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  چكيده
كمبود عنوان يكي از ابزارهاي مالي براي رفع  سياست كسري بودجه در بسياري از كشورها به

دليل مشكالت  در ايران نيز به . آيد درآمدهاي دولت و رسيدن به رشد اقتصادي مطلوب به شمار مي
هاي دولت ها و هزينههاي اخير با آن مواجه بوده، تأمين بخشي از درآمد متعددي كه اقتصاد طي سال

رجي است كه يكي از منابع كسري بودجه، استقراض خا. از طريق كسري بودجه متداول بوده است
در اين راستا با . تواند داراي آثار مثبت يا منفي بر رشد اقتصادي باشدكردن آن مي نحوه هزينه 

به  3(VECM)و مدل تصحيح خطاي برداري  2يوهانسن ـ يوسليوس 1انباشتگي كارگيري روش هم به
ران طي دوره هاي خارجي و رشد اقتصادي اي مدت بين بدهي به بررسي تجربي رابطه بلندمدت و كوتاه

هاي خارجي بر رشد  نتايج حاكي از آن است كه اثر بدهي. پرداخته شده است) 1359- 1390(زماني 
رو، استفاده صحيح از استقراض  ازاين. است مدت منفي و معنادار اقتصادي ايران در بلندمدت و كوتاه

هاي با  گذاري يهخارجي و ديگر منابع تأمين كسري بودجه بايد در جهت افزايش اشتغال و سرما
موقع ديون خارجي و داخلي داراي تأثير مثبت بر رشد  همچنين توانايي پرداخت به. بازدهي باال باشد

  .اقتصادي در بلندمدت است
  

   JEL:  .E62, F34, H62, H11 بندي طبقه
تصحيح خطاي برداري، مدل ، رشد اقتصاديهاي خارجي، كسري بودجه بدهي :ها  كليدواژه
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  مقدمه -1
ترين هدف هر اقتصاد نيل به رشد اقتصادي مستمر و پايدار است. براي  شكي نيست كه مهم

، مشاركت بخش خصوصي و عمومي غيرقابل اجتناب رسيدن به رشد اقتصادي مطلوب
ريزي توسعه نقش و وظيفه بخش عمومي و دولت در برنامه حال هاي دراست. در كشور

هاي كالن و استراتژيك توليدي بسيار مهم و گذاريمايهاقتصادي و مشاركت در سر
هاست، اما در ، انواع مالياتها و مخارج دولتترين منبع درآمد است. مهم اساسي

كشورهاي جهان سوم (از جمله ايران)، از آنجا كه توسل به درآمدهاي مالياتي پاسخگوي 
اتي مانند نفت، گاز و ساير ماليهاي جاري و عمراني دولت نيست، درآمدهاي غيرهزينه

دهد. با توجه به اينكه استخراج و منابع بخش ديگري از عوايد دولت را تشكيل مي
عنوان  طور عموم به صادرات منابع طبيعي محدود و قيمت آن نيز در كنترل دولت نيست و به

كاي به آن رو، ات المللي است، ازاين هاي بينزا، تابع عرضه و تقاضاي بازار يك متغير برون
عنوان درآمد دايمي دولت از ثبات پايدار برخوردار نيست و اين موضوع بودجه ساليانه  به

بيني   همراه ساير عوامل غيرمترقبه (مانند مخارج غيرقابل پيش كند و به دولت را متأثر مي
  .هاي ارزي و...) كسري بودجه را به دنبال دارددولت در نتيجه سيل، زلزله و كاهش درآمد

منابع كسري بودجه دولت از سه طريق استقراض از خارج، استقراض داخلي (انتشار 
شود. اگر كسري بودجه از طريق أمين ميتاوراق قرضه) و استقراض از نظام بانكي 

استقراض خارجي تأمين شود، ممكن است به كسري حساب جاري و حتي بحران 
از طريق استقراض داخلي (انتشار  هاي خارجي منجر شود. اگر تأمين كسري بودجه بدهي

گذاري بخش  اوراق قرضه) باشد، باعث افزايش نرخ بهره خواهد شد و به دنبال آن سرمايه
يابد. سرانجام اگر كسري بودجه از طريق استقراض  خصوصي و رشد اقتصادي كاهش مي

فزايش از نظام بانكي تأمين شود، اين موضوع به دليل افزايش نقدينگي و به دنبال آن ا
تقاضاي كل، ممكن است آثار نامناسب اقتصادي مانند تورم را به همراه داشته باشد 

). شرايط كالن اقتصادي، عامل ديگري بوده 2001( 2) و پيونتكيوسكي1981( 1(فريدمن
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2- Piontkivsky   
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تر از سطح اشتغال  كه در نحوه تأثير اقتصادي كسري بودجه مؤثر است. اگر اقتصاد پايين
توليد وجود داشته باشد، كسري بودجه  ،زايش اشتغال و در نتيجهكامل باشد و امكان اف

اي در  گذاري تأثير قابل مالحظه ه مخارج سرمايهژوي دولت و در نتيجه، افزايش مخارج، به
. در ضمن نحوه و ميزان استفاده از استقراض خارجي در كارايي استفاده 1ايجاد تورم ندارد

استفاده از استقراض در گروي دستيابي به دو  منابع خارجي حايز اهميت است. كارايي
هدف است؛ نخست اينكه تا چه حد كشور موفق به بازپرداخت بدهي است (كارايي 

تر اينكه تا چه حد به هدف اصلي خود، يعني به رشد سريع و پايدار دست  تخصيص) و مهم
  يابد (كارايي رسيدن به هدف).مي

مدت استقراض خارجي  ت بلندمدت و كوتاهاين مقاله در تالش است ضمن بررسي اثرا
هاي تأمين كسري بودجه بر رشد اقتصادي ايران (هدف اصلي تحقيق)،  عنوان يكي از راه به

اثر كسري بودجه را نيز بر رشد اقتصادي ايران (هدف فرعي) بررسي كند. به اين منظور 
پيشينه تحقيق) پس از مقدمه، بخش دوم مقاله به ادبيات موضوع (شامل مباني نظري و 

پردازد. در بخش سوم، مدل و روش تحقيق آمده است. بخش چهارم به برآورد مدل و  مي
  گيري و پيشنهادها ارايه شده است. نتيجه در بخش پنجم، تفسير نتايج اختصاص دارد و

   
  مروري بر ادبيات موضوع -2
  مباني نظري -2-1
هاي خارجي با  ودجه دولت و بدهيدر اين بخش از مطالعه، مباني نظري رابطه كسري ب 

اقتصادي كسري بودجه دو ديدگاه عمده  آثارشود. در خصوص  رشد اقتصادي مطرح مي
  وجود دارد. ديدگاه سنتي و ديدگاه طرفداران نظريه برابري ريكاردويي. 

