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مقدمه١
بر یادیزآثار منفبدهجاد یق ایآن از طرن مالیدولت و تأمیهااستمرار انباشت بده

قیمتکالیاقتصادیرهایمتغ سط شود که مقدار ح داده میتوض١ن دارد. در نظریه مال
قنییدولت تعبده تواند ممالاستیسن عدم انضباطیمت است و بنابرایکننده سط

ش یو کنترل افزاحفظ انضباط مال،ن اساسیبر ا٣و٢مزمن شود.ده تورمیبروز پدبهمنجر
یابین اصطالحات در ارزیترجیاز رایرا به مالیداریپادولت در کشورهایهابده

بهبدهیر و نسبت باالیاخکه وقوع بحران مالیطوربه است؛نمودهل یتبداست مالیس
ادر ٤تولید ناخالص داخل یهاد تا سازمانیسبب گردبسیاری از کشورها از جمله آمری

در جهت المللنیبیپول و مؤسسات اعتبارالمللنیمانند صندوق بالمللنیب
د ورزند.یمدت تأکدر بلندمالیداریکردن توازن بودجه و پامتعادل

مالیهااستیسبلندمدت است و به الزامات آتدر بعد زمان مفهوممالیداریپا
میدولت اشاره دارد و ایجار زدن به بیتواند بدون آسا دولت میدهد که آن سؤال را پاس

٦دگاه بلنچاردیاز د٥.خود را ادامه دهدیابودجهیهااستیها، ستوان بازپرداخت بده

د ناخالص داخلیدولت به تولیهاابد که نسبت بدهیتحقق مزمانمالیداریپا)١٩٩٠(
مازاد در یبا یدار است که هر کسریپادولت زماناست مالیر، سیان دیباشد. به بمانا

نتظار باشد، اداشتهبودجه ین سال دولت کسریاگر در چند،عنی٧.شودن مالینده تأمیآ
یابی، ارزمالیداریپالذا نقطه شروع بررس٨.مواجهه شودمازاد بودجه بانده یرود که در آم
دولت است. یهابدهییایپو

بر اساس کههارد آزمونیشنهاد شده است. روی، دو روش پمالیداریپایابیجهت ارز

1 fiscal theory of price level
2 Woodford (1995, 2001), Sargent and Wallace (1981), Blanchard (1993)

اقتصاد ایران نشان داده است تورم در این کشور٣ از افزایش بررس در افزایش حجم پول ریشه دارد که خود منت
).١٣٨٩، قبادی و کمیجانهای دولت است (مداوم بده

و ای مرتبط با کاهش شدید در تولید نماید تا فشار درآمدی و هزینههمچنان که دولت تالش م٤ ناخالص داخل
را از بین ببرد، کسری افزایش مبازسازی مال به مال عموم یابد و این موضوع منجر به افزایش نسبت بده

م گردد. تولید ناخالص داخل
5 Croce and Ramon (2003)
6 Blanchard
7 Edwards (2002)
8 Ghatak and Sanchez-Fung (2007)
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Error! Reference source not
found. ها که استفاده از شاخصرد یبلندمدت مطرح و روو دوره زماناقتصادسنجیهاروش

شنهاد شده یمدت و بلندمدت پانیمدت، مکوتاهیهادر بازهمالیداریپاجهت بررس
نسبت منابع نفتیدارایدر کشورهامالیداریپایابیارزیهااز شاخصی١است.
مالیداریپای. جهت برقراراستبدون نفت د ناخالص داخلیبه تولرنفتیبودجه غیکسر
٢.ل کندیمدت به سمت صفر من نسبت در بلندیشود اد سعیباکشورهان یدر ا

قرار گرفته و سپس ق مورد بررسینه تحقیشیپ٢پس از این مقدمه و در بخش ن مقاله، یدر ا
۴د شد. در بخش نخواهمعرفدر بلندمدت مالیداریپایابیارزیهامدل٣در بخش 

وی موردنظر تخمین زده شد .گیری اختصاص داردبه نتیجه۵ه و بخش ال

پیشینه تحقیق٢
تواند مواجه بوده و نمیات بودجهیر با محدودیدیز مانند هر نهاد و بنگاه اقتصادیدولت ن

دولت در افق بلندمدت، یهاد مجموع بدهیبابه عبارت.رنده باشدیگها قرضدر همه دوره
از ااین شود. گفته م٣یرپونزیغی، شرط بازژگین ویصفر باشد. به ا شود ن میشرط مان
دولت ن زمانید بودجه بیاساساً مفهوم ق.٤باشدشتر از نرخ بهره یبش بدهیکه سرعت افزا

ن زمانید بودجه بیشود؛ لذا از قد بودجه دولت حاصل میقیرویرپونزیاز اعمال شرط غ
.٥شوداستفاده ممالیداریپادولت، جهت بررس

لتون و یتوان به مقاله همصورت گرفته، ممالیدارینه پایکه در زمن مطالعاتیاز اول
دولت به ن زمانید بودجه بیبا استفاده از قن مقالهیسندگان ایاشاره کرد. نو)١٩٨۶(نیفالو
دولت ن دوره زمانیپردازند. در ام١٩٨١تا ١٩۶٠ا در دوره زمانیآمرمالیداریپابررس

یکنند که استمرار کسران مین مطالعه بیدر اآنهامواجه بوده است. یا همواره با کسریآمر
شنهاد یدولت باشد، لذا پت مالیوضعبررسیبراحیتواند شاخص صحبودجه دولت نم

