  بنابراین، .شد خواهد مردم انداز پس افزایش

بودجـه   کسري رشد از ناشی آثار تمام و ندارد اثري تجاري تراز

به عبارت دیگـر   .شود می خصوصی بخش انداز پس جذب دولت

  و با توجه به معادله زیر که در قسمت الف استخراج شد؛

(G − T) = (M − X) + (S − I) 
S)توان گفت عبارت  می − I) کند و  تمام تغییرات را جذب می

M)در نتیجه عبارت  − X)    زوارئیـان (مانـد   بـدون تغییـر مـی 

  ).198 :1391کچومثقالی، 

 تـوان از  اثرگذاري نفت بر تعادل در بخش خارجی را نیز می

بـر اسـاس مـدل    . مجراي تأثیر بر نرخ ارز مورد بررسی قرار داد

 دولـت،  بودجه کسري افزایش نظري لحاظ ماندل فلمینگ و به

 تـأثیر  تجـاري  تراز بر ارز نرخ و بهره نرخ چون متغیرهایی راه از

 کسـري  از تجـاري  تراز کسري تأثیرپذیري درجه اما گذارد؛ می

 بسـتگی  بودجـه  کسـري  مالی تأمین نوع به خود دولتی، بودجه

 بهـره  نرخ بر مالی بازارهاي طریق از بودجه کسري تأمین. دارد

 تحـرك  فـرض  بـا  کـه  شود می آن افزایش باعث آورده و فشار

 خارجی سرمایه جذب به منجر ارز، نرخ شناوري و سرمایه کامل

 در و شـده  خـارجی  پـول  مقابل در داخلی پول ارزش افزایش و

 کسـري  و واردات افـزایش  به انفعاالتی و فعل چنین نیز نهایت

در ایـران بـه   ). 196 :1391همـان،  ( شـود  می منجر تجاري تراز

دلیل وجود نرخ بهره ثابت، کسـري بودجـه دولـت از بازارهـاي     

 کسـري بودجـه   مـالی  تـأمین  هـاي  روش. شود میمالی تأمین ن

 کـل  تـأمین  ارزي، ذخیـره  حسـاب  از برداشت صورت به دولت

 افزایش با کسري تأمین یامرکزي  بانک از استقراض با کسري

  .ارز است تسعیر نرخ

از آنجا که بخش بزرگی از بودجه به صـورت ریـالی اسـت،    

زمانی که دولت درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفـت را بـه   

کنـد عرضـه ارز    وارد بودجـه مـی  ) تبدیل به ریال(صورت ریالی 

ز کشـور افـزایش   در بـازار ار ) ریال(خارجی نسبت به ارز داخلی 

ارزش پـول  )) ریـال ( به علت محدود بـودن ارز داخلـی  (یافته و 

نتیجه اینکه . یابد کاهش می) ریال( خارجی نسبت به پول داخلی

با افزایش قیمت نسبی پول داخلی نسبت به پول خارجی، قدرت 

یابـد و   رقابت تولیدکنندگان داخلی نسبت به خارجی کاهش می

واردات، تـراز تجـاري کشـور نیـز      با کاهش صادرات و افزایش

  .یابد کاهش می

از سویی به علت محدود بودن ریال در بازار، دولـت ممکـن   

 توسط ارز خرید. است ارزهاي نفتی را به بانک مرکزي بفروشد

 را مرکـزي  بانـک  خـارجی  هـاي  خالص دارایی مرکزي، بانک

بانک مرکزي براي پرداخـت ریـالی ناچـار بـه     . دهد می افزایش

 تورم نرخ نقدینگی و رشد به منجر نیز این که پول است انتشار

و  اي هزینـه  اعتبـارات ( اعتبارات باالتر تورم نرخ. شود می باالتر

 بـراي  کـه  طلبد می را تري بیش )اي سرمایه هاي دارایی تملک

نفتـی   درآمـدهاي  از بیشـتر  به اسـتفاده  مجبور دولت آن تأمین

 استفاده حاصل که آید یم وجود به باطلی دور بنابراین .شود می

هـاي   مرکـز پـژوهش  (نفتـی اسـت    درآمـدهاي  از حـد  از بیش

 کـاهش  با است ممکن دولت مدت کوتاه در). 3 :1384مجلس، 

 ثباتی بی بلندمدت در ولی آید، فائق مسئله این به خارجی ذخایر

  .شود میها را موجب  پرداخت تراز

  

  پیشینه تحقیق -3

  پیشینه خارجی -3-1

 بخـش  بـر  عوامـل مـؤثر   بررسـی  بـه  که هایی پژوهش جمله از

 رزنوینگ :کرد اشاره زیر مطالعات به توان می اند پرداخته خارجی

 بـرداري  رگرسـیون  خـود  سیسـتم  یـک  تشـکیل  بـا  1تالمان و

)VAR (خریـدهاي  دولـت،  بودجـه  کسري شامل متغیره، پنج 

 نتیجـه  ارز نـرخ  و بهره نرخ جاري، حساب کسري دولت، واقعی

 دالر قیمـت  افـزایش  بـه  منجر دولت بودجه کسري که گرفتند

 اسـت  جاري حساب کسري بر اثرگذار عوامل زا یکی و ،شود می

  ). 580-594: 1993 تالمان، و رزنوینگ(کند  می تشدید را آن و

 و زمانی سري هايداده از استفاده با 2سامارو و ویل کرایگ

 بر اثرگذار عوامل 1991 تا 1967 دوره طی تلفیقی هاي داده نیز

 و ترنیـداد ( نفتـی  درآمـدهاي  بـه  وابسـته  کشـور  جاري حساب

 مـدلی ) باربـادوس ( نفتیغیر  توسعه حال در کشور نیز و) توباگو

 داد نشـان  تلفیقی هاي داده. دادند قرار بررسی مورد و طراحی را

 هـاي  نـرخ  و خـارجی  درآمـدهاي  دولت، متغیر مبادله، رابطه که

 همچنـین . دارنـد  داري معنی اثر سرمایه جریان بلندمدت و اولیه

 اثـر  دولتـی  بودجـه  مـازاد  و خـارجی  درآمدهاي داد نشان نتایج

: 1997، سـامارو  و ویل کرایگ(اند  داشته جاري حساب بر مثبتی

                                                   
1. Rosenweing & Tallman (1993) 
2. Craigwell & Samaroo (1997) 
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50-39 .(  

