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چکیده

ارتباط بین کسری بودجۀ دولت ،رشد عرضۀ پول و تورم ،یکی از مهمترین مباحثی است که در اقتصاد کالن مورد بررسی قرار میگیرد.

در بسیاری از کشورها از سیاست کسری بودجه ،بهعنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی استفاده میکنند .ارتباط بین کسری بودجۀ دولت و

متغیرهای کالن اقتصادی که هدف این مطالعه است ،تاحدي مبهم است .شواهد آماری مربوط به ارتباط متغیرهای نرخ تورم و کسری بودجۀ

دولت و توليد ناخالص داخلي  27کشور جهان ،نشان میدهد که ارتباط بین کسری بودجۀ دولت و تورم برای همۀ کشورها یکسان نیست .برای
مثال ،کشورهایی مانند انگلستان ،فرانسه و ایتالیا ،باوجود آنکه نسبت کسری بودجۀ باالیی دارند ،نرخ تورم در آنها بسیار پایین است .از سوی

دیگر ،برخی از کشورها مانند شیلی و مکزیک ،دارای مازاد بودجه هستند ،ولی با این حال ،نرخ تورم در آنها دورقمی است.

بنابراین ،میتوان گفت که نحوۀ تأمین مالی و شرایط کالن اقتصادی در چگونگی تأثیر کسری بودجه بر متغیرهای اقتصادی نقش زیادی

دارد .هدف اصلی این پژوهش ،بررسی رابطۀ بين كسری بودجه ،تورم و عرضۀ پول در ایران است .روش پژوهش حاضر ،از نظر هدف ،کاربردی
و از نظر علّی ،پسرویدادی است .در آزمون فرضیات یک دورۀ زمانی  10ساله ،از سال  1383تا  1393درنظر گرفته شده است .در آزمونهای

این پژوهش ،از روش اقتصادسنجی که شامل آزمونهای مانایی ،وایت ،یوهانسون و آزمون خودرگرسیون برداری( )VARاست ،برای آزمون

فرضیهها استفاده شد.

یافتهها نشان داد که در پژوهش حاضر ،بین کسری بودجۀ دولت و تورم ،بین کسری بودجه و رشد عرضۀ پول و بین تورم و رشد عرضۀ

پول رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد ،و فرضیههای پژوهش همگی تأیید شدند.
کلیدواژهها :كسری بودجه ،تورم ،عرضۀ پول ،دولت ،نرخ رشد.

پست الکترونیکی نویسنده مسئول:
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مقدمه

در ادبیات کالن اقتصادي ،مهمترین وظیفۀ دولت،

اﻳﺮان ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪۀ ﺗﻮرم ﻣﺰﻣﻦ دورﻗﻤﻲ روبهرو

ارتباط با متغیرهاي مهم اقتصادي ،مهمترین ابزار براي

ﺗﻮرﻣﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از ﻧﻈﺮیهﻫﺎي ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻓﻜـﺮي ﺑﺮرﺳـﻲ

تخصیص ،توزیع و تثبیت عنوان میشود .بودجه نیز بهعلت
دستیابی به ثبات اقتصادي است که شامل اهدافی ازقبیل

تثبیت قیمتها ،اشتغال کامل و رشداقتصادي است .تخصیص
بهینۀ بودجه ،راهکار رسیدن به ثبات و تعادل اقتصادي است.

(صیاد زاده و دیگران)1386 ،

کسري بودجه ،متغیر ض ِّد ادواري است که در دوران رکود،

زیاد و در دوران رونق ،کم میشود .در بسیاري از کشورها
از سیاست کسري بودجه ،بهعنوان یکی از ابزارهاي سیاست
مالی استفاده میکنند .در دهههاي اخیر ،در کشورهاي در حال

توسعه ،عدم سرمایهگذاري کافی بخش خصوصی و کمبود
عرضۀ کل ،سبب استفاده از این سیاست شده است .البته ،باید

توجه داشت که ارتباط کسري بودجه در کشورهاي مختلف
با متغیرهاي اقتصادي یکسان نیست .عدم تعادل در بودجه،

اگر به تعادل در اقتصاد کالن منجر شود ،نهتنها پدیدهاي

منفی نیست ،بلکه با دخالت دولت در اقتصاد نیز تناقض ندارد.
بنابراین ،دولت باید با افزایش آن بخش از مخارج خود ،که

تکمیلکنندۀ مخارج سرمایهگذاري بخش خصوصی است،
زمینۀ حضور فعال بخش خصوصی را در اقتصاد فراهم سازد.
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مورد بررسی قرار میگیرد.