مورد استفاده مالیداریپابررسیبرایریدولت به عنوان شاخص دیهاکنند بدهم
رد.یقرار گ

رد ١ Hamilton and Flavin (1986) ،Wilcox (1989)،Trehan and Walschها توسط آزمونروی
رد شاخصBohn (1998)و (1991) Miller (1983) ،Buiter (1985) ،Blanchard (1990)ها توسط و روی

مطرح شده است.Cosetti and Roubini (1993)و 
2 Barnett and Ossowski (2002)
3 no ponzi game
4 Polito and Wickens (2005)
5 Hamilton and Flavin (1986)
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نتسیه را با استفاده از روش کوئیدولت ترکمالیداریپایادر مطالعه)٢٠٠٣(١دونیآ
قرار داده و با بررسمورد بررس٢٠٠٣تا فصل سوم ١٩٨٧فصل اول در دوره زمان٢)١٩٩۵(

را د.ینمامیابیف ارزیه را ضعیدر ترکمالیدارین درآمدها و مخارج دولت پایرابطه بییهم
ینظر گرفتن نرخ رشد اقتصادبا در٢٠٠٣تا ١٧٩٢در دوره زمان)٢٠٠۵(٣مطالعه بوهن

دولت بدون در نظر گرفتن نسبت ین مخارج و درآمدهاید دارد که رابطه بین موضوع تأکیبر ا
از رابطه مثبت و یکننده باشد؛ لذا وار گمراهیتواند بسمتولید ناخالص داخلآنها به 

یداریپایابیارزیبرایاریبه عنوان معبه درآمد مله و نسبت بدهیمازاد اولن یدار بمعن
اسال گذشته ٢٠٠دهد که در طمطالعه نشان ماینجید. نتاینمااستفاده ممال آمری

د و لذا شرط ینمایریبه درآمد جلوگش نسبت بدهیاز افزایتوانسته به واسطه رشد اقتصاد
.نمایدن یرا تأممالیداریپا

اف کسرمالیداریپایهابا استفاده از شاخص٤)٢٠٠۶(دلیکر ه و یاولی(شاخص ش
اف مال در کوتاهیدر جمهورمالیداریپایابی) به ارزاتیشاخص ش مدت و بلندمدت چ

اف کسریپردازد. نکته قابل توجه در ام ه و شاخص یاولین مقاله آن است که در شاخص ش
اف م ش سن افراد جامعه در نظر گرفته شده است. یش مخارج مرتبط با افزای، افزااتیالش

ستگیهاها و شاخصآزمونبه معرف)٢٠٠٨(٥الساندروانکارلو و یج مرتبط با ورش
یابیمربوط به ارزیهاها و آزموناز شاخصیبیپردازند و بر اساس ترکها مدولتمال
ند. آنها ینماممعرفمالیداریپایابیجهت ارزیساده و شهودیاوهیش،مالیداریپا

اطالعات مالیداریپایهاها و شاخصزمان از آزموندهند که استفاده همح میتوض
یهابا استفاده از شاخصآنهاد. ینمادولت فراهم مدر خصوص پرداخت بدهیشتریب

اف کسر تا ١٩۴٨ا در دوره یآمرمالیهااستیسدهند که نشان ماتیه و مالیاولیش
برخوردار بوده است.مالیداریاز پا٢٠٠۶
ران را به یاینموده است. وه را بررسیران و ترکیدر دو کشور امالیداریپا)٢٠٠٨(٦ایک

یز دارایه نیدارد و کشور ترکاز منابع نفتیدر نظر گرفته که ثروت سرشاریعنوان کشور

1 Günaydın
2 Quintos
3 Bohn
4 Krejdl
5 Giancarlo and Alessandro
6 Kia
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Error! Reference source not
found. یابیسنده در ارزی. نوآیددست مبهیکشاورزیق صادرات کاالهایاست که از طریدرآمد

، اتیمالی، عالوه بر درآمدها١بارواتیمالیمدل هموارسازیران بر مبنایامالیداریپا
)، ٢٠٠۵را با استفاده از مدل بوهن (مالیداریرا هم در مدل وارد نموده و پانفتیدرآمدها

معتقد است که ید. وینماممعوق دولت بررسیهاه و نسبت بدهیمازاد اولنیاز رابطه ب
ام با افزا٢٠٠٣تا ١٩٧٨در دوره زمان ه یمعوق به درآمد، نسبت پایهاش نسبت بدهیهم

دهد دولت در طن موضوع نشان میافته است. ایش یز افزایبه درآمد در هر دو کشور نپول
مالیداریپات با بررسینموده است. در نهایسازخود را پولیهاهشتر بدیها، بن سالیا

ران یکشور اکند که دره مشاهده میران و ترکیکشور ا) در دو١٩٨۶مدل بارو (بر اساس 
مالیداریز از پایه نیاتخاذ شده است و ترکمالیداریناسازگار با پامالیهااستیس

برخوردار نبوده است. 
اما ،ران انجام نشده استیدر امالیداریپایابیدر خصوص ارزیادیمطالعات زهنوز 

اتخاذ شده توسط مالیهااستیدهد سن مطالعات اندک نشان میج به دست آمده در اینتا
.نیستبرخوردار مالیداریدولت از پا
دولت در دوره ن زمانید بودجه بیبودجه و قیکسرتیوضعبه بررس) ٢٠٠۵(٢میپورمق

و را به عنوان بدهنفتیاز درآمدهان پژوهش بخشیپردازد. در ام١٣٨٠تا ١٣۴٢زمان
به دولت شامل بدهرو بدهنیرد. از ایگنده در نظر میآیهاتعهد دولت نسبت به نسل