 در) 2398: 1999گزارش بانک جهـانی،  ( 1لوایزوکالدرون و 

 بـراي  جاري حساب کسري بر مؤثر عوامل بررسی به اي مطالعه

 نتایج. پرداخت 1966-1995 دوره طی توسعه حال در کشور 44

 ارز نرخ داخلی، ناخالص تولید رشد نرخ که داد نشان وي مطالعه

 همـراه  بـه  نقـدینگی  هـاي  بـدهی  و خارجی بدهی واقعی، مؤثر

 کسـري  بر يدار معنی و مثبت اثر وقفه، با جاري حساب کسري

 بخـش  انـداز  پس اما. دارد بررسی مورد کشورهاي جاري حساب

 جهـانی،  واقعـی  بهـره  نـرخ  ارز، مبادلـه  نرخ دولتی، و خصوصی

 و منفی اثر وقفه با واقعی مؤثر ارز نرخ و تورم نرخ معیار انحراف

  .دارد جاري حساب بر يدار معنی

ــداري اي مطالعــه در 2همکــاران و باهارومشــاه  کســري پای

 و فیلیپـین  مـالزي،  انـدونزي،  کشور چهار براي را جاري حساب

. دادنـد  قـرار  ارزیابی مورد 1961-1999 زمانی دوره طی، تایلند

 جـز  بـه ( کشورها این جاري حساب داد نشان آنان مطالعه نتایج

 سـمت  بـه  و بـوده  ناپایـدار  مالی بحران از قبل دوره در) مالزي

 بـه  1997 سال اواسط بحران از ولی. است نکرده حرکت تعادل

 گشـته  تعـدیل  ناپایداري این مناسب هاي سیاست اجراي با بعد

  ).465-487: 2003 همکاران، و باهارومشاه(است 

 دوره طی ARDL رویکرد از استفاده با 3صالح و چادهاري

 میان مدت کوتاه و بلندمدت رابطه سریالنکا، براي 2005-1970

 و يگـذار  سـرمایه  شکاف بودجه، کسري جاري، حساب کسري

 نتیجـه . دادنـد  قـرار  آزمـون  مـورد  را تجـاري  آزادي و انداز پس

 کسـري  بین رابطه درباره کینزي مرسوم دیدگاه ایشان پژوهش

 و چادهـاري (داد  قـرار  تأییـد  مـورد  را بودجـه  کسري و تجاري

 ).1-33: 2007 صالح،

 حسـاب  کسـري  بـر  بودجـه  کسـري  اثرات 4روبینی و کیم

 متحـده  ایـاالت  هاي داده از استفادهرا با  ارز واقعی نرخ و جاري

 بررسـی  مـورد  2004 تـا  1973 هاي سال بین دوره براي آمریکا

 کسـري  شوك ،مدت کوتاه در آنان، مطالعه اساس بر. دادند قرار

 ارزش کاهش به منجر و جاري حساب تراز بهبود موجب بودجه

  ). 362-383: 2008روبینی،  و کیم( شود می واقعی ارز نرخ

 و هـا  دارایـی  قیمـت  نقش پژوهشی در 5همکاران و فرانچر

 هـاي  داده از اسـتفاده  بـا  را آمریکا جاري حساب تعدیل ارز نرخ

 بـرداري  رگرسیون خود روشو 1974-2008 زمانی دوره فصلی

                                                   
1. Calderon & Loayzo (1999) 
2. Baharumshah et al. (2003) 
3. Chowdhury & Saleh (2007) 
4. Kim & Roubini (2008) 
5. Fratzscher et al. (2010) 

دادنـد   نشـان  آنها. دادند قرار مطالعه مورد ،)SVAR( ساختاري

 هـاي  شوك جاري، حساب کننده تعییناثرگذار و  عوامل از یکی

 و فرانچـر (باشـد   مـی  مسـکن  قیمـت  هـاي  شوك و دارایی بازار

 يبـرا  6نورماندین و بویلیو مطالعه ).643-658: 2010 همکاران،

 که داد نشان فرانسه و استرالیا کانادا، آمریکا، منتخب کشورهاي

 همبسـتگی  آینـده  و جـاري  بهـره  نـرخ  تفاضل با جاري حساب

 همبسـتگی  گذشته هاي سال بهره نرخ تفاضل با ولی دارد منفی

  ).35-52: 2008نورماندین،  و بویلیو(دارد  مثبت

 اي، دوره بـین  سـازي  بهینـه  مـدل  از استفاده با 7کاروناراتنه

 هـاي  داده از استفاده با را استرالیا جاري حساب کسري پایداري

 نتـایج . دادنـد  قـرار  مطالعـه  مـورد  1959-2007 دوره و فصلی

در  و ثابـت  ارز نرخ رژیم دوره طول در که داد نشان وي مطالعه

 دوره در ولـی  بـوده  ناپایدار جاري حساب بررسی مورد دوره کل

  ).81-97: 2010 کاروناراتنه،(است  بوده پایدار شناور، ارز نرخ

 آمریکـا،  بـراي  1947-2009 هاي داده از استفاده با 8زمهول

-277: 2011ز، مهـول (داد  قـرار  تأییـد  مـورد  را کینزي دیدگاه

 1970-2008 هاي داده از استفاده با 9اوالدیپو و همکاران). 271

دادنـد   نشـان  را ها کسري بین دوگانه رابطه وجود نیجریه، براي

  ).38-41: 2012 اوالدیپو و همکاران،(

  

  پیشینه داخلی -3-2

 بـر  مـؤثر  عنوان؛ عوامل با اي مطالعه در محرابیان و بخش فرح

 خودهمبسـتگی  الگـوي  از اسـتفاده  ایران، بـا  در بودجه کسري

 و مالیـاتی  و نفتـی  درآمـدهاي  که دادند نشان) VAR( برداري

 در. هسـتند  بودجـه  کسـري  بـر  مـؤثر  عوامـل  مهمتـرین  تورم

 پـولی  متغیرهـاي  بـر  نفتـی  هـاي  شـوك  اثـر  موضوع خصوص

اسـت   شـده  انجـام  کشور از خارج و داخل در مختلفی مطالعات

 ). 157-172: 1382 محرابیان، و بخش فرح(

 1342-1385کچومثقالی بـراي دوره   زوارئیان مطالعه نتایج

 و بودجـه  کسـري  بـین  همجمعـی  رابطه یک که دهد می نشان

 یـک  همچنـین . دارد وجـود  بلندمـدت  در جاري حساب کسري

 جاري حساب کسري و بودجه کسري بین طرفه دو علیت رابطه

ـ  رابطه یک مدت کوتاه در و داشته وجود بلندمدت در  یـک  یعلّ

 شده تأیید جاري حساب کسري به بودجه کسري سمت از طرفه

  ). 193-221: 1391کچومثقالی،  زوارئیان(است 

                                                   
6. Boileau & Normandin (2008) 
7. Karunaratne (2010) 
8. Holmes (2011) 
9. Oladipo et al. (2012) 
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 تعـادلی  رابطـه  یـک  داد کـه  نشـان  شهري مطالعه شقاقی