  ديدگاه طرفداران سنتي -2-1-1
دانان  نان از جمله اقتصاداز نظر طرفداران ديدگاه سنتي كه مورد تأييد بسياري از اقتصاددا

رفتن  ها باعث افزايش در مصرف جاري خواهد شد. باال كالسيك است، كاهش در ماليات
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مدت افزايش مصرف موجب  مصرف بر سيستم اقتصادي اثر خواهد گذاشت و در كوتاه
شود. ديدگاه مرسوم  شود؛ بنابراين، سطح توليد و اشتغال زياد مي افزايش تقاضاي كل مي

سيك در مورد كسري بودجه بر اين باور است كه كاهش در ماليات به افزايش در نئوكال
يابد و  انداز بخش خصوصي متناظر با كسري بودجه افزايش نميشود. پس مصرف منجر مي

كنندگان اين است كه  يابد. دليل منطقي افزايش تقاضاي مصرف انداز ملي كاهش ميپس
كند،  هاي بعدي منتقل مي و ماليات را به نسل شود وقتي سياست كسري بودجه اعمال مي

كنند كه ثروت  كنندگان (كه در يك دوره زماني محدود قرار دارند) احساس مي مصرف
ها دهند، زيرا نئوكالسيك آنها افزايش يافته است و بنابراين، مصرف خود را افزايش مي

د بودن عمر براي تجزيه و تحليل آثار اقتصادي كسري بودجه فروضي مانند محدو
كنندگان براي مصرف در طول زندگي را براساس  ريزي مصرف كنندگان و برنامه  مصرف
گيرند.  گرفتن وجود داشته باشد، در نظر مي  اي كه امكان قرض دوره حل بهينه بين  يك راه
كارگيري منابع توليد در سطح  ها استدالالت خود را برپايه دو فرض امكان عدم به كينزين
كنندگاني كه دچار محدوديت نقدينگي هستند،  نگر بودن مصرف كامل و كوتاهاشتغال 
كننده اين نكته بوده كه مصرف نسبت به تغييرات  ها بيان اند. فرض دوم كينزينكردهاستوار 

نگر زياد است و  درآمد قابل تصرف بسيار حساس است. ميل نهايي به مصرف در افراد كوتاه
 شود، زيرا افراد كسري بودجه را مانند ايش مصرف ميسياست كسري بودجه باعث افز

گيرند. بنابراين، از  تواند تقاضاي كل را افزايش دهد، در نظر مي خالص كه مي ثروت
شود،  رغم اين حقيقت كه باعث باال رفتن نرخ بهره مي كسري بودجه به ،ها ديدگاه كينزين

گذاري دولتي باالتر  ر، سرمايهممكن است سبب رونق و رشد كلي اقتصاد شود. از سوي ديگ
گذاري خصوصي شود و در نتيجه، زمينه افزايش در  وري كل سرمايه تواند سبب بهره مي

ها كسري بودجه دولت  گذاري خصوصي را فراهم سازد. بنابراين، از ديدگاه كينزين سرمايه
  .1ودگذاري و همچنين افزايش تقاضاي كل ش تواند باعث افزايش در مصرف و سرمايه مي
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  ديدگاه برابري ريكاردويي -2-1-2
ها بوده كه به برابري  ديدگاه ديگر در خصوص كسري بودجه نظريه ريكاردين

مطرح و در  2معروف است. اين نظريه نخستين بار توسط ديويد ريكاردو 1ريكاردويي
تكميل شد. اين نظريه براساس دو فرض انتظارات عقاليي  3نهايت، توسط رابرت بارو

تا زمان وضع ماليات بوده،  نگرند و فرض افق ديد خانوارها كه بر اينكه خانوارها آينده مبني
ها و تأمين كسري بودجه از طريق استقراض  شكل گرفته است، زيرا دولت با كاهش ماليات

ها را افزايش  هاي خود و بهره آنها ماليات شود براي بازپرداخت بدهي در آينده ناگزير مي
اند كه افزايش در قرضه  ، ديدگاه ريكاردو معتقد است مردم به تجربه دريافتهدهد، بنابراين

د. اين كن ال يك درآمد موقت نصيب فرد ميها در زمان ح دولت در نتيجه كاهش ماليات
دنبال افزايش  كردن امكان پرداخت ماليات بيشتر در آينده به  كنندگان براي فراهم مصرف

هاي مردم، وام و اعتبارهاي  اندازكنند و افزايش در پس انداز مي قرضه دولت، بيشتر پس
دهد. در نتيجه، افزايش  هاي اقتصادي قرار مي ها و بنگاه بيشتري را در اختيار خانواده

شود؛ بنابراين، نرخ بهره تغيير  انداز خنثي مي وسيله دولت، توسط افزايش پس تقاضاي وام به
كند و خانوارها درآمد موقت را  مي ايجاد نميها درآمد داي كند و كاهش در ماليات نمي
هاي مالياتي  انداز، بدهي دهند تا از بابت پس كنند و مصرف خود را تغيير نمي انداز ميپس

وجود آمدن آنها شده است، بپردازند.  هاي جاري باعث به آينده را كه كاهش ماليات
هاي آينده مطابقت داشته باشد  تبايد با افزايش ماليا بنابراين، هر كاهش در ماليات كنوني 

انداز بخش عمومي را كامالً جبران خواهد كرد. انداز خصوصي، كاهش پس و افزايش پس
گذاري بخش  ماند. بنابراين، سرمايه انداز ملي و در نتيجه، نرخ بهره بدون تغيير باقي مي پس

ي از كسري عبارت ديگر، آثار كاهش ماليات ناش خصوصي بدون تغيير خواهد ماند. به
شود و با توجه به منطقي  انداز بخش خصوصي مي بودجه سبب افزايش متناسب در پس

كنندگان، با  كنندگان و در نظر گرفتن درآمد دايمي مصرف بودن مصرف از سوي مصرف 

                                                                                                                   
1- Ricardian Equivalence   
2- David Ricardo 
3- Robert Baroo 
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كند. ريكاردو بر اين عقيده بود كه افزايش  انداز ملي، نرخ بهره تغيير نمي عدم تغيير در پس
هر حال، بايد در زمان حال   هاي دولت است كه به ، ناشي از افزايش هزينهدر كسري بودجه

ها كه از سياست كسري بودجه ناشي شده  يا بعداً پرداخت شود. بنابراين، كاهش ماليات
انداز ندارد و از اين طريق ساير متغيرهاي اقتصادي از است، هيچ اثري بر مصرف و پس

كه طرفداران ديدگاه سنتي  گذارد، در حالي اقي ميجمله رشد اقتصادي را بدون تغيير ب
هاي جاري كه سبب كسري  كنند كاهش ماليات كنندگان چنين تصور مي معتقدند، مصرف

دهد، اما شود، درآمد آنها را افزايش مي بودجه شده است و از طريق وام تأمين مي
درك و  طور كامل بين هستند و مفهوم كسري بودجه را به كنندگان نزديك مصرف

هاي آينده بر ميزان  كنند، زيرا بر اين باورند كه ماليات درستي آن را تجزيه و تحليل نمي  به
دهند و  چندان زيادي ندارند. بنابراين، مصرف خود را افزايش مي آثارمصرف جاري آنها 

ته گذارد. نك يابد و از اين طريق بر رشد اقتصادي اثر مي انداز آنها كاهش ميدر نتيجه، پس
كنند، مسأله محدوديت  ديگري كه طرفداران ديدگاه نظريه ريكاردويي به آن اشاره مي