، ١٨، ٢٠ساالنه را با سه نرخ یهان بدهینده و همچنیآیهابه نسل، بدهستم بانکیس
ل شده یتنزیهابدهمانایید و سپس به بررسینمال می) تنز١٣۴٢به زمان صفر (سال ١۵

این ج حاصل از یپردازد. نتام٤پس پرونیلیو ف٣فولریبا استفاده از دو روش آزمون د
قرار یداریر پایمورد مطالعه در مسدوره زمانران در طیدهد دولت اق نشان میتحق

بودجه و یهایشنهاد نموده است که دولت با کاهش کسریپیت وینداشته است. در نها
مالیداریحرکت به سمت پاینه را برایتواند زممنفتین کاهش اتکا به درآمدهایهمچن

د.یفراهم نما
و١٣٨٨(یو طاهریموسو ه رابطیابی) به ارز٢٠٠٨ا (ی) و ک٢٠٠۵بوهن (ی) با اقتباس از ال

و درآمدهایاند. در اپرداختهبه درآمد مله و نسبت بدهین مازاد اولیب با استناد نفتین ال

1 Barro
2 Pourmoghim
3 Dickey-Fuller
4 Phillips-Perron
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ایج کیز نتایاند. مطالعه آنها ن) به صورت جداگانه در نظر گرفته شده٢٠٠٨ا (یرد کیبه رو
د.ینماد مییرا تأ)٢٠٠٨(

مالیداریپایابیارز٣
گردد. در میابیها ارزها و استفاده از شاخصرد آزمونیبا استفاده از دو رومالیداریپا
یهان درآمدها و مخارج دولت با استفاده از روشیها رابطه بلندمدت برد آزمونیرو

مدت انیمدت و مکوتاهزمانیهاها در بازهرد شاخصیاما رو،گرددمبررساقتصادسنج
رد. یگه قرار تواند مورد استفادم
و٣.١ در بلندمدتمالیداریپایابیارزینظریال
و اقتصادسنجیهادولت استفاده از روشاست مالیثبات سرد متداول جهت بررسیرو

رابررس دولت که ن زمانید بودجه بیه قیآن است که بر پایمخارج دولت با درآمدهاییهم
ز ین مقاله نیاستوار است. اشنهاد شدهی) پ١٩٨۶ن (یفالولتون و ین بار توسط روش همیاول

کند.ن استناد میو فالولتونیبه روش هم
وها، قینقطه شروع ا را اگر در طول زمان یدولت است، زن زمانید بودجه بین ال

خود گردد، یهادولت در بازپرداخت بدهییش توانایدولت منجر به افزامالیهااستیس
یدارین در مفهوم پایقرار گرفته است. بنابرات باثباتیدر وضعاست مالیدر آن صورت س

د یلذا با توجه به ق؛١شوددولت شرط الزم محسوب میهابازپرداخت بدهیی، توانامال
مخارج دولت به ست برابر ارزش فعلیبادولت میدرآمدها، ارزش فعلن زمانیبودجه ب

یر مخارج و درآمدهایمسیاگونهد به یر، دولت بایان دیه باشد. به بیاولیهاوه بدهعال
یابین جهت ارزیبنابرا٢.شودیمساوه با بدهیمازاد اولم کند که ارزش فعلیخود را تنظ

دولت را مدنظر قرار داد، که برابر ن زمانید بودجه بیست قیبادر بلندمدت، ممالیداریپا
) است.١رابطه (با 
)١(= ١	 + ١ + −

توان ن صورت میساله باشند. در اید یسررسیدولت دارایهان است که بدهیفرض بر ا
.نوشت) ٢رابطه (د بودجه دولت را به صورت یق

رجوع شود.Croce and Ramón (2003)به ١
2 Polito and Wickens (2005)
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دولت∆در این رابطه یهانه بهره بدهیهز	١مخارج دولت، ، تغییر بده
یهایدهد که دولت کسرن رابطه نشان میدهند. ادولت را نشان میدرآمدهادولت و 

کند. حال اگر فرض شود که نرخ بهره حول من مالیتأمجاد بدهیق ایخود را از طر
نمود.٣ورت رابطه (توان به ص) را م٢است، رابطه (مانا) ̅ن خود (یانگیم ) بازنویس
)٣(− ١ + ̅ ١	 = + ( 	 − ̅) ١ −

شود.) بیان م۴ین رابطه به صورت رابطه (با تکرار معادله فوق به سمت جلو، ا
)۴(= ∑ ١

٠ − + → ١

		در این رابطه  = − ̅ ١ =و + ١ + ̅ )۴رابطه (سیاست با بازنو١
آید.دست م) به۵رابطه (، ∆یبرا
)۵(	 + ١ − = ∑ ١ ∆ − ∆ + → ١ ∆

) که ۵رابطه (انیرا در نظر گرفته باشد، آنگاه جمله پایرپونزیغیاگر فرض شود دولت باز
رابطه (دیل نماید به سمت صفر میدولت است، بایهادهنده ارزش حال بدهنشان ) ۶(یعن

.برقرار باشد)
)۶(→ ١ ∆ = ٠

ذاری رابطه (با  یداریبه پایابیکه به منظور دسترسیم ) به این نتیجه م۵) در رابطه (۶جای
دولت باشد.یجاریهادولت برابر با ارزش بدهآتیست ارزش حال مازادهایباممال

دهند؛ لذا جهت بررسقرار میابی) را مورد ارز۶، اعتبار شرط (مالیداریپایهاآزمون
	ماناییعنیا معادل آن ی∆ماناییدولت مالیداریپا + مورد آزمون −