 حسـاب  کسـري  و واقعـی  بودجـه  کسري بین متقابل بلندمدت

 پـول  ارزش تنـزل  سیاسـت  اجـراي  از سویی. دارد وجود جاري

 سیاسـت  کشـور  جـاري  حسـاب  کسـري  کـاهش  براي داخلی

ــدي ــوده کارآم ــاهش. اســت نب ــین ک ــبت شــاخص همچن  نس

 پـی  در را کشـور  صادراتی رشد وارداتی، به صادراتی هاي قیمت

 صـورت  در و جـاري  حسـاب  تراز وضعیت بهبود باعث و داشته

اسـت   شـده  جـاري  حسـاب  کسـري  کـاهش  بـه  منجر کسري

  ). 143-174: 1384 شهري، شقاقی(

-1380 يها سال یطنشان دادند که  کهرام و برومندجزي

 نفتـی  درآمـدهاي  و مستقیم اثر ارز نرخ و بودجه کسري 1338

 و برومنـدجزي ( اسـت  داشـته  جاري حساب کسري بر منفی اثر

  . )113-130: 1384کهرام، 

ي بـردار  يخطا یحتصح يلگوبا استفاده از ا کهرام و تقوي

)VECM( شده  یعبا وقفه گسترده توز و الگوي)ARDL (  بـه

 يحساب جار يکسر یانو بلندمدت م مدت کوتاهارتباط  یررسب

ــاد ا   ــه در اقتص ــه مبادل ــرانو رابط ــ ی  1338-1380دوره  یط

 جـاري  حساب کسري پرداختند، نتایج مطالعه آنان نشان داد که

 ارز نرخ با و دارد مثبتی و دار معنی ارتباط داخلی ناخالص تولید با

 تقوي(است  دار معنی و معکوس ارتباط داراي نیز مبادله رابطه و

  ). 163-191: 1384کهرام،  و

رویکرد پانـل پویـا مبتنـی بـر     با استفاده از  مرادي و مهرآرا

به بررسـی اثـر کسـري    ) GMM(روش تعمیم یافته گشتاورها 

بودجه، نرخ ارز واقعی و رابطه مبادله بر کسـري حسـاب جـاري    

 2004تـا   1975طـی دوره  ) OPEC(کشورهاي عضـو اوپـک   

کسـري   مطالعـه آنـان نشـان داد کـه    نتـایج   .پرداختندمیالدي 

داري با کسـري بودجـه دولتـی     حساب جاري رابطه مثبت معنی

داشته و اهمیت آن در الگو به مراتب بیشتر از نرخ ارز حقیقـی و  

هاي دوقلو را  نتایج حاصله فرضیه کسري. باشد رابطه مبادله می

 و مهـرآرا ( دهـد  در این گروه از کشورها مـورد تأییـد قـرار مـی    

  ).141-167: 1387 مرادي،

گرنجـر،   علیـت  آزمـون  از اسـتفاده  پورشهابی با و صفدري

 طـی  را ایـران  تجاري کسري و دولت بودجه کسري بین رابطه

 اسـتفاده  با آنان. قرار دادند مطالعه مورد 1345-1386 هاي سال

) ARDL( گسـترده  هـاي  وقفه با برداري توضیح خود فرآیند از

 تجاري کسري و دولت بودجه کسري بین بلندمدت رابطه وجود

 مدل بـرآورد  بلندمدت و مدت کوتاه رابطه نهایت در و را آزمودند

 کسـري  کـاهش  سیاسـت  کـه  داد مطالعه آنان نشان نتایج. شد

 ایـران  اقتصـاد  در تجاري کسري کاهش به منجر دولت بودجه

  .)35-50: 1388، پورشهابی و صفدري(گردد  می

 از اســتفاده بــا خــود مطالعــه در وش فــرزین و بخــش فــرح

 و جـاري  حسـاب  کسـري  بر بودجه کسري اثر تلفیقی يها داده

 تحلیـل  و تجزیه مورد 1985-2006 دوره طی را اقتصادي رشد

 اسـت  شـده  انجـام  کشور 70 براي که مطالعه این. اند داده قرار

 بـاال  درآمـد  بـا  کشورهاي در زمانی دوره طی که دهد می نشان

 رشـد  و مصـرف  و جـاري  حسـاب  کسري و بودجه کسري بین

 درآمـد  با کشورهاي در ولی است؛ نداشته وجود ارتباط اقتصادي

 کشـورها  ایـن  در و داشـته  وجود مذکور ارتباط پایین و متوسط

: 1388 وش، فـرزین  و بخش فرح( شود می رد ریکاردوئی برابري

192-171 .(  

 کشور 50 تابلویی هاي داده از استفاده با توحیدي و محمدي

ــال در ــعه حـ ــی توسـ ــه از ،1990-2012 دوره طـ  روش سـ

ــنجی ــات حــداقل اقتصادس ــه دو مربع ــزء اي مرحل ــا، ج  خط

 -دومیترسـکو  علّیت آزمون و سیستمی یافته گشتاورهاي تعمیم

 کسـري  و بودجـه  کسري میان رابطه تجربی بررسی به هورلین

 فرضیه که داد نشانآنان  پژوهش نتایج. پرداختند جاري حساب

. باشـد  مـی  معتبر توسعه حال در کشورهاي براي دوگانه کسري

 آنـان  جـاري  حساب و بودجه کسري نامطلوب اثرات به توجه با

 مالیـات،  افزایش با توسعه حال در کشورهاي که کردند پیشنهاد

 کسـري  مـالی  تـأمین  بـراي  پایدار درآمدي منابع به سو یک از

 حسـاب  کسـري  و ثبـاتی  بی دیگر، سوي از و یابند دست بودجه

: 1392 توحیـدي،  و محمـدي (دهنـد   کـاهش  نیز را خود جاري

129-105.(  

 انتقـال  رگرسـیون  مـدل  از اسـتفاده  بـا و همکاران  راسخی

-1388 دوره و بـراي ) LSTR( الجستیک انتقال تابع با مالیم

 ارز نـرخ  بـا  رابطـه  در ایـران  تجاري تراز رفتار بررسی به 1352

بـه   ارز واقعی نرخ اوالً که داد نشانآنان  تحقیق نتایج. پرداختند

 و اسـت  مؤثر ایران تجاري تراز بر نامتقارن و خطیغیر  صورت 

 تـراز  بـر  منفـی  اثـر  داخلـی  پـول  حد از بیش گذاري ارزش ثانیاً

  ).41-62: 1393 ،و همکاران راسخی(دارد  کشور تجاري

 بودجـه  کسـري  بـین  رابطـه  یبه بررس و نوفرستی یمیعظ

ــت ــراز و دول ــاري ت ــران در تج ــارچوب در ای ــک چ ــوي ی  الگ

 تنظـیم  ضمن آنان. پرداختند پویا ساختاري کالن اقتصادسنجی

 دولت مصرفی مخارج ساختاري کالن اقتصادسنجی الگوي یک

 افـزایش  درصـد  20 میـزان  به ساالنه 1389 تا 1380 سال ازرا 

 مبنـا  رونـد  بـه  نسبت دولت بودجه کسري طریق بدین تا دادند

 کسري تأمین نحوه مختلف گزینه 4 در نهایت در و یابد افزایش

 قـرار  بررسـی  مورد را تجاري تراز بر آن اثر و شده ایجاد بودجه
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 مـالی  سیاسـت  یـک  اعمـال  اثـر  در کـه  شـد  این نتیجه. دادند