بر این اساس ،ارتباط بودجه و متغیرهاي کالن اقتصادي،
ازقبیل رشد ،کسري تراز تجاري ،تورم ،نرخ ارز ،عرضۀ پول

و نرخ بهره ،یکی از بحثهاي اقتصاددانان و سیاستگذاران
در کشورهاي توسعهیافته و در حال توسعه بوده است(.همان)

اﺳﺖ .در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي اﻧﺠﺎمﺷـﺪه ،ﺑﻴﺸـﺘﺮ ،اﻧﻄﺒﺎق ﺷﺮاﻳﻂ
ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در ﺑﻌﻀـﻲ از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ،ﺑﺮرﺳﻲ

ﭘﻮﻟﻲﺑﻮدن ﺗﻮرم ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ،راﺑﻄـۀ ﺣﺠـﻢ
ﻧﻘـﺪﻳﻨﮕﻲ و ﺗﻮرم ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮ

ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪاي و در رأس آﻧﻬﺎ ،ﻧﺮخ ارز در ﺗـﻮرم ﺑﺮرﺳﻲ
شده اﺳﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ،در ﺗﺸﺮﻳﺢ

ﻋﻠﻞ ﺗﻮرم در اﻳﺮان ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑـﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻮﻟﻲ ،ﻫﺰﻳﻨﻪاي
و ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷﺪه و ﺻﺮف ًا ﻋﺎﻣل ﺧﺎصی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ(امامی میبدی و دایی کریمزاده.)1392 ،

در ادبیات اقتصادی ،در پاسخ به این سؤال که آیا کسری

بودجۀ دولت ،آثار نامناسبی از نظر رشد عرضۀ پول و تورم

دارد ،جواب کلی و دقیقی وجود ندارد .زیرا آثار اقتصادی
کسری بودجۀ دولت ،به چگونگی بهوجود آمدن ،نحوۀ تأمین
مالی آن و شرایط اقتصاد کالن بستگی خواهد داشت .در این

پژوهش ،برآنیم به این پرسش پاسخ دهیم که چه رابطهای
بین کسری بودجۀ دولت ،تورم و عرضۀ پول در ایران وجود

دارد؟

مروری بر ادبیات موضوع
مبانی نظری

کسری بودجه ،هنگامی رخ میدهد که دولت(و یا هر نهاد

دیگری) ،بیش از درآمد خود پول خرج کند .دربرابر کسری

در ایران نیز ،بهویژه در سالهاي پس از انقالب اسالمی،

بودجه ،مازاد بودجه وجود دارد .كسري بودجه ،چنين تعريف

اندازۀ دولت افزایش یافته که سبب کسريهاي مداوم بودجه

الزم در بودجه براي آنها منظور شده است ،در طول سال ،خرج

نسبت پرداختیهاي دولت به تولید ناخالص داخلی و همچنین،
شده است .از طرف دیگر ،در این سالها ،بهعلت کنترل

تمامعیار بر تغییرات پولی و نظام بانکی ،دولت کسري خود را
با استقراض از نظام بانکی جبران کرده است .این موضوع ،با
افزایش پایۀ پولی و اثراتی که بر اقتصاد کالن میگذارد ،حایز

اهمیت است .ارتباط بین کسری بودجۀ دولت ،رشد عرضۀ پول

و تورم ،یکی از مهمترین مباحثی است که در اقتصاد کالن

ميشود« :هرگاه عالوه بر مخارج ساليانۀ مملكتي كه اعتبارات
فوقالعادهاي پيش آيد و اعتبار منظورشده ،تكافوي مخارج را

نکند ،دولت اليحۀ بخصوصي برای تحصيل اعتبار جديد به
مجلس پيشنهاد ميكند ».باتوجه به اين مادۀ قانوني ،كسري

ت است از :فزوني هزينههاي دولتي بردرآمدهاي
بودجه عبار 
آن در يك دورۀ زماني كه عموم ًا يك سال درنظر گرفته
ميشود(براتی.)1379 ،
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حجم پول ،در اصل مقدار عرضۀ پول اقتصاد است که

افزايش كسري بودجه(به واسطۀ تخفيف مالياتي ،يا افزايش

پول ،برابر است با پایۀ پولی ضربدر ضریب تکاثر؛ پایۀ پولی

شد .افزايش تقاضاي كل ،بهواسطة ضريب تكاثر ،سبب

تحتتأثیر دو عامل ضریب تکاثر پول و پایۀ پولی است .عرضۀ
که به پول پرقدرت نیز معروف است ،برابر است با بدهی بانک

مرکزی به بخشهای خصوصی( اسکناس و مسکوک در دست

مردم) و بانکی(اسکناس و مسکوک نزد بانکها ،سپردۀ قانونی
و آزاد بانکها نزد بانک مرکزی) .ضریب تکاثر پول نیز باتوجه
به قدرت بانکهای تجاری در خلق پول تحریری ،عبارت است

از حجم پول یا نقدینگی خلقشده ،به ازای یک واحد افزایش
در پایۀ پولی.

شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی  ،CPIیکی از

مخارج دولت و يا هر دو) ،موجب افزايش تقاضاي كل خواهد
افزايش درآمد ملي میشود و افزايش درآمد ملي به نوبۀ خود،

تقاضاي معامالتي پول را افزايش خواهد داد.

بنابراين ،براساس قضيۀ كينزي ،كسري بودجه سبب

تحريك و افزايش تقاضاي معامالتي پول و درنتيجه ،افزايش
تقاضاي پول ميشود.

نئوكالسيكها ،اثر كسري بودجه بر رفتار مصرفكننده

را در كوتاهمدت و بلندمدت تحليل ميكنند .بر این اساس،

افراد ،رفتار عقاليي دارند و آيندهنگر هستند و عمر افراد

مهمترین شاخصهای قیمتی بهعنوان نماگری برای سنجش

محدود است و ميدانند كه كسري بودجۀ دولت ،نشاندهندة

شاخص ،تغييرات قيمت در سطح مصرفکننده را براي يك

گفت ،كسري بودجۀ دائمي در تحليل نئوكالسيكها ،همانند

نرخ تورم و قدرت خريد پول داخلی هر کشور است .اين

سبد ثابت كاال و خدمات كه ازطریق مصرفکننده پرداخت

میشود ،اندازهگیری میکند ،CPI .شامل قیمتهای اقالم مواد

غذايي ،پوشاك ،مسكن ،سوخت ،حمل و نقل ،بهداشت و

ارزش حال بدهيهاي مالياتي آينده است؛ از این رو ،ميتوان

كينزينيها بر روي متغيرهاي واقعي اثر خواهد گذاشت.

براساس ديدگاه ریکاردویی ،كسري بودجه مهم نيست و

مادامي كه مخارج دولت ثابت باشد و هيچ محدوديتي در
قرضگرفتن وجود نداشته باشد ،پسانداز ملي از كاهش در

ديگر كاالها و خدماتي است كه افراد بهصورت روزانه میخرند.
این شاخص ،متداولترین شيوۀ محاسبۀ نرخ تورم است .معمو ًال

ماليات جاري متأثر نميشود .در چارچوب  ،IS-LMفرضيۀ

قيمت اقالم يک سبد مشخص ،در فاصلۀ دو نقطۀ زمانی

نقطۀ تعادلي منحنيهاي  ISو  LMرا تحتتأثير قرار نميدهد.

بانک مرکزی هر کشور ،با درنظر گرفتن افزايش يا کاهش

نظريهپردازان اقتصاد كالن ،واقف هستند كه تأييد وجود

روابط معنيدار بين كسري بودجه(و بدهي دولت) با تقاضاي

پول ،ممکن است ،پيامدهاي مهمي در تحليل مسائل اقتصاد
كالن و سياستگذاريهاي اقتصادي داشته باشد .در زمينة

نحوة اثرگذاري كسري بودجه بر تقاضاي پول ،ديدگاههاي

به اين ترتيب ،كسري بودجه ،روي سطح تعادلي تقاضاي پول،
نرخ بهره ،مصرف و پسانداز و سرمايهگذاري تأثيري ندارد و

تقاضاي پول تحتتأثير كسري بودجة دولتي قرار نميگيرد.
پیشینۀ پژوهش

کمیجانی و بهرامی راد ( ، )1388در مطالعهاي به رابطۀ

نظري مختلفی وجود دارد .اين ديدگاهها را ميتوان در

بلندمدت میان نرخ بهره و نرخ تورم در ایران ،با استفاده از

رويكردنئوكالسيكي .3 ،فرضيۀ برابري ريكادويي(گولی،1

پرداختند .نتایج بهدست آمده نشان میدهد که در ایران،

قالب سه رويكرد مورد بحث قرار داد .1 :رويكردكينزي.2 ،

.)1994

رويكرد كينزي ،از وجود يك رابطۀ مثبت بين كسري

بودجه و تقاضاي واقعي حمايت ميكند .براساس اين ديدگاه،

آزمون همانباشتگی جوهانسون و آزمون علیت گرنجری

همانند بسیاري از کشورهاي در حال توسعه ،در بلندمدت،
تغییرات در نرخ سود اسمی را میتوان با تغییرات نرخ تورم

توضیح داد.

1. Gulley, O. D.

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ،سال هشتم ،شماره چهاردهم ،بهار 1396

مشخص ،نرخ تورم را محاسبه میکند.