ر،ردیگقرار م را. به عبارت دی م٧رابطه (ون یرگرسییآزمون هم د.گرد) بررس
)٧(		 =  + ( 	 + ١) + 

ذاری دست آورد.را به)٩یا ()٨رابطه (توان ) م٢) در رابطه (٧رابطه (با جای
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)٨(∆ = (١ + ١ − 	) ١) + ١ − − + 
)٩(		∆ = ١ − 	 ( + ١) −  + 

رایرد شود ∆ماناییاگر  رد، عدم ید قرار نگییمورد تأن درآمدها و مخارج دولت یبییا هم
دولت ین مخارج و درآمدهایبجمعکه همن معنیبه ا؛ شودرفته میدولت پذمالیداریپا

دولت است. کنترل حجم درآمدها یدرآمدهاتحقق شرط ارزش فعلیبراشرط الزم و کاف
فا یامالیدارین پایجهت تأممالیهااستیدر اعمال سو مخارج دولت نقش اساس

جمکنند و همدولت در بلندمدت با هم حرکت میمخارج و درآمدهاعنید؛ ینمام
ن کل مخارج و یب١و گرنجرانگلجمع، از رابطه هممالیداریپایابیهستند؛ لذا جهت ارز

جمر همین دو متغیاگر اسنجان اقتصادیشود، چرا که به بدولت استفاده میدرآمدها
اف بنباشند،  پاین آنها به طور نامحدودیش است مالیسیداریرشد خواهد کرد و مان

). ٢٠٠٨ا، یشود (کم
مقدار دولت، بررسیر مخارج و درآمدهاین دو متغیبجمعدر صورت وجود رابطه هم

ن یبجمعهم)١٩٩١(٢برخوردار است. هاکیو و راشییت باالیب مخارج دولت از اهمیضر
دانند، و در د بودجه دولت میتحقق قیدولت را شرط الزم برایمخارج و درآمدهار یدو متغ

=که صورت >دار و اگر یًا پایرا قوند مالیب مخارج دولت) باشد، آنگاه فرآی(ضر١ ١
) معتقد است در ١٩٩۵نتس (یدار خواهد بود. اما کوئیف پایبه طور ضعند مالیباشدفرآ

ش یشتر از درآمدهایبتواند در بلندمدت مخارجدولت نمعیفضمالیداریت پایوضع
لدولت در بلندیبرایداریت پاین وضعین، ایداشته باشد. بنابرا ساز خواهد بود. به مدت مش

از درجه مالیداریوجود پاین درآمدها و مخارج دولت شرط الزم برایبجمعهم،عبارت
د).ینیرا بب١ست (جدول یف نیضع

که هم٢٠٠٠(٣مارتین بین درآمدها و) با رد ادعای کوئینتس معتقد است در حالت جمع
معنیبمالیداریپایابیدر ارز	ب یر مقدار ضریمخارج دولت وجود نداشته باشد، تفس

رایر، مارتیبه عبارت درا ببینید). ٢است (جدول  یین معتقد است در صورت وجود هم
دارد. 	به ارزشبستگیداریج دولت، درجه پان درآمدها و مخاریب

1 Engel and Granger
2 Hakkio and Rush
3 Martin
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باقیمانده رابطه (درجه یداریدرجه پا ارزش )٩انباشتگ
=٠یقو ١

=١فیضع ١
١٠فیضع < < ١
=١داریناپا ٠

های نویسندگانیافتهمنبع:

برای ارزیابی پایداری مالنمعیارهای مارتی٢جدول
باقیمانده رابطه (درجه یداریدرجه پا ارزش )٩انباشتگ

=٠یقو ١
٠٠فیضع < < ١
=٠داریناپا ٠
ربطیب١داریناپا

های نویسندگانیافتهمنبع:

و٣.٢ مالیداریپایهاشاخصینظریال
عاً یسرداخلد ناخالصیدولت به تولکه نسبت بده، در زمانمالیداریشاخص مناسب پا

یهان شاخصیترجید. راینمار ارسال میروشن و قابل تفسیهانالیدر حال رشد است، س
اف کسرمالیداریپا اف مالیاولیمورد استفاده شاخص ش است. در هر دو اتیه و ش

پا اف بر اساس شود ر مورد نظر محاسبه میدار متغیشاخص ابتدا سط و در مرحله دوم ش
پایاختالف ب فعل١دارین سط دل، یشود (کرف میا نسبت درآمد تعریه یاولیکسرو سط

٢٠٠۶.(
وهاییف نمود که بدون تغیتعراستیتوان به عنوان سدار را میپااست مالیس یر در ال

دل، یدنبال شود (کربه مدت طوالناجتناب از انباشت بدهیو مخارج دولت، برایدرآمد
یبراد، شرطیان گردیها بف مانند آنچه در روش آزمونین تعری). جهت استخراج ا٢٠٠۶

اگر کند که ان مین شرط بیگردد. ااستخراج من زمانید بودجه بیبر اساس قمالیداریپا
،ه باشدیاولیهامخارج دولت به عالوه بدهدولت برابر ارزش فعلیدرآمدهاارزش فعل

، به١ مقدار متناه به ی رایی نسبت بده است که از هم ، سطح پایدار متغیر مال آید و دست مسط
گیرد.محاسبه آن تحت شرط پایداری انجام م
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را یبه سمت مقدار محدود، نسبت بدهطین شرایشود. تحت چنیش مساویهابده هم
ل عمده آن ااتیف عملیتعریمالیداریف از پاین تعریشود. ام ن است که یاست و مش