 یابـد  می افزایش دولت بودجه کسري ها، گزینه تمام در انبساطی

 مرکـزي  بانـک  از استقراض طریق از بودجه کسري این اگر که

 نتیجـه،  در و پولی پایه افزایش موجب ،)اول گزینه( شود تأمین

 به نسبت نفتیغیر  تجاري تراز و تجاري تراز شدن بدتر موجب

 فروش طریق از بودجه کسري این اگر حال. شود می مبنا حالت

 کاهش موجب ،)دوم گزینه( شود تأمین مردم به مشارکت اوراق

غیـر   تجاري تراز و تجاري تراز شدن بهتر موجب و کل تقاضاي

 هزینه که میزان همان به اگر. شود می مبنا حالت به نسبت نفتی

 گزینـه ( یابـد  افزایش نیز مستقیم هاي مالیات یافته، افزایش ها

 تجاري تراز شدن بدتر موجب و کاهش خصوصی مصرف ،)سوم

 نهایت در و. شود می مبنا روند به نسبت نفتیغیر  تجاري تراز و

 حسـاب  از برداشت طریق از شده ایجاد بودجه کسري اگر اینکه

 از حاصـل  دالري و ریـالی  درآمـدهاي  شود، تأمین ارزي ذخیره

 تـراز  بهبـود  موجـب  نتیجـه،  در و یابـد  می افزایش نفت فروش

 مبنـا  رونـد  به نسبت نفتیغیر  تجاري تراز شدن بدتر و تجاري

  .)137-156: 1394یمی و نوفرستی، عظ( شود می

دهـد کـه عـدم تعـادل در      فوق نشان مـی بررسی مطالعات 

هاي دیگر و همچنین  حساب جاري عامل بسیاري از عدم تعادل

با توجه بـه تبعـات منفـی عـدم     . باشد کندي رشد اقتصادي می

ها نگران اثر منفی آن بـر   توازن در حساب جاري، همواره دولت

اثرگذاري نفت بر تعادل در بخش خارجی را . اند اقتصادشان بوده

توان از مجراي تأثیر نفت بر کسري بودجه مورد بررسـی   ینیز م

 نظـري  لحـاظ  بر اساس مـدل مانـدل فلمینـگ و بـه    . قرار داد

 و بهره نرخ چون متغیرهایی راه از دولت، بودجه کسري افزایش

 تأثیرپـذیري  درجـه  امـا  گـذارد؛  می تأثیر تجاري تراز بر ارز نرخ

 تـأمین  نوع به خود دولتی، بودجه کسري از تجاري تراز کسري

 طریق از بودجه کسري تأمین. دارد بستگی بودجه کسري مالی

 آن افـزایش  باعـث  آورده و فشـار  بهـره  نـرخ  بر مالی بازارهاي

 ارز، نـرخ  شـناوري  و سرمایه کامل تحرك فرض با که شود می

 در داخلـی  پـول  ارزش افزایش و خارجی سرمایه جذب به منجر

 انفعـاالتی  و فعـل  چنین نیز نهایت در و شده خارجی پول مقابل

بر طبق . شود می منجر تجاري تراز کسري و واردات افزایش به

رود کسـري حسـاب جـاري و کسـري      ادبیات نظري، انتظار می

   .بودجه رشد اقتصادي را متأثر سازد

  

 معرفی مدل -4

هاي ارزي یک کشور و به طور  ها و دریافت عدم تعادل پرداخت

کلی، کلیه مبادالت مربوط به بخش خـارجی اقتصـاد در قالـب    

. شــود مــیهــاي خــارجی مــنعکس  عــدم تعــادل ترازپرداخــت

ها نیز ممکن اسـت   عدم تعادل تراز پرداخت) 17: 1371شهابی،(

بـه  . بـروز کنـد  ) کسـري (یـا منفـی   ) مازاد( به دو صورت مثبت

طوري که کاهش صادرات نسبت به واردات یا افـزایش واردات  

کاهش خالص حساب سرمایه بـه صـورت    یانسبت به صادرات 

 مـورد  در. شـود  مـی هاي خـارجی متجلـی    کسري تراز پرداخت

خارجی، پژوهشگران مختلـف،   تجارت کسري بر اثرگذار عوامل

عقاید و نظرات متفاوتی دارند، بـا ایـن حـال بخـش بزرگـی از      

ادبیات اقتصادي به موضـوع رابطـه کسـري بودجـه و کسـري      

  . اند جاري پرداختهحساب 

مدل رشدي را طراحی نمود که تابعی از عدم ) 1990(آگنور 

ـ  تعادل زان هاي پولی، عدم تعادل در بودجه و انحراف تولید از می

و ) 1996( 1بلینی). 63: 1390تقوي و محمدي،(تولید بالقوه بود 

طـور کلـی بـه     مدل رشدي که معرفی کردند، به) 1993( 2فیشر

  :صورت زیر بود

GDP� = f(X, Z) 
اي از متغیرهـاي توضـیحی کـه در     مجموعـه  Xدر این رابطـه  

به عنـوان   Zگیرد و  مطالعات معمول رشد مورد استفاده قرار می

 شـود  مـی متغیرها که منجر به عدم تعادل در اقتصاد اي از  دسته

ثباتی اقتصادي  از متغیرها که موجب بی اي را مجموعه Zبلینی (

لـذا بـا توجـه بـه مبـانی نظـري رشـد        ). در نظر گرفت شود می

رشـد اقتصـادي    اقتصادسـنجی هـاي   اقتصادي و همچنین مدل

توان مدل رشد اقتصـادي مـورد    می) 1992: 3و همکاران منکیو(

  : استفاده در این پژوهش را به صورت زیر معرفی کرد

GDP� = f(اقتصادي	تعادل	عدم	شاخص	،	کنترل	متغیرهاي	بردارهاي) 

هاي عدم تعادل در اقتصاد، عـدم تـوازن در    یکی از شاخص

تجارت خارجی است که هر گونه تغییر در آن رشد اقتصـادي را  

اثر درآمـدهاي نفتـی بـر کسـري حسـاب      . متأثر خواهد ساخت

را ) به عنوان شاخصی براي عدم تعادل در بخش خارجی(جاري 

امل شـ (توان در قالب معادالت قیمت، نرخ ارز، بخش دولـت   می

بر طبـق  . و معادله تولید مورد بررسی قرار داد) درآمدها و مخارج

فرضیه کسري دوگانه، از جمله عوامل مؤثر بر کسـري حسـاب   

از سویی مطالعات مختلف . باشد جاري، کسري بودجه دولت می

                                                   
1. Bleany (1996) 
2. Fischer (1993) 
3. Mankiw et al. (1992) 
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مخـارج  که نرخ رشـد درآمـد سـرانه، نـرخ ارز،     نشان داده است 