برابري ريكاردو ،داللت بر اين دارد كه افزايش كسري بودجه،
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دهنوی ( ، )1387در پاياننامۀ كارشناسي ارشد خود ،با

جعفري صميمي و دیگران( ،)1385رابطۀ بين كسري

به ريشهيابي علل تورم و معرفي ابزارهاي مناسب براي

زماني  1360-1374را بررسي کرد .نتايج تجربي ،نظريۀ

عنوان «بررسي عوامل تأثيرگذار بر تورم در اقتصاد ايران»،
رفع آن پرداخته است .وي ،با استفاده از يك مدل ECM

كينزينها را مبني بر اينكه كسري بودجۀ دولت ،افزون بر

توسعهيافته(الگوي خطي) ،رفتار كوتاهمدت متغيرهاي

تأثير ازطريق حجم پول بهطور مستقيم بر نرخ تورم تأثير

تقيپور و نوفرستي( ،)1378در بررسي الگوهاي مختلف،

مكتب پولي ،مبني بر تأثيرگذاري كسري بودجۀ دولت بر نرخ

اين دوره ،مقامات پولي بهطور خواسته يا ناخواسته ،سياست

جعفری صمیمی( ، )1371در بررسي ارتباط دوطرفه بين

بودجۀ دولت ازطريق استقراض از نظام بانكي و تاحدودي،

 ،1352نتيجه گرفت كه يك ارتباط دوطرفه بين كسري بودجۀ

موسوي آزاد كسمايي( ،)1378با الگوي خودبرگشت

هلر( ،)1980نشان ميدهد كه نتايج تأثير تورم بر كسري

تورم را در دورۀ  1342-1375بررسي کرد .او الگو را براي

پژوهشهای وي ،كم و بيش در نيمي از كشورهاي مورد

تأثيرگذار بر تورم را بررسی کرده است.

عكسالعمل سياست پولي در ايران ،نتيجه گرفتند كه در طول
پولي هماهنگ را اعمال کردهاند .علت آن ،تأمين كسري
وابستهبودن درآمدهاي دولت به نفت است.

برداري ،رابطة بين كسري بودجۀ دولت ،رشد اقتصادي و
دورۀ  1342-1375برآورد و با استفاده از تابع واكنش ضربهاي

مثبت ميگذارد ،تأييد ميکند .اما اين نتايج با نظريۀ طرفداران

تورم ،تنها ازطريق حجم پول ،سازگار نیست.

كسري بودجۀ دولت و تورم در اقتصاد ايران ،طي دورۀ -1369

دولت و تورم وجود دارد.

بودجه ،در حالت كلي ،قابل پيشبيني نيست .براساس

مطالعه ،مخارج دولت در زمان تورم ،خيلي سريعتر از

و تجزيۀ واريانس تحليل کرد که سياست كسري بودجه در

درآمدهاي آن افزايش يافته است .براساس نتايج ،همانطور

به افزايش رشد اقتصادي منجر شود؛ اما در بلندمدت ،تنها به

مالياتها تعديل ميشود .اما وقتي نرخ تورم در يك سطح

كوتاهمدت ،ميتواند زمينههاي افزايش توليد را فراهم سازد و
افزايش تورم منجر ميشود و اثري بر رشد ندارد.

معروف خانی ( ، )1377اثر كسري بودجۀ دولت و عرضۀ
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بودجۀ دولت ،رشد حجم پول و تورم در اقتصاد ايران در دورۀ

پول بر تورم كشور را برآورد کرده و پس از تخمين رابطۀ

بلندمدت ،پويايي مدل در كوتاهمدت را بررسي کرده است .وی
سمت عرضۀ
نشان ميدهد كه اين رابطه يكطرفه بوده و از
ِ

پول و كسري بودجه بهسمت تورم است .يعني اينكه تغييرات
عرضۀ پول و تغييرات كسري بودجۀ دولت ،علت تغييرات

سطح عمومي قيمتها است.

كه نرخ تورم شتاب ميگيرد ،مخارج دولت خيلي سريعتر از
جديد تثبيت ميشود ،اختالف بين سرعت تعديل مخارج و
درآمد دولت ازبين ميرود.