كنندگان اهميت زيادي ندارد، اما ديدگاه سنتي، اين مسأله  اخذ وام است كه براي مصرف
دهد. از ديدگاه ريكاردويي اگر مسأله محدوديت اخذ وام براي  را مهم جلوه مي

اشته باشد و فرضيه درآمد دايمي داراي اعتبار باشد، در كنندگان اهميت زيادي ند مصرف
هاي آينده كه براي  كنندگان با احتمال بيشتري در انتظار ماليات آن صورت، مصرف

هاي دولت وضع شده است، خواهند بود و مصرف جاري خود را تغيير  بازپرداخت بدهي
  . 1گيرند قرار نمي نخواهند داد و از اين طريق ساير متغيرهاي اقتصادي تحت تأثير

كنند،  اي كه طرفداران نظريه ريكاردو در خصوص كسري بودجه اشاره مي آخرين نكته
كند كه چون هاي آينده است. رابرت بارو با تأييد ديدگاه ريكاردو، استدالل مي مسأله نسل

قل هاي نسل كنوني هستند، پس نبايد آنها را بازيگران مست هاي آينده فرزندان و نوه نسل
صحنه اقتصادي به شمار آورد، بلكه فرض مسلم اين است كه نسل كنوني به نسل آينده 

ها  دوستي در روابط متقابل بين نسل كند. دليل اين نوع دهد و به آنان توجه مي اهميت مي
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گذارند. بنابراين،  همانا هدايايي است كه مردم به صورت ارث براي فرزندان خود باقي مي
هاي آينده مطابقت داشته باشد و به اين  بايد با افزايش مالياتات كنوني هر كاهش در مالي

ماند. البته ديدگاه ريكاردو به اين معنا نيست كه همه  ترتيب نرخ بهره بدون تغيير باقي مي
اثرند، بلكه اگر سياست مالي بر خريدهاي حال و  تغييرات مالي بر متغيرهاي اقتصادي بي

كنندگان تأثير مثبت و از  طور يقين بر ميزان مصرف مصرف اشد، بهآينده دولت اثر داشته ب
اين طريق بر ساير متغيرهاي اقتصادي اثر خواهد گذاشت. بايد توجه داشت كه كاهش در 

شود. اگر دولت اعالم  ها) باعث افزايش مصرف مي خريدهاي دولت (نه كاهش در ماليات
شود مصرف امروز باالتر  باعث مي دهد، كند كه خريدهاي خود را در آينده كاهش مي

هاي كنوني هيچ تغييري داده نشود، زيرا اين به آن مفهوم است  رود، حتي اگر در ماليات
توان گفت كه كسري  طور دقيق نمي . هرچند به1يابد ها كاهش مي كه در آينده ماليات

جود اين، بودجه اقتصاد ايران منطبق با ديدگاه سنتي يا ديدگاه ريكاردويي است؛ با و
گروهي از اقتصاددانان بر اين باورند كه با توجه به آمار و ارقام كسري بودجه و مخارج 

توان اظهار داشت كه ساختار كسري بودجه در ايران از  مصرفي در اقتصاد ايران، مي
كند، زيرا كسري بودجه ناشي از افزايش مخارج دولت يا كاهش  ديدگاه سنتي پيروي مي

درصد  50است كه از طريق افزايش در مخارج مصرفي كه بيش از ماليات سبب شده 
دهد، ساير متغيرهاي اقتصادي را تحت تأثير قرار دهد؛  درآمد ناخالص ملي را تشكيل مي

هاي جديد تأمين مالي از طريق  هاي اخير به دليل اهميت استقراض، ديدگاه هرچند در سال
اي ها تا اندازه رار گرفته كه اين گرايشاوراق مشاركت و استقراض از مردم مورد توجه ق

  به ديدگاه ريكاردويي نزديك شده است.
  هاي تأمين كسري بودجه به هاي خارجي بر رشد اقتصادي را كه يكي از راه اثر بدهي
، تشريح كرد. براساس اين 1توان براساس منحني الفر نمودار شماره  آيد، مي شمار مي

)، با توجه به Bيك كشور تا سطح مشخصي (نقطه  هاي خارجي نمودار، افزايش بدهي
گذاري، رشد  تواند از طريق افزايش مصرف و سرمايه محدوديت بودجه دولت، مي

                                                                                                                   
 .1974بارو،  -1
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ه اين موضوع به افزايش هاي خارجي نياز دارند ك ارز خارجي كمتري براي خريد دارايي
شود (افزايش نرخ ارز) و در نتيجه،  هاي ديگر نسبت به پول داخلي منجر مي ارزش پول

  .1شود شود كه اين موضوع نيز باعث كاهش رشد اقتصادي مي كسري تجاري بيشتر مي
  
  پيشينه مطالعات تجربي -2-2

خارجي و داخلي در در اين قسمت از مقاله، برخي مطالعات تجربي انجام شده محققان 
  شود:  ارايه مي ،هاي خارجي و كسري بودجه با رشد اقتصادي زمينه رابطه بدهي

هاي  مدت و بلندمدت بدهي به بررسي تأثير كوتاه ،)2012( 2نواز، كوريشي و آوان
پرداختند. نتايج اين تحقيق  1980-2010خارجي بر رشد اقتصادي پاكستان طي دوره زماني 

دهنده وجود رابطه  انباشنگي يوهانسن و آزمون عليت گرنجري نشان مون همبا استفاده از آز
مدت بين  هاي خارجي و رشد اقتصادي است. همچنين در كوتاه تعادلي بلندمدت بين بدهي

  هاي خارجي و رشد اقتصادي رابطه عليت دوطرفه وجود دارد. بدهي
براي اين پرسش است كه آيا  به دنبال يافتن پاسخياي  در مطالعه ،)2011( 3موئيوا اوگان

شده است يا  1970-2007هاي خارجي باعث تسريع رشد اقتصادي نيجريه طي دوره  بدهي
هاي مختلف اقتصادسنجي مانند آزمون  اين تحقيق با استفاده از تكنيك هاي يافتهخير؟ 

برداري   انباشتگي يوهانسن و الگوي تصحيح خطاي عليت گرنجري، آزمون هم
(VECM)  هاي خارجي و رشد اقتصادي و اثر  از نبود رابطه عليت بين بدهيحاكي

  هاي خارجي بر رشد اقتصادي اين كشور است. ضعيف و ناچيز بدهي
اثر كسري بودجه بر رشد اقتصادي كشورهاي غرب آفريقا و به مطالعه  ،)2010( 4كئو

تودا و با استفاده از آزمون عليت گرنجري  1980-2005عضو اتحاديه پولي طي دوره 
بين كسري بودجه و رشد اقتصادي  دهد، مياين تحقيق نشان  هاي يافتهياماموتو پرداخت. 

                                                                                                                   
 .2004، (Srivyal and Venkata)ويال و ونكاتا  سري -1

2- Nawaz, Qureshi and Awan 
3- Ogummuyiwa 
4- Keho 
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كشورهاي ساحل عاج، سنگال و توگو ارتباط معناداري وجود ندارد، اما كسري بودجه 
  باعث اثر منفي بر رشد اقتصادي كشورهاي بنين، نيجر، مالي و بوركينافاسو شده است.