ارهامتک ی، رشد اقتصادمالیرهاین متغیبوده و از روابط متقابل بتعادل جزئیبر راه
ف ی، عالوه بر پوشش تعرمالیداریپایهااما شاخص١.دینمامپوشچشمو نرخ بهره

در ٢.استاستگذاران ید که مورد توجه سینماد میدولت تأکیا، بر توازن بودجهمالیداریپا
اف کسرین تحقیا ه استفاده شده است.یاولیق از شاخص ش

زماننید بودجه بیها قروش آزمونز مانند ینمالیداریپایهانقطه شروع استخراج شاخص
شود.) بیان م١١) یا (١٠رابطه (ن صورت ید به این قیاست. ا

)١٠(= ١ + + = ١ + + ١
)١١(= ١ ١ + +

که  در زمان یگذشته و کسردورهها در از بدهمجموعدر زمان بدهبه این معن
ه کرد که ی) تجز(یابهرهیها) و پرداخته (یاولیکسرتوان بهرا میو کسراست

بدهاز نرخ بهره (تابعیابهرهیهاپرداخت دوره قبل خواهد بود.) و سط
مقدار یرا با ه یاولا مازاد) ی(یاست. کسرضمننرخ بهره واقعیشود که فرض م
GDPیها) بر حسب نسبت٢دهند. نوشتن مجدد معادله () نشان ما منفیمثبت (
ت دولت در بازپرداخت یجه ظرفیابد و در نتیرا اقتصاد با زمان گسترش میتر است، زمناسب

آید.) بدست م١٢رابطه (GDP) بر ١١م معادله (یابد. با تقسیش میها افزابده

)١)١٢

١
× ١

١ + =
عبارت باال یسازبا ساده.استد ناخالص داخلیتولدهنده نرخ رشد واقعنشانکه در آن 

آید.دست م) به١٣رابطه (

)١٣(= ١ × ١
١ +

.دست آوردبه) را ١۴معادله (د وحل نموتوان با روش برگشترا م)١٣(معادله 

1 Giancarlo and Alessandro (2008)
2 Krejdl (2006)
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)١۴(= ٠
١
١ + ∑ ١

١
١

١

١) را بر عبارت ١۴توان هر دو طرف معادله (م + / ١ به آنرام کرده و یتقس+
دوره صفر برگرداند. 

)١۵(١
١ = ٠ + ∑ ١

١
١

کسری اولیهداکردنیپی) را برا١۵توان رابطه (م،محدود استن فرض که افق زمانیبا ا
شود. با ه انجام میاولیهایمحدود کسرهندسیهایسرکردنن کار با جمیا.حل نمود

دست آورد.) را به١۶توان رابطه () م١۵در طرف چپ رابطه (کسری اولیه یتفک

)١۶(∗ = ١ 1 − ١
١

١ × ١
١ − ٠

اولیاولیانگر مقدار کسریب∗ارزش  حاصل نان یاطم٠ه بدهیه است که با فرض سط
اف د. مجدداً میخواهد رسبه مقداردر زمان کند که نسبت بدهم توان شاخص ش

پایه را بر اساس تفاضل رابطه بیاولیکسر بدهین سط ان نمود یه بیاولدار و سط
)	 ∗ اولموردنظر باشد که نسبت بدهیاهیاولی). اگر کسر− =ه یدر سط ٠

) نوشت.١٧توان به صورت رابطه () را م١۶د، آنگاه رابطه (یت نمایتثبTدر زمان 

)١٧(∗ = ١ ١ − ١
١

١ − ١ − ١
١ = − ٠ ١

اف  =اگرشود.) تعریف م١٨اولیه به صورت رابطه (ش اف کسرعنیباشد، ١ یش
رابطه توان به صورت ) را م١۶رابطه (ف شده باشد، در آن صورت یدوره تعرییه برایاول
١.نوشت)١٩(

1 Buiter (1995)
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)١٨(	 ∗ − = − ٠
( )
١ −

)١٩(	 ∗ − = − ١
( )

١ −
افته و یش یافزاتیچ محدودیبدون هدار باالتر باشد، نرخ بدهیاز حد پاه فعلیاولیاگر کسر

	دار (یه پایاولیاست. کسردار یناپااست مالین حالت سیدر ا توان به عنوان ) را م∗
را یکند، زت میدار هدایبودجه پایر کسریمسیدرنظر گرفت که دولت را به سمت هدف

هدف نها اف کسریااستگذاران توازن بودجهیسییمعموال ه، یاولیاست؛ لذا شاخص ش
پابه است که به منظور دسترسلیزان تعدیمیسنجش برا مورد است مالیدار سیسط

از است. ین
اف اولیبا ا به م آتیاز به تنظیبدون ناست مالیست که سینن معنیه صفر بدین حال ش

پادار میطور خودکار پا حفظ سط 	ه (یاولیدار کسریشود. در واق ل یازمند تعدی) ن∗
١.درآمدها و مخارج است

ویتخم۴ ن ال
و با تواتر فصل١٣٨٩تا ١٣٧٠ران در بلندمدت در دوره زمانیامالیداریق پاین تحقیدر ا

، ٣ایپو، حداقل مربعات معمول٢وهانسونیگرنجر، روش - انگلجمعبا استفاده از آزمون هم
اصالح دولت در دو حالت یر درآمدهایشده است. متغیابیارز٤شدهحداقل مربعات کامال

الضرب پول در نظر گرفته حاصل از حقیدرنظر گرفته شده است. در بخش اول، درآمدها
ن یشود. همچندولت اضافه میر درآمدهاین درآمد به ساینشده است و در بخش دوم، ا

داراانتقالیها(شامل پرداختیجاریهانهیمخارج دولت مجموع هز یهایی)، تمل
یابیارزین برایدولت است. همچنیهانه بهره بدهی) و هزعمرانیهانهیز(هیاهیسرما

مذکور با تواتر ساالنه مورد استفاده قرار گرفته یهادادهزمانیسرمالیداریپایهاشاخص
است.