دیور ( )1982براي آزمون رابطۀ ميان كسري بودجۀ دولت

و متغيرهاي كالن اقتصادي ،ازجمله تورم  1952-1978امريكا،
از روش خودرگرسيون برداري استفاده كرد .نتايج وي مؤی ِد

اين فرضيه است كه از تغييرات قابل پيشبيني بدهي دولت

به مردم ،اثر ثروت مشاهده نشده است؛ بنابراين ،بدهيهاي

دولت بر تورم تأثيري ندارد .وي ميگويد به شواهدي مبني

اهرایی ( ، )1375وجود بازخورد بين تورم و كسري بودجۀ

بر اينكه افزايش كسري بودجۀ دولت ،سبب افزايش قيمتها

كرده است .در اين ميان ،نقش دولت در كشورهاي در حال

 ،1954-1976برای اقتصاد امريكا نشان ميدهد كه مخارج

دولت را بهعنوان يكي از مهمترين عوامل اقتصادي معرفي
توسعه ،مانند ايران مهمتر است .براساس نتايج تخمين ،كشش
عرضۀ پول نسبت به مخارج دولت بسيار حساس است و به

همين دليل ،ميتوان اظهار كرد كه نحوۀ عملكرد بودجۀ ايران
در رشد نقدينگي مؤثر بوده است.

شود ،دست نيافته است .نتايج تخمين الگوي بارو ،طي دورۀ
دولت ،رشد پول را افزايش ميدهد.

دارات (  ) 1985بهطور تجربي ،رابطۀ ميان تورم و كسري

بودجۀ امريكا را در اواخر دهۀ  ،١٩٦٠با استفاده از روش حداقل
مربعات معمولي آزمون کرد .نتايج پژوهش وي نشان ميدهد

بررسی رابطۀ بين كسری بودجه ،تورم و عرضۀ پول در ایران
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كه رشد عرضۀ پول و كسري بودجۀ دولت هر دو تأثير قابل

استفاده شد(روش کتابخانهای) .اطالعات مربوط به نرخ

افزون بر اين كسري ،بودجۀ رابطۀ قوي و قابل اتكاتري با

اسالمی ایران و مرکز آمار ایران اخذ شده است(روش میدانی).

جانكال كونادو و فرناندو پرز ديگراسيا( ،)2004در مقالۀ

و زیابا سیلی و همکارانش ( )2012را اصالح کرده و به این

براي برخي كشورهاي آسيايي» ،دريافتند كه در دورۀ زماني

INF= α0 + α1GMS + α2GBD/GDP

مالحظهاي بر تورم امريكا در دهۀ  ١٩٦٠و  ١٩٧٠داشته است.

تورم ،در مقايسه با رشد پول دارد.

«قيمتهاي نفت ،تورم و فعاليتهاي اقتصادي مشاهده،

تورم ،عرضۀ پول و کسری بودجه ،از بانک مرکزی جمهوری
پژوهش حاضر ،کار عملی «آلکای 1و همکارانش()1996

ترتیب ،معادلۀ ساختاری آن را فرموله کرده است:

 ،1975-2000بین قيمتهاي نفت و فعاليتهاي اقتصادي

+ α3GED/GDP + Ut.

در بلندمدت رابطهاي وجود ندارد و اثر شوكهاي نفتي به

 :INFنرخ رشد تورم

تغييرات قيمت نفت و نرخ تورم براي كشورهاي ژاپن ،كرۀ

 :GGDPنرخ رشد تولید ناخالص داخلی

كوتاهمدت منحصر ميشود .در كوتاهمدت ،رابطۀ نامتقارن بين
جنوبي ،تايلند و مالزي تأييد ميشود.

 :GMSنرخ رشد ذخیرۀ مالی

 :GBD/GDPنرخ رشد نسبت کمبود بودجه به تولید

سیل ( )2005در مقالۀ خود ،بیان میدارد که شواهد تجربی

ناخالص داخلی

متفاوت خبر میدهند .به گفتۀ وي ،پاسخ به این سؤال که

ناخالص داخلی

از ارتباط مختلف بین تورم و کسري بودجه در حالتهاي

 :GED/GDPنرخ رشد نسبت قرض خارجی به تولید

آیا کسري بودجه ،به تورم منجر میشود یا نه ،بستگی به

 :Utعبارت خطا(متغیر ) Stochastic

استقالل بانک مرکزي ،در تعیین سیاست پولی برای تأمین

در آزمون هریک از فرضیهها ،یک مدل رگرسیون برآورد

ضعیفی بین کسري بودجه و تورم مشاهده شده است ،در حالی

راست آنها با یکدیگر مشابهاند ،تنها تفاوت در میزان متغیرهای

کسري بودجه دارد .وي نشان داد که در اقتصاد امریکا ،ارتباط

شده است که در همۀ مدلهای رگرسیون ،متغیرهای سمت

که این ارتباط در کشورهاي در حال توسعه ،قوي است.

وابسته است.