ثباتي اقتصادي و كسري بودجه بر رشد  به بررسي تأثير بي ،)1390دالوري و بصير (
جمعي  همپرداختند و براي تبيين آماري آن از مدل  1352-1385طي دوره  اقتصادي ايران

تأثير داد، تحقيق نشان  هاي ند. يافته، استفاده كرد)VECM(و تصحيح خطاي برداري 
  ت منفي و معنادار بوده است.مدت و بلندمد كسري بودجه، بر رشد اقتصادي در كوتاه

هاي خارجي  اي به بررسي رابطه بلندمدت بدهي در مطالعه ،)2011صفدري و مهريزي (
پرداختند. نتايج اين تحقيق با  1974-2007و رشد اقتصادي در ايران طي دوره زماني 

هاي خارجي بر رشد  دهنده اثر منفي بدهي انباشتگي يوهانسن نشان استفاده از روش هم
گذاري بخش خصوصي در بلندمدت است. نتايج ديگر اين تحقيق  تصادي و سرمايهاق

گذاري بخش خصوصي و دولتي بر رشد اقتصادي در بلندمدت  حاكي از اثر مثبت سرمايه
  است.
اثر كسري بودجه بر كسري اي به بررسي  مطالعهدر  ،)1388وش ( بخش و فرزين فرح

 70براي  1985-2006طي دوره  اي تركيبيه دادهحساب جاري و رشد اقتصادي با روش 
نتايج اين تحقيق حاكي از آن است كه بين  پرداختند.هاي درآمدي مختلف  گروهكشور با 

كسري بودجه و كسري حساب جاري و رشد اقتصادي در كشورهاي با درآمد باال ارتباطي 
  وسط و پايين برقرار است.وجود ندارد، اما اين ارتباط براي كشورهاي با درآمدهاي مت

رابطه بلندمدت كسري بودجه و عملكرد اقتصاد  ،)1385صميمي، عليزاده و عزيزي (
اند. آنها در اين مطالعه با  داده، مورد مطالعه قرار 1357-1383كالن را در ايران طي دوره 

جه بين كسري بود رسيدند كهيوسليوس به اين نتيجه  -جمعي يوهانسن هماستفاده از روش 
و رشد اقتصادي در بلندمدت رابطه منفي وجود دارد. همچنين رابطه رشد اقتصادي در 

  . بلندمدت با مخارج عمراني دولت مثبت و با تورم منفي است
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  مدل و روش تحقيق  -3
انباشتگي  در اين مطالعه براي شناسايي رابطه بلندمدت بين متغيرهاي مدل از روش هم

منظور  وس و بعد از تعيين روابط بلندمدت بين متغيرها، بهجمعي) يوهانسن ـ يوسلي (هم
استفاده  (VECM) مدت بين متغيرها از الگوي تصحيح خطاي برداري بررسي رابطه كوتاه

تنهايي ناماناست، انباشتگي به اين معناست كه بين دو متغير كه هر يك به شده است. هم
انباشته داراي يك الگوي  غيرهاي همعالوه مت يك رابطه تعادلي بلندمدت وجود دارد. به

در عمل استفاده از  مدت بين آنهاست. كننده رابطه كوتاه تصحيح خطا نيز هستند كه بيان
پذير  نيز امكان 2و انگل ـ يو 1هاي مختلفي مانند انگل ـ گرنجر انباشتگي از روش تكنيك هم

هاي بلندمدت را در  ابطهتواند ر عنوان روش برتر مي است، اما روش يوهانسن ـ يوسليوس به
بر يك مدل  . اين روش مبتني3صورت وجود دو يا چند متغير شناسايي و تعيين كند

انباشتگي از  است كه در آن تعيين تعداد بردارهاي هم  (VAR) 4خودرگرسيون برداري
گيرد. يك الگوي خودرگرسيون برداري كه داراي  نمايي صورت مي طريق حداكثر راست

n زا و  متغير درون k  وقفه زماني براي هر متغير است در شكل ماتريسي به صورت زير
  شود: نمايش داده مي

= A  + ∑ 1  +           )1(  

ربوط به متغيرهاي م )n×(1بردار  xضرايب ثابت و  )n×(1 بردارA در اين رابطه،
بردار مربوط به جمالت اخالل الگو است.  εضرايب الگو و  )n)×nماتريس  Aالگو، 

توان رابطه  به مقادير تعادلي بلندمدت آن، مي xمدت  اكنون براي پيوند دادن رفتار كوتاه
  ) را در قالب الگوي تصحيح خطاي برداري به صورت زير درآورد:1(

Δ 	 = 	 A +	∑ Г1
1  +  +  )2 (                     

                                                                                                                   
1- Engle and Granger 
2- Engle and Yoo 

 .1995، (Enders)اندرس  -3

4- Vector Auto-Regressive 
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  نشانگرتفاضل مرتبه اول و:  Δكه در رابطه فوق 

Г  = -I +  ∑ 1
1 ∑ + Π = -I      و           1                                            )3(         

شرط آنكه اين  حاوي اطالعات مربوط به روابط تعادلي بلندمدت است (به Πماتريس 
توان تعداد بردارهاي  ماتريس داراي رتبه كامل نباشد). با تعيين رتبه اين ماتريس مي

Πدر واقع، انباشتگي را تعيين كرد.  هم = αβ́  است كه در آنα  ضرايب تعديل عدم
ماتريس ضرايب روابط  βسمت تعادل بلندمدت و   دهنده سرعت تعديل به دل و نشانتعا

نمايي يوهانسن ـ يوسليوس با استفاده از دو  روش حداكثر درستتعادلي بلندمدت است 
رابطه يا روابط تعادلي بلندمدت بين متغيرهاي  2هژو حداكثر مقادير وي 1آماره آزمون اثر
توان گفت نقطه آغاز اين روش براي آزمون و تعيين  مي براين،بناكند.   الگو را تعيين مي

  . 3انباشتگي برآورد الگوي تصحيح خطاي برداري است  روابط هم
هاي خارجي و كسري بودجه بر رشد اقتصادي  منظور بررسي اثر بدهي  در اين مطالعه به

=  : 4گيريممي در قالب يك مدل رشد اقتصادي ساده، فرم تبعي و متغيرهاي زير را در نظر [ , , ,  )4(  
گيري  اندازه 5عنوان شاخص لگاريتم طبيعي توليد ناخالص داخلي واقعي به: LGDP      در رابطه فوق:

  گيري نيروي (سرمايه) انساني. عنوان شاخص اندازه به : لگاريتم طبيعي اشتغالLL  . )1376هاي ثابت سال پايه  رشد اقتصادي (به قيمت

                                                                                                                   
1- Trace Test       
2- Maximum Egien Value Test 

 .126، ص1389نوفرستي،  -3

، اما با توجه به اينكه هدف اين تحقيق بررسي اثر البته عوامل متعددي بر رشد اقتصادي در ايران اثرگذار هستند -4
هاي خارجي (هدف اصلي تحقيق) و كسري بودجه (هدف فرعي تحقيق) بر رشد اقتصادي ايران است و با توجه  بدهي