اقتصـاد از جملـه عوامـل    درجه باز بـودن   و دولت، رابطه مبادله

فرح بخـش و فـرزین وش،   (مؤثر بر کسري حساب جاري است 

 و فورت ؛117-130: 1996، 1کوما و ؛ ابراهیم192-171: 1388

  ).289-310: 2013، 2ماگازینو

هاي مختلف، عوامل بسـیاري را مـؤثر بـر     همچنین بررسی

ان با توجه به ساختار اقتصادي ایر. دانند عدم تعادل در بودجه می

تـوان گفـت    و همچنین مطالعـات تجربـی صـورت گرفتـه مـی     

ت و تورم از مهمتـرین متغیرهـا بـراي    یدرآمدهاي مالیاتی، جمع

همچنـین بـا توجـه بـه کسـري      . توضیح کسري بودجه هستند

متغیر درآمدهاي نفتی به عنوان یکـی دیگـر از    ،بودجه در ایران

 ،3سـیل ( شـود  مـی متغیرهاي مؤثر بر کسري بودجه محسـوب  

از ). 157-172: 1382بخش و محرابیـان،   و فرح 33-26: 2005

سویی در بررسی فرضیه کسـري بودجـه دوگانـه، همـواره اثـر      

کسري در حساب جاري را بر کسري بودجه مورد مطالعـه قـرار   

 .دهند می

با توجه به آنچه گفته شد و با در نظر گرفتن اثر درآمـدهاي  

نفتـی و  غیـر  جـه  نفتی و کسري بودغیر نفتی بر حساب جاري 

توان سیستم معادالت زیـر را   همچنین معادله رشد اقتصادي می

 :براي بررسی الگوي تجربی اقتصاد ایران معرفی نمود

)1(  
GR = α� + α�LBD+ α�LCA+α�LGDP� + α�LK

+ ε� 
)2( 

LCA = β� + β�LBD+ β�LOIL + β�LRER + μ�	 
)3( 

LBD = γ� + γ�LCA + γ�LOIL + γ�LG +	ϑ� 
  

 اسـت،  لگـاریتمی  بـه صـورت   که باال معادالت سیستم در

کـه در واقـع از   ) GR(رشد سرانه  نرخ بر مؤثر عوامل) 1( معادله

آیـد را نشـان    مـی  دست بهتفاضل لگاریتم تولید ناخالص داخلی 

 و اسـت  نفتـی غیـر  کسري تجـاري   معادله ،)2( معادله .دهد می

 بـر  مـؤثر  عوامل. دهد می قرار بررسی مورد را آن بر مؤثر عوامل

  .است شده آورده سوم معادله در بودجه کسري

 لگـاریتم   LBDنـرخ رشـد سـرانه،    GRمعـادالت،   این در

لگاریتم کسري تجـاري   LCA، 4دولت نفتیغیر  بودجه کسري

                                                   
1. Ibrahim & Kumah (1996) 
2. Forte & Magazzino (2013) 
3. Sill (2005) 

ها، متغیر آورده شده در مدل، متغیر کسري  در این پژوهش بر پایه نظریه .4

هـاي رخ داده   بودجه است که بر پایه تعریف اختالف میان درآمدها و هزینه

لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه ابتـداي   �LGDPنفتی، غیر 

 لگاریتم تشکیل سرمایه ناخالص سـرانه،  LKهر دوره دو ساله، 

LRER واقعـی،  ارز نـرخ  لگاریتم LOIL  درآمـدهاي  لگـاریتم 

 و �ε�، ϑ همچنین. باشد می مخارج دولتی لگاریتم LG و نفتی،

μ� باشند می اخالل اجزاء.  

  

 مدل نیتخم -5

 ییمانا آزمون -5-1

 ریشـه  وجـود  و کـاذب  هاي رگرسیون برآورد از جلوگیري براي

 متغیرهـا  از یـک  هـر  مانایی اقدامی هر از قبل است الزم واحد

 دیکـی  واحـد  ریشه آزمون راستا، این در. گیرد قرار بررسی مورد

. گرفـت  خواهـد  قـرار  اسـتفاده  مورد) ADF(5یافته تعمیم فولر

رشد سـرانه   جز به ،شود می مشاهده) 1(جدول  از که طور همان

GDPبـا  لـذا  .هسـتند  یک درجه از انباشته متغیرها هم ، سایر 

 مـورد  نیـز  ها مدل انباشتگی هم گرنجر–انگل آزمون از استفاده

 از یک هر اخالل اجزاء بودن مانا به توجه با. گرفت قرار بررسی

 وجــود احتمــال بحــث بنــابراین شــده، زده تخمــین معــادالت

 .شود می رد ها مدل این مورد در جعلی رگرسیون

  

  خودهمبستگی آزمون -5-2

iتوان به صورت زیر نوشت امین معادله الگوي ساختاري را می:  

y�,� = Y�.�γ� + X�.�β� + ε�,� 
 �.�Yمتغیرهــاي از پــیش تعیــین شــده الگــو و  �.�Xکــه در آن 

ــاتریس متغیرهــاي درون ــو هســتند م ــچ. زا الگ ) 1991( 6وودری

مراحل زیر را براي انجام آزمون خودهمبستگی مراتب مختلـف  

  .امین معادله پیشنهاد کرده استiدر جمالت خطاي 

معادله را برآورد کرده امین 2SLS ،iبا استفاده از  :مرحله یکم

  .آن را ذخیره کنید) �,�e(و جمالت پسماند 

معادالت فرم حل شده الگوي هم زمان را برآورد  :مرحله دوم

 ��زا الگـو را تـابعی از    از متغیرهـاي درون  هر یککنید، یعنی 

در نظر بگیرید و مقادیر ) ماتریس متغیرهاي از پیش تعیین شده(

                                                                         
 

  چنانچهم مربوط به خود سال است و عملکرد ه. دولت است) عملکرد(

تحقق پیدا نکند و دولت از منبع دیگري اختالف ) مالیات(درآمدهاي دولت 

مانند استقراض، انتشـار پـول، فـروش    (ها و این درآمد را جبران کند  هزینه

این اختالف کسـري اسـت کـه    ...) یااي و منابع طبیعی  هاي سرمایه دارایی

 .بستگی دارد تواند غیر از کسري مصوب باشد و به عملکرد همان سال می

5. Augmented Dickey–Fuller test 
6. Wooldridge (1991) 
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  .را یادداشت کنید) ���(زا  نبرآورد شده متغیرهاي درو