پژوهش حاضر ،از نوع پسرویدادي(استفاده از دادههاي

در این پژوهش ،کسری بودجه ،بهعنوان متغیر وابسته و

گذشته) است؛ از نظر هدف ،کاربردی و از نظر اجرا و گردآوری

عرضۀ پول و نرخ تورم ،بهعنوان متغیرهای مستقل درنظر

بین متغیرها و معناداربودن مدلهای برآوردشده ،از تحلیل

در اینجا ،براساس فرمول ارائهشده ازسوی پیرس

دادهها ،تحقیقی توصیفی است .برای آزمون وجود رابطۀ

گرفته میشود.

رگرسیون و روش تخمین حداکثر راستنمایی و از نرمافزار

ورلی( )1985از تغییر عرضۀ پول و بهصورت زیر استفاده

یک دورۀ زمانی  10ساله ،از سال  1393تا  1383درنظر گرفته

)MS=(MSt- MSt-1

 Eviews7استفاده شده است .در آزمون فرضیات دادههای
شده است.

برای آشنايي بيشتر و گردآوري ادبيات موضوعي مربوط

به پژوهش ،از کتابها ،مقاالت ،پایاننامهها و شبکۀ اینترنت

میشود:

در آن MSt ،عرضۀ پول در فصل  tو  MSt-1عرضۀ پول

در فصل  t-1است.

و نرخ تورم نیز براساس همان فرمول و بااستفاده از
1. Akcay, O. C.

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ،سال هشتم ،شماره چهاردهم ،بهار 1396

روششناسی و مدل

معرفی متغیرها

دکتر علی دهقانی ،معصومه احیایی ،دکتر بیژن صفوی
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دادههای شاخص قیمت مصرفکننده بهصورت زیر محاسبه میشود:
IFR={(CPI t- CPI t-1)/ CPI t-1}*100

که در آن CPI t ،نرخ تورم در فصل  tو  CPI t-1نرخ تورم در فصل  t-1است.
برآورد مدل و تحلیل یافته ها(بررسی آمار توصیفی متغیرها)

در جدول  ،1آمارۀ توصیفی متغیرهای مورد استفاده در مدل ،طی دورۀ زمانی  ،1383-1393در اقتصاد ایران نشان داده شده

است.

جدول  .1آمارههای توصیفی متغیرهای مدل ،طی دورۀ زمانی 1383-1393

نتایج نشان میدهد که بیشترین تورم در سال  ،1392بیشترین عرضۀ پول در سال  1393و بیشترین کسری بودجه در سال

 1390است و کمترینها ،بهترتیب ،در سالهای 1383 ،1384و  1382روی داده است.
بررسی نرمالبودن متغیرهای پژوهش

در جدول  ،2نرمالبودن متغیرهای پژوهش ،با استفاده از آمارۀ جارکـبرا 1بررسی شده است .باتوجه به اینکه احتمال آمارۀ
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بزرگتر از  0/05است .از این رو ،فرضیۀ صفر ،مبنی بر نرمالبودن متغیرهای پژوهش ،با احتمال  95درصد پذیرفته میشود.
جدول  .2بررسی نرمالبودن متغیرها

بررسـی مانایـی یـا ایسـتایی متغیرها(آزمـون
ریشـه واحد)

در این پژوهش ،قبل از اینکه مدل خودرگرسیون برداری

تخمین زده شود ،از آزمون ایستایی برای تمامی سری های

زمانی استفاده شده است .اگر سری زمانی مورد مطالعه ایستا

نباشد ،بهدلیل بروز مشکل رگرسیون کاذب ،امکان استفاده
از مدلهای  VARوجود ندارد .برای آزمون ایستایی ،از

آزمونهای ریشۀ واحد استفاده شده است .یکی از رایجترین

1. Jarque-Bera

بررسی رابطۀ بين كسری بودجه ،تورم و عرضۀ پول در ایران
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آزمونهای تشخیص ریشۀ واحد ،آزمون دیکی فولر تعمیمیافته

در مدلهای برآوردشده ،استفاده شده است .نتایج آزمون برای

است که در پژوهش حاضر ،از آزمون مذکور استفاده شده است.

متغیرهای استفادهشده در الگو و تفاضل مرتبۀ اول آنها ،در

بحرانی مک کینون باشد ،فرض صفر مبنی بر وجود ریشۀ

 ADFتمامی متغیرها از مقدار بحرانی جدول با تفاضل اول

درصورتی که مقدار آمارۀ  Fمحاسبهشده ،کمتر از مقادیر

واحد پذیرفته میشود .این آزمون برای کلیۀ متغیرهای موجود

جدول  3ارائه شده است .نتایج نشان میدهد که مقدار آمارۀ
بزرگتر است و از این رو ،با تفاضل اول پایا میشوند.