سازي اين تحقيق سعي شده است تا اثر اين دو متغير بر رشد اقتصادي ايران در  به اصل قلت پارامترهاي توضيحي، در مدل
 .فيزيكي بررسي شود يك مدل رشد، با در نظر گرفتن دو مؤلفه اصلي رشد اقتصادي شامل نيروي انساني و سرمايه  قالب

5- Proxy 
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LKثابت ناخالص داخلي واقعي بخش دولتي و   : لگاريتم طبيعي مجموع تشكيل سرمايه
)  ).1376هاي ثابت سال پايه  هاي خارجي واقعي (به قيمت : لگاريتم طبيعي بدهيLED  گيري سرمايه فيزيكي. عنوان شاخص اندازه ) به1376هاي ثابت سال  خصوصي (به قيمت ) به توليد 1376هاي ثابت سال پايه  : نسبت كسري بودجه واقعي (به قيمت(

گيري  عنوان شاخص اندازه )، به1376هاي ثابت سال  ناخالص داخلي واقعي (به قيمت
  .1كسري بودجه

DU59تر اثر متغيرهاي مدل بر رشد اقتصادي از متغير  منظور بررسي دقيق به : متغير 67
ها عدد  عدد يك و براي بقيه سال 1359-1367هاي  موهومي جنگ تحميلي كه در سال

  گيرد نيز استفاده شده است. صفر را مي
در نظر  1359-1390هاي متغيرهاي اين تحقيق به صورت ساليانه و طي بازه زماني  داده

، هاي خارجي هاي بدهي منبع داده ، مركز آمار ايران،هاي اشتغال اند. منبع داده گرفته شده
هاي ساير متغيرها بانك مركزي جمهوري  و منبع داده 2(WDI) هاي توسعه جهاني شاخص

شده، براي بررسي رابطه  اسالمي ايران است. با توجه به مباحث يادشده و مدل مطرح 
ي، هاي خارجي با رشد اقتصاد مدت بين متغيرهاي كسري بودجه و بدهي بلندمدت و كوتاه

                                      مدت به شكل زير تعيين شده است:                           مدت و كوتاه دو مدل تعادلي بلند
  مدل بلندمدت:     

)5(                  	 1 + 2( )   =    + 1  + 2  +  +  

  مدت: مدل كوتاه
 =  + ∑ 11  + ∑ 11  + ∑ 11   + ∑ 1 ( )1  + β 59−67 + γ 1+	 2          )6                            (

               
                                                                                                                   

گرفتن از اعداد منفي وجود   هاي متغير كسري بودجه اعداد منفي وجود دارد و امكان لگاريتم از آنجا كه بين داده -1
ين متغير با ساير متغيرها، از شاخص رايج كسري بودجه، يعني نسبت كسري هاي ا تر كردن داده منظور همگن ندارد، به

 بودجه به توليد ناخالص داخلي استفاده شده است.

2- World Development Indicators 
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ECMتفاضل مرتبه اول و  Δتعداد وقفه بهينه،  pدر رابطه يادشده،  ضريب تصحيح  1
براي شود  يادآوري مي. اند هاي بعدي تخمين زده و تفسير شده خطا است كه در قسمت

  افزارهاي سنجي در اين مطالعه، از نرم هاي اقتصاد هاي آماري و روش انجام تحليل
 6 Eviews 4 و Microfit .استفاده شده است  

  

  برآورد مدل و تحليل نتايج -4
هاي سري زماني، قبل از آنكه به تحليل و تخمين معادالت الگو پرداخته شود، بايد  در داده
هاي  هاي زماني متغيرها انجام شود. در تكنيك سري 1ريشه واحد براي تعيين مانايي آزمون

هاي زماني در طول زمان مانا  سنجي فرض عمده بر اين است كه تمام سري سنتي اقتصاد
هستند يا اينكه در حول و حوش ارزش ميانه قرار دارند. با اين همه، مطالعات متعدد ديگر 

گرنجر  .هاي زماني كالن اقتصادي غيرمانا هستند كه اغلب سري اند دادهاين مطلب را نشان 
هاي زماني غيرمانا در رگرسيون باعث  ) نشان دادند كه استفاده از سري1974( 2و نيوبلد

واتسون نشان  ـوسيله آماره دوربين  ها يا پسماندهاي خودهمبسته شده است كه به مانده باقي
 ،منظور رسيدن به مانايي ها به عيين تبديل مناسب سريشود. به اين ترتيب براي ت داده مي

يك  3عبارتي الزم است درجه انباشتگي الزم است تمام متغيرها مورد آزمون قرار گيرند؛ به
 I(d)~X، كه به صورت X توان گفت كه سري زمانيمتغير را بدانيم. در صورتي مي

گيري به  مرتبه تفاضل dكه پس از انباشته است  dشود، برحسب مرتبه نشان داده مي
. در اين مطالعه براي تعيين درجه مانايي از آزمون ديكي ـ فولر 4صورت ايستا درآيد

منظور شناسايي مانايي يا عدم مانايي  استفاده شده است. اين آزمون به ADF(5( يافته تعميم
  كند:  سري زماني از تخمين رابطه رگرسيوني زير استفاده مي

)7  (                               +∑ 11  +δ  +α + βt = Δ    

                                                                                                                   
1- Stationary Stationary 
2- Granger and Newbold 
3- Integrated 

 .16، ص1389نوفرستي،  -4

5- Augmented Dicky Fuller 
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تعداد   pتفاضل مرتبه اول و Δروند زماني،  tسري زماني مورد نظر،  yكه در آن، 
=يافته عبارت است از:  ها است. فرضيه صفر در آزمون ديكي فولر تعميم وقفه δH0:	 كه 

، اين 1در جدول شماره معناي عدم مانايي سري زماني مورد نظر است.  پذيرفتن آن به
انجام شده  )= β(بار بدون متغير روند  و يك ) ≠β( بار با وجود متغير روند  يك آزمون

جز متغير  دهد كه تمام متغيرها (بهمييافته نشان  است. نتايج آزمون ديكي ـ فولر تعميم
هاي ديكي ـ فولر از قدر مطلق  نيروي كار) در سطح مانا نيستند، زيرا قدر مطلق همه آماره

گيري تمام متغيرها به صورت بار تفاضل تر است، اما پس از يك  مقادير بحراني كوچك
)Iير نيروي كار كه جز متغ هستند (به I(1)اند؛ در نتيجه، همه متغيرها مانا درآمده    است).  (

  

آزمون ريشه واحد با وجود متغير روند و بدون متغير روند براي متغيرهاي مورد  - 1جدول 
  استفاده در مدل

با متغير روند   بدون متغير روند با متغير روند    متغير در سطحADFمقدار آماره  در تفاضل مرتبه اول ADFمقدار آماره    بدون متغير روند
  66/5-  