ــوم ــه سـ ــادیر  :مرحلـ ــابعی از  �,��مقـ و  �.��، �,���را تـ

��,���, ��,���, … , در نظــر گرفتــه، آن را بــرآورد    ���,��

  .را یادداشت کنید ��کرده، 

ــارم ــه چه ــژ   :مرحل ــریب الگران ــاره ض ــی ) LM(از آم یعن

�� = (� − جهت آزمون فرضـیه عـدم    (�)��~��(�

). 332: 1386 صـدیقی و الولـر،  (خودهمبستگی استفاده کنیـد  

دهد کـه   نشان می LMهاي تحقیق و آزمون  نتایج بررسی مدل

  .باشند معادالت داراي خودهمبستگی نمی

  

 یهمزمان بیار آزمون -5-3

زا یـک الگـوي همزمـان بـا جمـالت       هنگامی که متغیـر درون 

در  OLSگیري روش کــار بــهند، خطــاي مربعــات مــرتبط باشــ

اي که متغیر تشـریحی آن بـا جملـه خطـاي آن معادلـه       معادله

مرتبط باشد، سبب خواهد شد برآوردهـاي حاصـل بـا تـورش و     

تــورش معــادالت  OLSایــن نقــص روشــن . ناســازگار باشــند

معادلـه بـا   اما زمانی که متغیر تشریحی . شود میهمزمان نامیده 

جمله خطاي معادله مـرتبط نباشـد، اسـتفاده از روش کمتـرین     

کـارا را سـبب   غیـر  برآوردهاي سـازگار امـا    ،مجذورات معمولی

بنابراین الزم است بررسی شود آیا متغیر تشریحی با . خواهد شد

در نتیجـه، آزمـون تـورش    . جمله خطا در ارتباط است یـا خیـر  

آزمـون بررسـی ارتبـاط بـین     معادالت همزمان، یا همزمـانی و  

تـوانیم بـه صـورت زیـر      متغیرهاي تشریحی و جمله خطا را می

  :بیان کنیم

��:  همزمانی	وجود	ندارد

��:  همزمانی	وجود	دارد

مراحـل زیـر را جهـت     1976بر اساس معادله فوق، هاسمن در 

  :کند آزمون فرضیه پیشنهاد می

الگـوي همزمـان را    معادالت فرم حل شـده  :مرحله نخست

الگو را تابعی از متغیرهاي  يزا برآورد کنید، یعنی هر متغیر درون

از پیش تعیین شده در نظر گرفتـه، پـس از بـرآورد آن، مقـادیر     

) ��(و جمالت پسـماند حاصـل   ) ���(زا  برآورد شده متغیر درون

  .را ذخیره کنید

��با توجه به اینکه  :مرحله دوم = ��� + اسـت، آن را   ��

بـرآورد   OLSو سپس آن را بـا   جایگزین متغیر تشریحی کنید

پندیک . باشد متغیرهاي از پیش تعیین شده الگو می �.�� .کنید

ورد آآوردن بر دست بهمعادله زیر را جهت ) 1991( 1و روبین فیلد

  :کارا پیشنهاد کردند

��,� = ���,��� + ��.��� + ��.��� + ��,� 
  

براي هر یک  tیا آزمون ( Fبا استفاده از آزمون  :مرحله سوم

را مـورد   �.��اهمیـت آمـاري ضـرایب متغیرهـاي     ) از ضرایب

اگر آزمون انجام شده نشانگر اهمیت آمـاري  . بررسی قرار دهید

پذیریم در غیر ایـن   ضرایب بود، فرضیه مقابل یا همزمانی را می

: 1386صـدیقی و الولـر،   ( شـود  میصورت عدم همزمانی تأیید 

معادلـه در   3نتایج بررسی آزمون اریـب همزمـانی   ). 334-333

  .آورده شده است) 2(جدول 

 دار معنـی  معادلـه  سه هر پسماند جمله ضریب اینکه به وجهت با

 همزمـانی  اریـب  داراي معادلـه  توان گفـت سـه   می شده است،

ــتند ــود .هسـ ــه وجـ ــا کـ ــب از آنجـ ــانی اریـ ــرض  همزمـ فـ

,��)���	کالسیک ��) =  لـذا بـراي   کنـد  می نقض را	�

 اسـتفاده  ���روش  از تـوان  نمی معادالت فوق سیستم برآورد

 .کرد

  

 2صیتشخ مسئله -5-4

 و 3ترتیبـی  شـرط  دو بایسـت  مـی  تشخیص آزمون انجام جهت

و  یبـی دو شرط ترت یبا بررس 5.گیرد قرار بررسی مورد 4اي مرتبه

که هـر   شود میمالحظه  یصجهت انجام آزمون تشخ اي مرتبه

توان معادله  و می باشد یمعادالت برقرار م یستمس يدو شرط برا

  .را برآورد نمود

                                                   
1. Pindyck and Rubinfeld (1991) 
2. Identification Problem 
3. Order Condition 
4. Rank Condition 

متغیـر   Kزا و  متغیر درون Gمعادله همزمان که داراي  Gدر الگویی با . 5

زا، تعـداد   متغیر بـرون  kزا و  متغیر درون gاي با  زا است، اگر از معادله برون

بیشتر یا برابر تعداد ) K-k(متغیرهاي از پیش تعیین شده به کار گرفته نشده 

لـه قابـل   باشـد، آنگـاه معاد  ) g-1(زاي معادله منهاي یک  متغیرهاي درون

همچنـین  . باشـد  K-k ≥ g-1صورت   هشناسایی است اگر شرط ترتیبی ب

، که شامل Δاي زمانی صادق است که، اگر و فقط اگر ماتریس  شرط مرتبه

ـ   کـار گرفتـه شـده در    ه ضرایب متغیرهاي حذف شده از یک معادله، امـا ب

اي برابر تعداد معادالت منهاي یک باشد، به  معادالت دیگر است داراي مرتبه

، 1386صـدیقی و الولـر،   . (برقرار باشـد  rank(Δ)=G-1عبارتی معادله 

  K-k > g-1بر اساس برآورد صورت گرفته براي هر سـه معادلـه   ). 282

 .است rank(Δ)=2  باشد و می
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 متغیرها ایستایی براي پرون فیلیپس و یافته تعمیم فولر دیکی هاي آزمون از حاصل نتایج .1جدول 

  احتمال  I(d)  فولر دیکی آزمون  متغیر نام
  )درصد( بحرانی مقادیر

1  5  10  

  -GR(  6.15-  I(0) 0.0000  4.21-  3.53-  3.19(رشد سرانه اقتصادي 

  -LGDP(  4.59-  I(1) 0.0039  4.22-  3.53-  3.20(ناخالص سرانه  یهسرما یلتشک لگاریتم