جدول  .3بررسی ایستایی و ناایستایی متغیرها

تشخیص خود همبستگی متغیرها( آزمون ) LM

آزمون  ،LMبرای تشخیص خودهمبستگی در مدل مورد بررسی انجام میشود که نتایج آزمون حاکی از عدم وجود خودهمبستگی

در مدل است(آمارۀ دوربین واتسون ،برابر با عدد. ) 2/00

جدول  .4آزمون LM

بررسی ناهمسانی واریانس آزمون وایت

جدول  .5آزمون وایت

بررسـی همجمعی یا همگرایـی متغیرها(آزمون

یوهانسون)

همگرایی یا همجمعی از موضوعات مهم است و بهمعنای

وجود رابطۀ تعادلی و بلندمدت بین متغیرهای سری زمانی
است .نتایج آزمون یوهانسون ،نشاندهندۀ وجود رابطۀ
بلندمدت بین متغیرهای پژوهش است .مقدار آمارۀ LR=7.72

که کوچکتر از مقدار بحرانی  %5است(براساس نتایج حاصل

از دادهها).

تخمین مدل خودرگرسیون برداری()VAR

با استفاده از نرمافزار  Eviewsمیتوان از روش

خودرگرسیونبرداری( )VARبرای تخمین استفاده کرد .نتایج

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ،سال هشتم ،شماره چهاردهم ،بهار 1396

آزمون وایت ،برای تشخیص واریانس ناهمسانی بهکار میرود .براساس نتایج جدول ،ناهمسانی واریانس وجود ندارد.
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 ،VARترجیحات اقتصاد کالن را خیلی بهتر از مدلهای

حاصل از تخمین در جدول  6ذکر شده است .برای تفسیر نتایج
باید به یک نکته توجه کرد که در تخمین به این روش و اساس ًا

ساختاری پیشبینی میکند .هدف از تخمین این مدلها،

پارامترهای الگو ،اهمیت روشهای تکمعادلهای را ندارند .بر

نه بهدستآوردن پیشبینیهای دقیق کوتاهمدت.

در تخمین دستگاه معادالت ،ضرایب و درصد توضیحدهندگی
این اساس ،از توابع عکسالعمل آنی و تجزیۀ واریانس برای

تحلیل نتایج استفاده شده است.

حصول به روابط متقابل اساسی موجود میان متغیرها است و
در جدول  ، 6نتایج براساس محاسبات انجامشده با نرمافزار

 Eviewsبر روی دادهها نشان داده شده است .اعداد داخل

مدلهای  ،VARبهطور گستردهتر در پیشبینیهای

پرانتز ،خطای استاندارد و اعداد داخل کروشه(قالب) ،آمارۀ

مدل اقتصادی مطلوب است ،بهکار میرود .اغلب ،مدل

مشخص است و نشاندهندۀ این است که با افزایش کسری

اقتصاد کالن و در کاربردهای اقتصادی دیگر که رفتار یک

 tرا نشان میدهد .بهخاطر معناداربودن آمارههای  ،tرابطه
بودجه و عرضۀ پول ،تورم افزایش مییابد.
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جدول  .6نتایج حاصل از تخمین مدل VAR

نتیجهگیری

شده است .نتایج ،حاکی از آن است که ارتباط بین کسری

هدف این پژوهش ،بررسی ارتباط بین کسری بودجۀ

بودجۀ دولت و رشد پول و تورم ،بهطور کلی ،در بین کشورها

تأثیر کسری بودجۀ دولت بر رشد پول و تورم و همچنین،

چگونگی ایجاد کسری بودجه ،چگونگی تأمین مالی کسری

دولت ،رشد پول و تورم است .به همین منظور ،ابتدا چگونگی

چگونگی تأثیرپذیری کسری بودجۀ دولت از تورم بهطور
نظری مرور شد و مطالعات تجربی در این خصوص نیز ارائه

یکسان نیست و از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و به

بودجۀ دولت و شرایط کالن اقتصادی بستگی دارد .باتوجه به
اینکه در ایران ،بخش عظیمی از کسری بودجۀ دولت ازطریق

بررسی رابطۀ بين كسری بودجه ،تورم و عرضۀ پول در ایران

استقراض از نظام بانکی تأمین مالی شده است ،احتما ًال کسری
بودجه در کشور ،باعث افزایش در نقدینگی و سپس افزایش
سطح عمومی قیمتها خواهد شد.

39

کنترل آن ،آثار تورمی برجای گذاشته است ،از این رو ،باید با

ابزارهای مختلفی کنترل شود.

براساس مباحثی که ذکر شد ،علل بروز کسری بودجه و

بهطور کلی ،نتایج حاصل از این پژوهش را میتوان

تأمین مالی آن را میتوان به دو دستۀ بنیادی و غیربنیادی

فرضیۀ اول پژوهش ،عبارت است از :بین کسری بودجۀ

کرد:

بهشرح زیر خالصه کرد:

دولت و تورم رابطهاي مثبت وجود دارد.