)58/3-( 

66/4-  
)97/2-( 

 39/2- 
)61/3-( 

99/1 
)97/2-( LGDP 

  84/3-  
)62/3-(  

32/3-  
)99/2-(  

 56/3- 
)59/3-( 

89/2- 
)99/2-( 

BD/GDP 

  45/4-  
)57/3-(  

47/4-  
)97/2-( 

 58/2- 
)57/3-( 

16/2- 
)97/2-( LED 

  78/4-  
)56/3-(  

93/4-  
)96/2-(  

 37/2- 
)56/3-( 

94/0- 
)96/2-( LK 

  -  -   89/6- 
)55/3-( 

72/8- 
)95/2-( LL 

  درصد است. 95مقادير داخل پرانتز، مقادير بحراني در سطح اطمينان ∗      
 توسط معيار شوارتز انتخاب شده است.  ADFوقفه انتخابي براي آماره  ∗     

  مأخذ : محاسبات تحقيق.       
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در الگوي  بهينه  وقفهمستلزم تعيين طول وسليوس ي -نانباشتگي يوهانس هم هاي تحليل
VAR در اين مقاله ين طول وقفه بهينه معيارهاي گوناگوني وجود دارد كه براي تعي .است

يك ، آكاي2(FPE) بيني ، خطاي نهايي پيش1(LR)نمايي  از معيارهاي نسبت درست
)AIC(3، شوارتز (SC)4  حنان ـ كوئين و(HQ)5 الگوي مورد نظر . استفاده شده است

معيارها محاسبه شده و در جدول تخمين و مقدار اين  3تا  0هاي  اين مطالعه براي وقفه
  شود.  انتخاب مي 1، وقفه بهينه الگو 2نتايج جدول شماره ، آمده است. براساس 2شماره 

 

  VARنتايج تعيين وقفه بهينه مدل در الگوي   - 2جدول 
  
     

  
  
  
  

به برآورد ضرايب بلندمدت الگو  وسليوسي -حال با استفاده از روش يوهانسن
و آماره آزمون λ)	(پردازيم. بدين منظور ابتدا بايد با استفاده از آماره آزمون اثر  مي

كننده را مشخص كنيم. در اين  انباشت تعداد بردارهاي هم λ)(حداكثر مقادير ويژه 
شود كه آماره آزمون از  جمعي پذيرفته مي بردار هم rها، زماني فرضيه صفر وجود  آزمون

ها در  شده توسط يوهانسن و يوسليوس كمتر باشد. نتايج اين آزمون مقدار بحراني ارايه 
هاي اثر و  است. با توجه به نتايج آزمون ، آمده3شماره   درصد در جدول 5سطح خطاي 

  شود.  درصد تأييد مي 5انباشتگي در سطح  بردار هم 1ترين مقدار ويژه، وجود  بزرگ
   
                                                                                                                   
1- Likelihood Ratio 
2- Final Prediction Error 
3-Akiake Information  Criteria 
4- Schwarz  Criteria 
5- Hannan-Quinn 

HQ SC AIC FPE LR وقفه 

53/0  82/0  48/0  1e 6-  NA 0  
44/5-  27/4-  68/5-  08/3 e 9-  16/435  1 
24/5-  10/4-  71/6-  

56/7-  
41/2 e  9-  
13/1 e 9-  

27/49  2  
01/5-  79/3-  58/33  3  

مأخذ: محاسبات تحقيق.
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 انباشتگي هاي هم  نتايج آزمون - 3جدول 

   مأخذ: محاسبات تحقيق.            

كردن  ثير ديگر متغيرها بر رشد اقتصادي است، بنابراين، عمل نرمالأرسي تاز آنجا كه هدف، بر
شده در  انباشتگي نرمال شود. بردار هم آمده براساس توليد ناخالص داخلي انجام مي  دست بر بردار به

دهنده رابطه تعادلي بلندمدتي است كه  ، آمده است. اين بردار نشان4قسمت باالي جدول شماره 
شده با توجه به مباني نظري و مطالعات  اي الگو برقرار است. عالمت ضرايب محاسبه بين متغيره

كنند. از تقسيم ضرايب متغيرها بر  تجربي انتظار ما را در تخمين روابط بلندمدت برآورده مي
آيد كه معنادار بودن تمام ضرايب متغيرها را در سطح  دست مي به tانحراف معيار، مقادير آماره 

توان رابطه تعادلي  ، مي4براساس نتايج قسمت باالي جدول شماره دهد.  درصد نشان مي 99 اطمينان
   بلندمدت بين متغيرها را به صورت زير نشان داد:

  

)8(  / / /  /  / /t t t t t
LGDP LL LK LED BD GDP    3 21 1 28 0 58 0 16 2 09   

  آزمون حداكثر مقدار ويژه
H1  H آماره آزمون مقدار بحراني  سطح احتمال  

00/0  88/33 11/51  r 1 r    

14/0 58/27 76/23  r  2  r 1  

22/0 13/21 07/16 r  3  r  2  

65/0  27/14 74/5 r  4  r  3  

89/0  84/3  02/0  r  5  r  4  

 آزمون اثر
H1  H  آماره آزمون  مقدار بحراني  سطح احتمال  

00/0  82/69  79/110  r 1 r    

11/0  86/47  68/44  r  2  r 1  

31/0  80/29  82/21  r  3  r  2  

72/0  49/15  75/5  r  4  r  3  

89/0 84/3  02/0 r  5 r  4  
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دهنده اين واقعيت است كه در بلندمدت نسبت كسري بودجه به توليد  ) نشان8معادله (
هاي خارجي تأثير منفي و اشتغال و سرمايه فيزيكي تأثير مثبت بر  ناخالص داخلي و بدهي

رشد اقتصادي دارند. براساس مباني نظري مختلف، اثر كسري بودجه بر رشد اقتصادي 
وجود آمدن و نحوه تأمين مالي آن بستگي خواهد داشت. در اقتصاد  علت چگونگي به به

اي، صرف  ه با مخارج سرمايهاي از كسري بودجه دولت در مقايس ايران قسمت عمده
طور عمده از طريق استقراض از بانك مركزي  مخارج مصرفي (جاري) و اين كسري به

شود. با توجه به اينكه در بسياري از مطالعات تجربي اثر منفي مخارج مصرفي  تأمين مي
و اينكه استقراض از بانك مركزي باعث است دولت بر رشد اقتصادي به اثبات رسيده 

شود، عالمت منفي تأثير كسري بودجه بر رشد  تورم و كاهش رشد اقتصادي مي ايجاد
) در مورد 8) قابل قبول و مورد انتظار است. نظر به اينكه معادله (8اقتصادي در معادله (

رو، ضرايب  هاي خارجي، اشتغال و سرمايه فيزيكي به صورت لگاريتمي است، ازاين بدهي
هاي  يز هستند. به اين معنا كه يك درصد تغيير در بدهيكننده كشش ن اين متغيرها بيان

درصد كاهش در رشد اقتصادي كشور را  16/0خارجي با ثبات ساير شرايط، در بلندمدت 
كننده  به دنبال دارد كه اين موضوع با مباني نظري و مطالعات تجربي همخواني دارد و بيان

كم اين  (با توجه به حجم تقريباًهاي خارجي بر رشد اقتصادي ايران  تأثير اندك بدهي
هاي خارجي را بر  ) نيز در مطالعه خود اثر بدهي2011ها) است. صفدري و مهريزي ( بدهي