  -LGDP�(  2.4-  I(1) 0.0183  2.64-  1.95-  1.61(درآمد اولیه  لگاریتم

  -LRER(  5.26-  I(1) 0.0001  3.61-  2.94-  2.60( حقیقی ارز نرخ لگاریتم

  -LBD(  7.04-  I(1) 0.0000  4.22-  3.53-  3.20( غیرنفتی بودجه کسري لگاریتم

  -LCA(  5.09-  I(1) 0.0010  4.21-  3.53-  3.19( نفتیغیر  تجاري کسري لگاریتم

  -LOIL(  6.81-  I(1) 0.0000  4.22-  3.53-  3.20( نفتی درآمدهاي لگاریتم

  -LG( 4.78-  I(1) 0.0055  4.23-  3.53-  3.20(لگاریتم مخارج دولت 

  هاي تحقیق یافته: مأخذ
  

  یهمزمان یبآزمون ار یجنتا. 2جدول 

  اول مدل همزمانی اریب آزمون از حاصل نتایج

  يدار معنی سطح  معیار انحراف  t آماره  ضریب  متغیر نام

  u2( 223240/1  83344/17 068592/0  0000/0( جمله پسماند معادله دوم

  u3(  696494/0  40631/11 061062/0 0000/0( جمله پسماند معادله سوم

 دوم مدل همزمانی اریب آزمون از حاصل نتایج

  يدار معنی سطح  معیار انحراف  t آماره  ضریب  متغیر نام

  E 03/1 14-E 72/9 0000/0-14  000000/1 جمله پسماند

 سوم مدل همزمانی اریب آزمون از حاصل نتایج

  يدار معنی سطح  معیار انحراف  t آماره  ضریب  متغیر نام

  E 93/2  13-E 42/3  0000/0+12  000000/1  جمله پسماند

  هاي تحقیق یافته: مأخذ
  

  3SLS روش از استفاده با مدل نیتخم جینتا. 3 جدول

 .Coefficient Std. Error t-Statistic Prob توضیحی متغیرهاي وابسته متغیر

 0507/0 -976938/1 9551/107 -4206/213 مبدأ از عرض

LBD 237098/9- 348710/5 726977/1- 0871/0 

LCA 08651/21- 35575/11 856901/1- 0662/0 

19774/13- 242790/6 114077/2- 0369/0 

LK 71107/43 40057/19 253082/2 0264/0 

R��
� = 0.83 

LCA 

  0000/0 35007/26 319682/0 423634/8 مبدأ از عرض

LBD 890650/0 191070/0 661375/4 0000/0  

LOIL 551088/0- 169003/0 260818/3- 0015/0 

LRER 269267/0- 069498/0 874439/3- 0002/0 

R��
� = 0.79 

LBD 

 7081/0 -375430/0 389312/0 -146160/0 مبدأ از عرض

LCA 043182/0 047926/0 901005/0 3697/0 

LOIL 183990/0 043256/0 253487/4 0000/0  

LG 758785/0 045665/0 61637/16 0000/0  

R��
� = 0.99 

  هاي تحقیق یافته :مأخذ
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 تخمین مدل -5-5

ـ  و خودهمبسـتگی  ،یهمزمان ،ییمانا يها آزمون جینتا  نیهمچن

 را شده طرح يها معادله توان می نشان داد که ص،یتشخ مسئله

ـ ا بـرآورد  از حاصـل  جینتـا . زد نیتخمـ  یستمیس به صورت  نی

 اي مرحلـه  سـه  مربعـات  حـداقل  روشبـا اسـتفاده از    معادالت

)3SLS (جدول در )است شده آورده) 4.  

ــتمیس در ــادالت س ــان مع ــت همزم ــ جه ــدرت یبررس  ق

 توان نمی معادالت برازش یخوب نیبنابرا و مدل یدهندگ حیتوض

 ریـ نظ يگرید يها شاخص از طیشرا نیا در. کرد استناد �� به

 شـده،  يسـاز  هیشب و یخیتار ریمقاد نیب ساده یخط یهمبستگ

 1گـر ین-کارتر آماره و لیتا شاخص خطا، مربعات نیانگیم شهیر

)���
ـ  و فطرس( شود می استفاده) �  آمـاره  .)42: 1391 ،یترکمن

��� بـا  برابـر  که گرین-کارتر
� = �1 −

���

��
�  بـه  باشـد،  یمـ  �

 ��� آن، در کـه  ،شـود  می استفاده برازش یخوب اریمع عنوان

�� و ینیتخم معادله خطا مربع نیانگیم
ـ متغ سطح انسیوار �  ری

 بـرازش  از نشـان  آماره نیا برازش از حاصل جینتا. است وابسته

ـ . اسـت  پژوهش یبررس مورد يها مدل خوب  بـرآورد  نیهمچن

که اثر کسري تجاري و کسـري   دهد می نشان معادالت ستمیس

درصـد   6و  8بودجه بـر رشـد اقتصـادي بـه ترتیـب در سـطح       

همچنین اثر کسري تجاري بـر کسـري بودجـه    . دار است معنی

 بـر درصـد و کمتـر    5در سـطح   سایر متغیرهـا . نیست دار معنی

 .گذارند اثر می زا درون يرهایمتغ

  