تقسیمبندی کرد .از عوامل بنیادی میتوان به موارد زیر اشاره
ــ متکیبودن اقتصاد ایران به نفت و ساختار دولتی

فرضیۀ دوم :بین کسری بودجه و رشد عرضۀ پول رابطهاي

ــ شفاف نبودن وظایف دولت و چانهزنی برای تصویب و

فرضیۀ سوم پژوهش :بین تورم و رشد عرضۀ پول رابطهاي

ــ عدم نظام مالیاتی کارآمد که بر همۀ فعالیتهای

در هر کشوری ،در زمان تنظیم بودجه ،به نتیجۀ اجرای

ــ فرهنگ ضعیف مالیاتدهی و مالیاتگیری

مثبت وجود دارد.
مثبت وجود دارد.

بودجه در متغیرهای اقتصاد کالن و آثار آن ،توجه خاص
میشود که مهمترین آثار آن ،تأثیر بر تورم و رشد اقتصادی
است.

تأیید بودجه برای سازمانها و دستگاههای دولتی

اقتصادی ،احاطه اطالعاتی و نظارتی کامل داشته باشد.

ــ عدم توجه به ترکیب بهینۀ فعالیت حاکمیتی و اقتصادی

دولت در راستای صرفهجویی در بودجه

از عوامل غیربنیادی هم می توان به این موارد اشاره کرد:

کسری بودجۀ دولت بر دو شاخص اقتصاد کالن تورم و

ــ بودجۀ تشکیالت اداری(که فرصت بیانظباطی و

الف ــ زمانی که حجم مخارج دولت افزایش مییابد،

ــ عدم مدیریت صحیح در قلمرو بودجۀ شرکتهای قبلی

تورمی است .برای مثال ،اگر دولت هزینههای عمرانی خود را

میافزایند .بنابراین ،نحوۀ تعامل با کسری بودجه باید

رشد اقتصادی ،به این ترتیب اثرگذار است:

تقاضای جدیدی ازسوی دولت وارد بازار میشود که دارای آثار
افزایش دهد ،اثر خود را ازطریق افزایش تقاضا برای مصالح
که این امر باعث افزایش تورم است.

ب ــ افزایش کسری بودجۀ دولت ،بهدلیل افزایش

مخارج دولتی ،باعث رشد نقدینگی میشود؛ به این ترتیب

که کسری بودجۀ دولت با استقراض از بانک مرکزی ،به رشد

حجم پول و نقدینگی میانجامد که یکی از مهمترین آثار
تورمی در کشور است.

ج ــ تزریق پول به جامعه ازطریق بانک مرکزی ،باعث

افزایش تورم و هزینهها میشود که نتیجۀ آن ،کمشدن رشد

اقتصادی است.

این مجموعه عوامل ،بر شدت کسری بودجۀ دولت

بهگونهای باشد که بااستفاده از هر دو ابزار سیاستهای مالی

و پولی ،ضمن مهار آثار تورمی ،از تشدید رکود و بیکاری نیز
جلوگیری شود .دولت برای مقابله با کسری بودجۀ ساالنه و
جبران آن ،چند راه پیش رو دارد که میتوان به صرفهجویی
در هزینهها ،انتشار اوراق مشارکت ،برداشت از حساب ذخیرۀ
ارزی و استقراض از بانک مرکزی اشاره کرد.

در هزینههای جاری ،امکان صرفهجویی بهراحتی وجود

ندارد؛ چراکه بخش عمدهای از آن ،حقوق و مزایای کارکنان

دولت است .استفادۀ مستقیم از حساب دخیرۀ ارزی یا منابع ارزی
بانک مرکزی باعث تزریق پول پرقدرت به جامعه و باالرفتن
پایۀ پولی و نقدینگی و تورم میشود .از طرفی ،استفادۀ بیرویه

بنابراین ،ارتباط مؤثر بین کسری بودجۀ دولت ،با افزایش

از حساب ذخیرۀ ارزی ،برای جبران کسری بودجۀ دولت ،رشد

بودجه ،صرفنظر از علل آن ،معضلی جدی است که عدم

میان رشد اقتصادی و تورم است .از این رو ،دولت میتواند

نقدینگی و تورم ،قابل تأیید است .در دهههای اخیر ،کسری

ندهندۀ ارتباط مؤثر
اقتصادی را کندتر میکند و این امر نشا 
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با یک فرآیند برنامهریزیشده میان کوتاهمدت و بلندمدت

و ایجاد یک منبع درآمد مالیاتی و صرفهجویی در هزینهها،
میزان کسری بودجه را بهنحو چشمگیری کاهش دهد.
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