هاي اقتصادي و مطالعات  اند. بسياري از نظريه دست آورده رشد اقتصادي ايران منفي به
با توجه به  توسعه حال هاي خارجي كشورهاي در دهد، بدهي تجربي در اين زمينه نشان مي

گذاري ناخالص داخلي آنان گذاشته، با رشد اقتصادي رابطه منفي  تأثير منفي كه بر سرمايه
توان گفت كه يك درصد تغيير در اين متغير با ثبات  داشته است. در مورد اشتغال نيز مي

درصد افزايش در رشد اقتصادي را به دنبال خواهد داشت  28/1ساير شرايط، در بلندمدت 
ين مؤيد نقش مهم سرمايه انساني در اقتصاد ايران است. عالمت ضريب سرمايه فيزيكي كه ا

نيز مطابق انتظار بوده و به اين معناست كه يك درصد تغيير در فيزيكي سرمايه با ثبات ساير 
  دهد.   درصد رشد اقتصادي را در بلندمدت افزايش مي 58/0شرايط 
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  مدت و بلندمدت  هاي تعادلي كوتاه نتايج تخمين رابطه - 4جدول 

  درصد است. 1و  5، 10ترتيب معناداري در سطح  به ***و ** ، * عاليم  *        
  مأخذ: محاسبات تحقيق.        

منظور بررسي نقش روابط  نتايج حاصل از برآورد مدل تصحيح خطاي برداري كه به
مدت و بررسي رفتار ديناميكي  متغيرها در تعديل نوسانات كوتاه تعادلي و بلندمدت

، آمده 4مدت متغيرهاي تحت بررسي انجام شده، در قسمت پاييني جدول شماره  كوتاه
هاي تعادل جزيي هستند كه در آنها با  هاي تصحيح خطاي برداري نوعي از مدل است. مدل

مدت و سرعت  روهاي مؤثر در كوتاهمدت ني وارد كردن پسماند پايا از يك رابطه بلند

 شده براي متغيرهاي مدل انباشتگي نرمال نتايج برآورد بردار هم

 متغير ضريب انحراف معيار tآماره 
- -  1- LGDP 

12/4 31/0  ***28/1 LL 

83/4 12/0  ***58/0  LK 

21/3- 05/0  ***16/0-  LED 

44/4-  47/0  ***09/2-  BD/GDP 

-  - 21/3 C 

  متغيرهاي مدل (VECM)نتايج تخمين الگوي تصحيح خطاي برداري 
 متغير  ضريب  انحراف معيار tآماره 

83/2  18/0  ***51/0  ∆(LGDP(-1)) 

05/2  33/0  **68/0  ∆(LL(-1)) 

72/1 18/0  *31/0  ∆(LK(-1)) 

84/1- 048/0  *09/0-  ∆(LED(-1)) 

68/1 43/0  *72/0 ∆(BD/GDP(-1)) 

12/2-  028/0  **06/0- DU59-67 

45/1  51/1  02/2 C 

25/2- 23/0  **52/0- ECM(-1) 

F= 15/8 *** R-squared=  68/0  
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ها چنانچه ضريب  شود. در اين مدل گيري مي مدت اندازه مقدار تعادلي بلند شدن به   نزديك 
دهنده سرعت تصحيح خطا و ميل به تعادل  تصحيح خطا، با عالمت منفي ظاهر شود، نشان

م تعادل متغير دهد در هر دوره چند درصد از عد بلندمدت خواهد بود. اين ضريب نشان مي
شود. براساس نتايج پاييني جدول  سمت رابطه بلندمدت نزديك مي  وابسته تعديل و به

  شكل زير نشان داد:    مدت بين متغيرها را به توان رابطه تعادلي كوتاه ، مي4شماره 

)9 (               / / /   ( ( )) ( ( )) ( ( ))/LGDP LGDP LL LK        2 02 0 51 1 0 68 1 0 31 1
 / / // ( ( )) ( ( ))  ( / )LED BD GDP DU ECM     59 671 0 72 1 0 06 0 5209 10 

دهنده آن است كه متغيرهاي  حيح خطاي برداري نشاندست آمده از الگوي تص نتايج به
نسبت كسري بودجه به توليد ناخالص داخلي، توليد ناخالص داخلي با يك وقفه، اشتغال و 

مدت داراي تأثير مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي هستند، اما اثر  سرمايه فيزيكي در كوتاه
ي است. مقايسه ضريب نسبت مدت بر رشد اقتصادي منف هاي خارجي در كوتاه بدهي

مدت  كوتاهدر و  )=CL -09/2( ناخالص داخلي در بلندمدتكسري بودجه به توليد
)72/0CS=منفي و در بلندمدت دهد، اثر اين متغير بر رشد اقتصادي در  ) نشان مي

مدت مثبت است. به عبارت ديگر، گرچه استقراض از خارج و خرج آن براي جبران  كوتاه
ت منجر شود، اما آثار مد تواند به افزايش رشد اقتصادي در كوتاهميكسري بودجه 

هاي زيربنايي و مولد و رسيدن موعد گذاريسرمايه به علت هزينه نكردن دربلندمدت آن (
شود. براساس نتايج پاييني جدول  بازپرداخت ديون) به كاهش رشد اقتصادي منجر مي

 دار و عالمت آن مورد انتظار بااليي معنا ، ضريب تصحيح خطا با درجه اطمينان4شماره 
 ،دهد دهنده تعديل در جهت بلندمدت است. ضريب تصحيح خطا نشان مي است كه نشان

شود؛ بنابراين،  سمت تعادل بلندمدت تعديل مي  درصد به 52/0رشد اقتصادي در هر سال 
سال  2از  سرعت و در كمتر هاي اتخاذ شده به توان انتظار داشت كه تأثير سياست مي
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و  1همچنين مقدار ضريب تعيين معادله تخميني مدل در حد قابل قبولي استمشاهده شود. 
 شود.  معناداري كل مدل پذيرفته مي Fبراساس آماره 

و مجذور  2(CUSUM)هاي پسماند تجمعي  براي آزمون ثبات ساختاري الگو از آماره
كنيم.  است، استفاده ميارايه شده  4كه توسط براون 3(CUSUMQ)پسماند تجمعي 

شود، نمودارهاي پسماند تجمعي و  ، مشاهده مي3و  2هاي شماره  طور كه در نمودار همان
اند كه اين نتيجه  درصد قرار گرفته 5مجذور پسماند تجمعي بين دو خط بحراني در سطح 

  كننده پايداري الگو در بلندمدت است.  بيان

  CUSUMون ثبات الگو با استفاده ازآزم - 2نمودار 

  
  مأخذ: محاسبات تحقيق.          

  
      

   

                                                                                                                   
 از گيري و به سبب تفاضل نيست الگو ضعف دليل به تعيين ضريب تقريبي بودن پايين كه داشت توجه بايد -1

  متغيرهاست.
2- Cumulative Sum 
3- Cumulative Sum  of Squares 
4- Brown 
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  CUSUMQثبات الگو با استفاده ازآزمون  - 3نمودار 

  
  مأخذ: محاسبات تحقيق.                     