1 Krejdl (2006)
2 Johanson
3 Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS)
4 Fully Modified Ordinary Least Squares (FMOLS)
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موجود یرهایمتغماناییدولت مرتبه ین مخارج و درآمدهایرابطه بلندمدت بجهت بررس
ناماناریدهد هر دو متغفولر نشان میج استفاده از آزمون دیشود. نتامدر مدل بررس

هستند.
برآورد مدل با استفاده از روش حداقل گرنجروانگلجمعبا استفاده از آزمون هم ، یعن

د که جمله پسماند یآج به دست مین نتایجزء پسماند مدل اییایپاو بررسمربعات معمول
یب نسبت مخارج دولت به یاست و ضریپا بوده و یتر از کوچعنتولید ناخالص داخل

. را ببینید)٣(جدول دار استیپادهد که بدهنشان م
نرمال در مدل وجود دارد. در جمعبردار همیگرنجر فرض بر آن است که ودر آزمون انگل

ن است بحال لذا جهت .رها وجود داشته باشدین متغیبرابطه تعادلیش از یکه مم
از روش یوهانسوندارهای همتعداد بربررس ن روش ابتدا وقفه یشود. در ااستفاده مجم

ن و سپس ییتعیون برداریز در مدل خودرگرستا شوارییآکائیارهاینه با استفاده از معیبه
ن ییژه تعیا حداکثر مقدار ویاثر یهانه و آزمونیبا توجه به وقفه بههمجمیتعداد بردارها

شود.م
نشان ییو مقدار محاسبه شده آزمون حداکثر درستنماحاصل از انجام آزمون یوهانسونجینتا
تولید دولت به یمخارج دولت و درآمدهایرهاین نسبت متغیرابطه بلندمدت بیدهد م

شود.مشاهده م٣جدولج آن در ید دارد که نتاوجوناخالص داخل
، متخصصان پارامتر یبراحداقل مربعات معمولزننده نیبا توجه به نقاط ضعف تخم

شنهاد یا را پیپوزننده حداقل مربعات معمولنیبه نام تخمیریزننده دنیتخماقتصادسنج
ین و جاریشین و پیر پسیو مقاداستگرنجروافته روش انگلیلین روش تعدیا١.کنندم

تورش مجانبیرهایتفاضل مرتبه اول متغ ییزااز درونناشیسمت راست به منظور رف
و افزوده محیتوضیرهایمتغ وزننده انگلنیبر خالف تخمها زنندهنیتخماین شوند. به ال

ن ینرمال برخوردار است. همچنیع مجانبیرنرمال است، از توزیآن غیع مجانبیکه توزگرنجر
اصالح شده در روش  کامال )١٩٩٠(٢توسط فیلیپس و هنسنکه حداقل مربعات معمول

اعمال حداقل مربعات معمولروش یروییزاح تورش و درونیشده است، دو تصحمعرف
در مقایسه با روش یوهانسونکیهان روش در نمونهیگردد. ام هت کاراتر است؛ لذا جوچ

1 Stock and Watson (1993)
2 Phillips and Hansen
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تولید دولت به ین نسبت مخارج و درآمدهایج مدل، رابطه بلندمدت بیقوت نتابررس
.قرار گرفته استیابیز مورد ارزینروشاین دو با استفاده از ناخالص داخل

	آزمون رابطه بین مخارج دولت و درآمدهای دولت٣جدول = 	 +  + 
حداقل مربعات یوهانسونـ گرنجرانگل

پویا معمول
حداقل مربعات 

اصالح شده کامال

٠٫١٠۶٨مبدأازعرض
( )٠٫٠٠٠

٠٫١١١٩
( )٠٫٠٠٠

٠٫١٠٨۶
( )٠٫٠٠٠

٠٫١٠١۵
( )٠٫٠٠٠

مخارجنسبت
GDPبه

٠٫٢٠٢۴
( )٠٫٠٠٠

٠٫١٩٠۵
( )٠٫٠٠٠

٠٫٢٠۵٩
( )٠٫٠٠٠

٠٫٢١۶٢
( )٠٫٠٠٠

. دهنداحتمال را نشان مهایارزشاعداد داخل پرانتز توضیحات:
محاسبات نویسندگان  منبع:

شود. قابل ذکر است در ممشاهده٣جدول ج حاصل از چهار روش مورد استفاده در ینتا
پویا ر یمتغیهاتفاضلینه تقدم و تأخرهاین تعداد بهییتعیبراروش حداقل مربعات معمول

ل مربعات حداقن جهت استفاده از مدل یار شوارتز استفاده شده است. همچنیاز معحیتوض
تصحیح شده  کامال مدلیرهایو به دست آوردن پارامتر بلندمدت الزم است متغمعمول

عنین روش یهر دو شرط ارد،یقرار گیابیز مورد ارزینجمعباشند و وجود بردار همنامانا
قرار گرفته است. یابیمورد ارزقبلیهادر قسمتجمعن بردار همییو تعییایپابررس

در یو از لحاظ آماریتر از کوچزده شده نیتخمیهامدلشود در تماممشاهده م
ج حاصل از برآورد ی) نتا٢٠٠٠ن (یدگاه مارتیدار بوده است. بر اساس ددرصد معن١سط

ف بوده یضع١٣٨٩تا ١٣٧٠یسال هاران طیدر امالیداریدهند که پاچهار مدل نشان م
سازگار است. خود در بلندمدت نایهادولت در بازپرداخت بدهییبا توانات،ین وضعیااست.