  گیري بحث و نتیجه -6

 اثـر  شد تالش همزمان مدل کی از استفاده با پژوهش، نیا در

کسـري بودجـه و کسـري تجـاري و از آن      بـر  ینفت يدرآمدها

 بـه  توجـه  بـا . ردیـ گ قـرار  یبررس موردطریق بر رشد اقتصادي 

 اسـتخراج  معـادالت  مقالـه،  هدف و گرفته صورت ينظر نییتب

) 3SLS( يا مرحله سه مربعات حداقل کردیرو از استفاده با شده

 از حاصــل جینتــا. شــد زده نیتخمــ 1352-1391 يهــا داده و

  :طور خالصه در زیر آورده شده است به معادالت نیتخم

آمده، کسري بودجه و کسري تجاري به  دست بهبنابر نتایج 

البتـه اثـر   . شود میطور مستقیم منجر به کاهش رشد اقتصادي 

درصـد و کسـري    8کسري تجاري بر رشد اقتصادي در سـطح  

  . دار است درصد معنی 6بودجه در سطح 

رابطه تشکیل سرمایه ناخـالص سـرانه بـا رشـد اقتصـادي      

مـدل   در سـرمایه  ضریب مثبت عالمت. دار است مثبت و معنی

                                                   
1. Carter-Nagar 

 توسـعه  و رشـد  در مهـم آن  نقـش  تأییـد کننـده   مورد بررسـی 

اثـر   ارتباط با اقتصادي در باشد و با نظریات کشور می اقتصادي

  .خوانی دارد هم اقتصادي نیز رشد بر سرمایه تشکیل

همچنین نتایج نشان داده است که رابطـه تولیـد ناخـالص    

دار  داخلی سرانه اولیه با نرخ رشد سـرانه کشـور منفـی و معنـی    

بوده است، این موضوع در ادبیات رشد اقتصادي با نام همگرایی 

و یکی از نتایج مدل رشد نئوکالسـیک   شود میشرطی شناخته 

 .باشد که در مطالعه حاضر مورد تائید قرار گرفته است می

دهد اثر متغیر کسري  آمده نشان می دست بههمچنین نتایج 

دار اسـت و   مثبت و معنی) معادله دوم(بودجه بر کسري تجاري 

اما اثـر متغیـر کسـري تجـاري بـر      . باشد مطابق با انتظارات می

با وجود اینکه عالمت آن مثبـت  ) در معادله سوم(دجه کسري بو

تـوان   لذا مـی . باشد دار نمی باشد اما معنی است و مورد انتظار می

گفت فرضیه کسـري تجـاري دوگانـه یـا دو قلـو مـورد تأییـد        

کـه   شـود  میبر اساس برآورد صورت گرفته مالحظه . باشد نمی

ن ولی بـرعکس آ  شود میکسري بودجه موجب کسري تجاري 

 گـذاري  هدف عنوان تحت ارتباط معکوس این. باشد صادق نمی

 گونـه کـه قـبالً    همـان . شـود  می شناخته جاري حساب پایه بر

 حسـاب  کسـري  افزایش اساس این فرضیه، توضیح داده شد بر

 آن و متعاقـب  کنـدتر  رشـد  الگوهـاي  به دستیابی موجب جاري

 نـه  اقتصادي پـایین  رشد. شود می دولت بودجه کسري افزایش

 درآمـدهاي  بلکه گردد، می دولت هاي هزینه افزایش موجب تنها

 کشور یک بودجه دیگر، عبارت به. دهد می کاهش را نیز مالیاتی

 قـرار  بـدهی  انباشـت  یـا  سـرمایه  هاي عظیم جریان تأثیر تحت

 کشور آن کسري بودجه به منجر نهایت در امر این که گیرد می

  .شد خواهد

غیـر  اي نفتی بر کسـري تجـاري   از معادله دوم اثر درآمده

هـر چنـد از دیـدگاه     .آمده اسـت  دست بهدار  نفتی منفی و معنی

نظري افزایش درآمدهاي نفتی از مسیر نرخ ارز موجـب تشـدید   

ولی به علت اثرگـذاري مثبـت گسـترده     شود میکسري تجاري 

درآمدهاي نفتی بر رشد اقتصادي، این درآمدها با افزایش تـوان  

بـرد و ایـن تـوان     ي، توان تولیدي کشور را باال مـی گذار سرمایه

نفتـی  غیـر  تواند موجب افزایش صادرات  افزایش یافته تولید می

نیز بشود که بـا افـزایش صـادرات، کسـري بازرگـانی کـاهش       

  . یابد می

دهد که اثر نـرخ ارز واقعـی    نتایج برآورد مدل دوم نشان می

نتیجـه  . تدار اسـ  نفتـی منفـی و معنـی   غیـر  بر کسري تجاري 

کـه   اسـت  هاي مرسوم اقتصـادي  نظریه آمده مطابق با دست به

 را از عوامل مهم بهبـود  )افزایش در نرخ ارز( ارزش پول کاهش
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هـا   تـراز پرداخـت  و ) یا کاهش کسري تجـاري (در تراز تجاري 

  . دانند می

دار  اثر مخارج دولت بـر کسـري بودجـه دولـت مثبـت و معنـی      

  .باشد ت میراا انتظاآمده است که مطابق ب دست به

غیـر   بودجه کسري بر نفتی درآمدهاي دار مثبت و معنی اثر

 نفتـی،  درآمـد  افـزایش  بـا  کـه  باشد علت این به تواند می نفتی

 جمـع  ها، هزینه افزایش با و کند می هزینه را درآمدها این دولت

 افزایش مالیاتی درآمد که حالی در یابد، می افزایش دولت هزینه

 هنگام این در. است یافته افزایش آن از کمتر کم دست یا نیافته

 کسـري ( مالیـاتی  درآمـد  و دولت هزینه شکاف که است روشن

 نفتـی  درآمدهاي افزایش پس. یابد می افزایش) نفتیغیر  بودجه

 .شود می دولت نفتیغیر  بودجه کسري افزایش موجب

هـاي بودجـه و    در ارتباط با اثر درآمدهاي نفتی بـر کسـري  

توان گفت؛ با توجه به رابطه مثبـت   تجاري و رشد اقتصادي می

نفتـی، افـزایش در   غیـر  بین درآمدهاي نفتی و کسري بودجـه  

درآمدهاي نفتی از کانال اثرگذاري بـر کسـري بودجـه موجـب     

نفتـی و  اما رابطه بین درآمدهاي . شود میکاهش رشد اقتصادي 

کسري تجاري منفی شده است، لذا افزایش در درآمدهاي نفتی 

کـاهش در کسـري   (از کانال عـدم تعـادل در بخـش خـارجی     

از سـویی  . کنـد  به تقویت رشـد اقتصـادي کمـک مـی    ) تجاري

فرضیه کسري دوگانه مورد تأیید قـرار نگرفتـه اسـت، و صـرفاً     

رشد کسري بودجه منجر به کسري تجاري شده و از این طریق 

 .کند اقتصادي را تضعیف می

هـاي کسـري    اگر بخواهیم اثر درآمـدهاي نفتـی از کانـال   

تـوانیم   گیري کنیم مـی  بودجه و کسري تجاري را بر رشد اندازه

ضـریب درآمـدهاي   . هاي دو مدل را در هم ضرب کنیم ضریب

ي بودجه در نفتی در رابطه کسري بودجه ضرب در ضریب کسر

اسـت و ضـریب درآمـدهاي     -68/1رابطه رشد اقتصادي برابـر  

نفتی در رابطه کسري تجاري ضرب در ضریب کسري تجـاري  

جمـع ایـن دو عـدد    . است 59/11در رابطه رشد اقتصادي برابر 

 صـرف دهـد   این نشان مـی . که مثبت است شود می 89/9برابر 

ر درآمـدهاي  هـاي اثرگـذاري دیگـ    از اثرهاي دیگر و کانال نظر

نفتی بر رشد اقتصادي، اثر برآورد شده درآمدهاي نفتی بر رشـد  

هر چند نفـت از مسـیرهایی،   . اقتصادي در این مدل مثبت است

، ولـی بـه علـت    شـود  مـی موجب تشدید دو اثـر عـدم تعـادلی    

اثرگذاري گسترده آن بر رشد اقتصادي، در جمع رشد اقتصـادي  

هایی مانند آنچـه   منفی از راه برد، ولی به علت اثرهاي را باال می

در این نوشتار توضیح داده شد، اثر مثبت درآمـدهاي نفتـی بـر    

یابد و کشور به رشد بایسته دست پیدا  رشد اقتصادي کاهش می

  .کند نمی
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