  

  گيري و پيشنهادها نتيجه -5
هاي خارجي و كسري بودجه بر رشد  مدت و بلندمدت بدهي در راستاي بررسي تأثير كوتاه

انباشتگي يوهانسن ـ يوسليوس و الگوي تصحيح  در اين مقاله از روش هم اقتصادي ايران،
هاي آماري  استفاده شده است. براي اين منظور از داده(VECM) خطاي برداري 

عنوان سرمايه انساني)، سرمايه فيزيكي،  متغيرهاي توليد ناخالص داخلي، اشتغال (به
بودجه به توليد ناخالص داخلي  هاي خارجي (به صورت لگاريتمي) و نسبت كسري بدهي

استفاده شده است. نتايج آزمون  1359-1390هاي  عنوان شاخص كسري بودجه، طي سال به
 براي متغيرهاي مدل حاكي از آن است كه تمام متغيرها (ADF)يافته  فولر تعميم ديكي

احد انباشتگي و و از درجه  اند مانا شده گيري بار تفاضل  پس از يك جز اشتغال) (به
انباشتگي يوهانسن ـ يوسليوس وجود يك بردار  برخوردارند. همچنين براساس آزمون هم

انباشتگي بين اين متغيرها تأييد شده است. نتايج ضرايب اين بردار پس از نرمال كردن،  هم
مدت رابطه متغيرهاي نسبت كسري بودجه به توليد  مؤيد اين مطلب است كه در بلند

هاي خارجي، با رشد اقتصادي منفي و معنادار است، اما اشتغال و  ناخالص داخلي و بدهي
سرمايه فيزيكي با رشد اقتصادي رابطه مثبت و معنادار دارد. نتايج حاصل از الگوي تصحيح 

دهنده آن است كه اشتغال، سرمايه فيزيكي و نسبت كسري بودجه  خطاي برداري نيز نشان
اي اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادي است، اما مدت دار به توليد ناخالص داخلي در كوتاه
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مدت منفي است. با توجه به نتايج حاصل  هاي خارجي بر رشد اقتصادي در كوتاه اثر بدهي
 ،هاي خارجي و كسري بودجه بر رشد اقتصادي) از اهداف اين تحقيق (اثر بدهي

  شود: هاي سياستي زير پيشنهاد مي توصيه
مثبت و  آثارفيزيكي، دو عامل اساسي و بسيار مهم و داراي اشتغال و موجودي سرمايه  -

مدت و بلندمدت بر رشد اقتصادي است. بنابراين، هدف نهايي دولت از  معنادار در كوتاه
هاي داخلي و خارجي بايد افزايش نرخ رشد اشتغال و  كسري بودجه و استقراض

 گذاري در كشور باشد. سرمايه

 مدت و هاي خارجي بر رشد اقتصادي در كوتاه اثر بدهي يكي از داليل مهم منفي بودن -
مدت  هاي ايران از نوع كوتاه بلندمدت اين است كه از آنجا كه مقدار قابل توجهي از وام

هاي بلندمدت صرف شده  ها در پروژه بوده و با عنايت به اينكه بخش مهمي از اين وام
گذاري وام، در ي حاصل از سرمايهرو، بازپرداخت وام از محل درآمدهاي ارز است، ازاين

رو، موفقيت در بازپرداخت وام به دو عامل بستگي  اين پذير نيست، ازموعد مقرر امكان
نفتي كه در گروي موفقيت دارد: تحقق درآمدهاي صادراتي حاصل از صادرات غير

هاي اقتصاد كالن داخلي است و ديگر، درآمدهاي حاصل از فروش نفت كه به  سياست
المللي بستگي دارد. بنابراين، نحوه و ميزان استفاده از استقراض خارجي به  ل بينعوام

كارايي استفاده از منابع خارجي بستگي دارد. بايد حجم بهينه استفاده از استقراض خارجي 
با توجه به ظرفيت جذب كشور تعيين شود، در غير اين صورت، منابع اضافي وارد كانال 

مچنين تخصيص بهينه و بخشي منابع ناشي از استقراض خارجي و بازي خواهد شد. ه سفته
هاي خارجي بايد در  عبارت ديگر، وام هاي دولتي نيز بايد مشخص شود. بهگذاريسرمايه
ها هماهنگ باشد.  گذاري شوند كه دوره بازدهي با دوره بازپرداخت وامهايي سرمايهبخش

هاي بلندمدت غيرمولد شود، پروژه مدت صرف تأمين مالي هاي خارجي كوتاهاگر وام
ها بايد در كشور با مشكل بازپرداخت مواجه خواهد شد (مورد ايران). در ضمن وام

گذاري شوند كه بازدهي باالتري از نرخ بهره وام داشته باشند هايي از اقتصاد سرمايه بخش
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هاي شو قادر به تأمين ارز كافي براي بازپرداخت بدهي باشند. بديهي است كه بخ
  كنند.هاي غيرصادراتي قدرت بازپرداخت باالتري را ايجاد مي صادراتي نسبت به بخش

هاي خارجي و با  منظور رفع كسري بودجه و كسري تراز پرداخت استقراض خارجي به -
هدف افزايش رشد اقتصادي است. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه اثر بلندمدت كسري 

مدت آن گرچه مثبت، اما قابل مالحظه نيست.  ي و اثر كوتاهبودجه بر رشد اقتصادي منف
توان از نتيجه يادشده چنين استنباط كرد كه منابع تأمين كسري بودجه در ايران براي مي

شود، و مولد كه داراي بازدهي بلندمدت هستند، هزينه نمي هاي زيربناييگذاريسرمايه
مدت كشور را  د كه مشكالت كوتاهشو طور عموم صرف مخارج جاري دولت مي بلكه به

. 1رو، تأثير معنادار و مؤثري در رشد اقتصادي بلندمدت كشور ندارد رفع كند و ازاين
هاي عمراني و شود از كسري بودجه براي تأمين مخارج پروژهبنابراين، توصيه مي

  شود.هاي با بازدهي باال استفاده شود تا به رشد اقتصادي در كشور منجر گذاري سرمايه
اي از كسري بودجه در ايران از طريق استقراض از بانك  با توجه به اينكه قسمت عمده -

شود و  موضوع، باعث افزايش تورم و كاهش رشد اقتصادي مي  مركزي تأمين و اين
منظور كاهش كسري بودجه براساس نتايج  ها به همچنين استقراض خارجي و افزايش بدهي

رو، الزم است كسري بودجه دولت براي  دهد، ازاين كاهش مياين تحقيق رشد اقتصادي را 
هاي ديگري مانند افزايش درآمدهاي مالياتي يا استقراض از مردم (از  مخارج جاري از راه

طريق فروش اوراق مشاركت) تأمين شود. اگر نظام مالياتي كشور داراي ساختار صحيح و 
هاي مناسب براي افزايش  ي از روشعنوان يك توان به قانونمند باشد، اين راه را مي

  شمار آورد.  درآمدهاي دولت، تقليل كسري بودجه و در نتيجه، مهار تورم به
  

   

                                                                                                                   
)، درباره 1388وش ( بخش و فرزين ) و فرح1385دست آمده در اين تحقيق با نتايج صميمي و همكاران ( نتايج به 1-

  رابطه منفي بين كسري بودجه و رشد اقتصادي در بلندمدت همخواني دارد.
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