باال در عدم پرداخت بدهیرییدولت داراطین شرایتحت چن یهابوده و با نرخس
ش مواجه خواهد شد. یهان بدهیتأمیبرایباالتر

الضرب دولت درآمد حقلحاظ٢.۴
دولت یر نسبت درآمدهایمتغانباشتگن مرتبه ییفولر جهت تعیج استفاده از آزمون دینتا

نامانا از مرتبه یالضرب به با لحاظ درآمد حق نتایج بررس. استتولید ناخالص داخل
الضرب به تولید ارتباط بلندمدت بین نسبت مخارج و درآمدهای دولت با لحاظ درآمد حق

گزارش شده است. ۴شده در جدول داده ناخالص داخل با استفاده از چهار روش توضیح 
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found. یداریالضرب هم نتوانسته پادرآمد حقد دارند که حتین موضوع تأکیبر اآمده دستنتایج به

د.یران را برقرار نمایدر ایقومال
الضربآزمون رابطه بین مخارج دولت و درآمدهای دولت با درآمد حق۴جدول 	 = 	 +  + 

حداقل مربعات یوهانسونـ گرنجرانگل
پویا معمول

حداقل مربعات 
اصالح شده کامال

٠٫١٠۵٩مبدأازعرض
( )٠٫٠٠٠

٠٫١٠٨٩
( )٠٫٠٠٠

٠٫١٠۵٧
( )٠٫٠٠٠

٠٫٠٩٩٣
( )٠٫٠٠٠

مخارجنسبت
GDPبه

٠٫٢٠٧٢
( )٠٫٠٠٠

٠٫٢٠٠٧
( )٠٫٠٠٠

٠٫٢٠۵٩
( )٠٫٠٠٠

٠٫٢٢۴٣
( )٠٫٠٠٠

. دهنداحتمال را نشان مهایارزشاعداد داخل پرانتز توضیحات:
محاسبات نویسندگان  منبع:

در کوتامدت مالیداریپایابیج ارزینتا٣.۴
اف کسریمقاد در دو حالت مورد ١٣٨٩تا ١٣٧١زمانیهادورهه طیاولیر شاخص ش

ی، درآمدهانفتیدولت شامل درآمدهایقرار خواهد گرفت. در حالت اول درآمدهایابیارز
گردد. حذف منفتیو در حالت دوم درآمدهااستر درآمدها یو سااتیمال

(درصد)۵جدول اف کسری اولیه با درآمد نفت شاخص ش
١٣٧١١٣٧٢١٣٧٣١٣٧۴١٣٧۵١٣٧۶١٣٧٧١٣٧٨١٣٧٩١٣٨٠

٠٫٠٢۵ -٠٫١١۶ -٠٫١- ٠٫١٧٢۶٠٫٠- ٠٫٠٧٢- ٩۶٠٫٠- ٩۵٠٫٠- ٠٫٠٣١- ٣۴٠٫٠٣٨- ٣ -
داریناپاداریناپاداریناپاداریناپاداریناپاداریناپاداریناپاداریناپاداریناپاداریناپا

١٣٨١١٣٨٢١٣٨٣١٣٨۴١٣٨۵١٣٨۶١٣٨٧١٣٨٨١٣٨٩ -
٠٫٠٢۴ -٠٫٠١٠٫٠٠۶٠٫٠٠۵٠٫٠١۴٠٫٠۵٠٫٠٠۶٠٫٠۴٨٠٫٠٣٣ -

- داریپاداریپاداریپاداریپاداریپاداریپاداریپاداریناپاداریناپا
محاسبات نویسندگانمنبع:
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∗عبارت  اف کسریب− باشد این شاخص منفه است. اگر یاولیانگر شاخص ش
نبوده یدولت در حدیافته است و درآمد جاریش یافزاتیگونه محدودچیبدون هنرخ بده

است.دار یناپااست مالید؛ لذا سیبرآو بازپرداخت بدهن مالیتأمکه از عهده مخارج آت
اف کسربا درنظرگرفتن درآمد نفتعنیدر حالت اول،  دهد که ه نشان میاولی، شاخص ش

ش یاز افزادولت (که عمدتاً ناشیش درآمدهایو به واسطه افزا١٣٨٩تا ١٣٨٢یهادر سال
ها برقرار بوده است.ن سالیدر امالیداریاست) پادرآمد نفت

اف کسری اولیه  بدون د۶جدول (درصد)رآمد نفت: شاخص ش
١٣٧١١٣٧٢١٣٧٣١٣٧۴١٣٧۵١٣٧۶١٣٧٧١٣٧٨١٣٧٩١٣٨٠

٠٫١۴۶ -٠٫٢٢- ٠٫٣٢٧- ٠٫٣٣٢-٠٫٢٢٢۶ -٠٫٢٠- ٠٫١٩٨- ٠٫٢٢۴ -٠٫١۴٢٠٫١۴١ -
داریناپاداریناپاداریناپاداریناپاداریناپاداریناپاداریناپاداریناپاداریناپاداریناپا

١٣٨١١٣٨٢١٣٨٣١٣٨۴١٣٨۵١٣٨۶١٣٨٧١٣٨٨١٣٨٩ -
٠٫٠- ٠٫٠٨٣- ٠٫١٨٣- ٠٫١٣٢۵۵ -٠٫١- ٠٫٠٠٩۶٠٫٠٧- ٠٫١٢١- ١۴ -٠٫٠۴٩ - -

- داریناپاداریناپاداریناپاداریناپاداریناپاداریناپاداریناپاداریناپاداریناپا
محاسبات نویسندگانمنبع:

در منابع دولت، در نفتیط عدم استفاده دولت از درآمدهایدهند در شرامحاسبات نشان م
وجود داشته است. مالیداریناپا١٣٨٩تا ١٣٧١دوره زمان

یکه دولت از درآمدهاطیانگر آن است که در شراین شاخص بیج حاصل از استخراج اینتا
اف کسرنفت ل ی(به دل١٣٨۶سال یه به استثنایاولیاستفاده نکرده است، شاخص ش
اف کسربه روند نزولش مخارج دولت)، یافزا ه با یاولیخود ادامه داده است. شاخص ش

ز ین١٣٨۵و ١٣٨٧اما در سال ،کندمرا طروند نسبتاً ثابت، نفتیدرنظرگرفتن درآمدها
اف به شدت روند نزولیش مخارج دولت، ایل افزایبه دل داشته است.ن ش

ه ممطرح مم مجدد را یاز به تنظینه تنها نیداریپایهاشاخص ز یل را نیزان تعدیسازند، بل
اف کسریند. به عنوان مثال میتوانند مشخص نمام ١٣٨٩ه در سال یاولیزان شاخص ش

انگر آن است که ید) بیدر منابع خود استفاده ننمانفتیکه اگر دولت از درآمدهاطی(در شرا
ش) یکاهش (افزاداخلناخالص د یدرصد تول٠٫٠۴زان ید در مخارج (درآمدها) به میدولت با

را ثابت نگه دارد.د ناخالص داخلیبه تولدهد تا بتواند نسبت بده
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Error! Reference source not
found. ران و سهم یاه نفت در اقتصاد ایجاتیاهممالیداریپایهاشاخصج حاصل از بررسینتا

نفت متیچون کاهش مستمر قییهادهیپدن یدهد. بنابرارا نشان مدر ساختار بودجه آن
یداریناپانهیزمتوانندمنفتمیتحرایشدن استفاده از نفت منسوخ،نفتری، اتمام ذخاخام
.را فراهم آورندمال

یهااز شاخصیبدون نفت ناخالص داخلدیبه تولرنفتیبودجه غینسبت کسربررس
به ج ینتاکه )٢٠٠٢،(بارنت و اوزاساستزیخنفتیدر کشورهامالیداریپایابیارز

ن ید. در دوره مذکور اینماد مییران را تأیدر امالیداریپایهاشاخصیابیاز ارزدست آمده
یداریپایجهت برقراراست که ن در حالیدرصد بوده است. ا١۶شاخص به طور متوسط 

.دینمالینسبت در بلندمدت به سمت صفر منیکشورها الزم است انیدر امال

یریگجهینت۵
یهاشاخصوهابر اساس آزمونتوانمرادولتمالیهااستیبودن سو مناسبستگیشا
هایدولت در دههدهندمنشانهاشاخصوهاآزموننیا. بررسنمودیابیارزمالیداریپا

ار منیبوده و امواجههابا انباشت بده١٣٨٠و ١٣٧٠ انضباطیکه بدسازنکته را آش
معضل مواجه بوده است. بررسنیداشته و دولت همواره با اسابقه طوالنرانیادرمال

تولید ناخالص ازدولت (به صورت نسبتیمخارج و درآمدهایرهایمتغنیروابط بلندمدت ب
فیضعرانیدر امالیدارینشان داد که پافصلبا تواتر١٣٨٩تا ١٣٧٠) در دوره زمانداخل

در بلندمدت و نفتالضربحقیاز چاپ و انتشار پول و درآمدهافادهبا استبوده و دولت حت
. دینمامالنیخود تأمینتوانسته است مخارجش را از محل درآمدها

اف کسرحاصل از بررسجینتا مالیداریپایهااز شاخصیبه عنوان هیاولیشاخص ش
١٣٨٩تا ١٣٧٠در دوره زماننفتیون استفاده از درآمدهابدرانیمدت نشان داد ادر کوتاه
دولت مالیهااستیسنفتیبا وجود درآمدهاقرار داشته و حتمالیداریناپاتیدر وضع

مالیهااستیلذا ادامه ساز ثبات برخوردار بوده است.١٣٨٩تا ١٣٨٢ی هاتنها در سال
رد دولت در یر روییرا فراهم آورده و تغمالیدارینه پایتواند زمدولت نمکنون

سارجنت و واالس دگاهیبر اساس دکهییرسد. از آنجابه نظر میضرورمالیاستگذاریس
ان چیبه هرمنضبطیغمالیهااستیسو١پولندی) حساب ناخوشا١٩٨١( رو ام

1 unpleasant monetary arithmetic
رخ م مورد انتظار پول دهد که افزایش حجم پول، منجر حساب ناخوشایند پولیون در شرایط به کاهش بازده

قیمت در تطابق با تقاضای پول افزایش م یابد. اثر نهایی گردد که در نتیجه تقاضای پول افزایش یافته و سط
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ل هیبر اساس نظرتواندامر منیاومنضبط را فراهم نخواهد آورد پولیهااستیسیریگش
قمال گردد.هامتیقعمومسطشیموجب افزامتیسط

ل )درصد(بدون نفتتولید ناخالص داخلبه ر نفتیبودجه غینسبت کسر:١ش
ایرانها:منبع داده بانک مرکزی جمهوری اسالم
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