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 چکیده
در این مقاله براي یافتن پاسخ مناسبی به این سؤال که رابطه بین کسري بودجه دولت و تراز تجاري در ایران 

 1380، یک الگوي اقتصادسنجی کالن ساختاري تنظیم شده است. سپس مخارج مصرفی دولت از سال ؟چیست

درصد افزایش پیدا کرد تا بدین طریق کسري بودجه دولت نسبت به روند مبنا  20ساالنه به میزان  1389تا 

کسري بودجه ایجاد شده و اثر آن بر تراز تجاري را  تأمین گزینه مختلف نحوه 4در نهایت در افزایش یابد و 

 مورد بررسی قرار دادیم. 

 کسري بودجه دولت افزایش ،هامالی انبساطی در تمام گزینهنتیجه این شد که در اثر اعمال یک سیاست       

ش موجب افزای(گزینه اول)،  شود تأمینیابد که اگر این کسري بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزي می

ود. حال شري غیرنفتی نسبت به حالت مبنا میموجب بدتر شدن تراز تجاري و تراز تجا تیجه،پایه پولی و در ن

(گزینه دوم)، موجب کاهش تقاضاي  شود تأمینسري بودجه از طریق فروش اوراق مشارکت به مردم اگر این ک

شود. اگر به همان میزان ري غیرنفتی نسبت به حالت مبنا میموجب بهتر شدن تراز تجاري و تراز تجا کل و

وجب م خصوصی کاهش و سوم)، مصرف(گزینه  هاي مستقیم نیز افزایش یابدها افزایش یافته، مالیاتکه هزینه

 شود. و در نهایت اینکه اگر کسري بودجهبدتر شدن تراز تجاري و تراز تجاري غیرنفتی نسبت به روند مبنا می

شود، درآمدهاي ریالی و دالري حاصل از فروش نفت  تأمینایجاد شده از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزي 

د مبنا رون تجاري و بدتر شدن تراز تجاري غیرنفتی نسبت بهموجب بهبود تراز  ،یابد و در نتیجهافزایش می

 شود.می
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 مقدمه

در ادبیات اقتصادي  1950) از دهۀ 1همزاد هاي(کسري تراز تجاري کسري بودجه و کسري موضوع

طور اي است که در ایاالت متحده، کسري بودجه و کسري حساب جاري بهمطرح شده است. این دوره

برخی از اقتصاددانان را بر آن داشته است تا برخالف  ،اي افزایش یافت. ظهور این پدیدهقابل مالحظه

اي هعدم توازنکننده ه عنوان عامل ایجادداند، از آن بتوازن می کنندهکینز که بخش عمومی را برقرار

چون ی هممشکالت خاصگونه کشورها، کالن اقتصادي، در برخی کشورها یاد کنند، چرا که در این

ها، وجود بازارهاي موازي ارز و وقوع هاي بسیار باال، مشکالت تراز پرداختهاي خارجی، تورمبدهی

 هاي مختلف خارجی وجود دارد. شوك

در رابطه با  "2کینزي و ریکاردویی نئوکالسیک،"اقتصادي، سه دیدگاه نظري عمده  ادبیاتدر      

رخ انداز، نگذاري، پسهاي بودجه بر سایر متغیرهاي کالن اقتصادي مانند: مصرف، سرمایهآثار کسري

بهره، نرخ ارز، و کسري بخش تجارت خارجی شکل گرفته است. این سه دیدگاه نظري از بعد فروض 

مضر  ي بودجه عاملیهاکسرينظرهایی دارند. در دیدگاه نئوکالسیک، وجود نتایج با یکدیگر اختالف و

 رساند. درگذاري و رشد اقتصادي آسیب میاي که به سرمایهبه گونه ؛شودبراي اقتصاد شمرده می

سازد وارد نمی اي بر عملکرد اقتصادصدمه ي بودجه در دیدگاه کینزي نه تنها ضرورتاًهاکسريمقابل، 

رساند. البته هر دو دیدگاه درباره گذاري و رشد اقتصادي مدد میبلکه در شرایطی حتی به سرمایه

ي بخش تجارت خارجی با یکدیگر هاکسريي بودجه بر نرخ ارز و هاکسريو نتیجه نهایی  تأثیرنحوه 

راي شود و مبنایی بریکاردویی یاد میوحدت نظر دارند. دیدگاه سوم که از آن به عنوان نظریه برابري 

ي بودجه دولت بر متغیرهاي مصرف و هاکسرياز سوي  تأثیرشود، وجود هر گونه مقایسه شمرده می

 کندگذاري در بخش داخلی و نرخ ارز و کسري حساب جاري در بخش خارجی را نفی میسرمایه

)Bernheim, B. Douglas1990(. 

، تهید ناخالص داخلی افزایش یافکه نسبت کسري بودجه دولت به تولدر اقتصاد ایران در سالهایی 

ینی ببر میزان نسبت کسري تجاري به تولید ناخالص داخلی نیز افزوده شده است. در نتیجه، پیش

کنیم که این متغیرها با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند. بر این اساس، مطالعۀ حاضر این فرضیه که می

 کند.شود را بررسی میدر اقتصاد ایران موجب بدتر شدن تراز تجاري میافزایش کسري بودجه 

  

                                                                                                                   
1. Twin Deficits 
2. Neoclassical, Keynesian and Ricardian 
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 سابقه تحقیق

ند کضوع و آشنایی با آن موضوع کمک مییکی از مواردي که به فهم دقیق مو ،ادبیات هر موضوع در بررسی

روري مبه هاي صورت گرفته قبلی مرتبط با آن است. به همین منظور، در اینجا بررسی مطالعات و پژوهش

 پردازیم.بر مطالعات قبلی انجام شده در خصوص رابطه بین کسري بودجه دولت و تراز تجاري می
 

 مروري بر مطالعات انجام شده در رابطه بین کسري بودجه دولت و تراز تجاري .1جدول
 روش آماري تحقیق دوره مورد بررسی جامعه آماري سال محقق یا محققان

 Pooling 1967-1991 باربادوس، ترینیداد و توباگو 1997 کراگویل و سامارو

(غیر نفتی)، متغیرهاي نرخ ارز، مازاد بودجه دولتی و درآمدهاي خارجی جزء متغیرهاي توضیحی مهم (با  در کشور ترینیداد و توباگو

مازاد بودجه نسبت به تولید ناخالص داخلی (نفتی) متغیرهاي رابطه مبادله و  که براي کشور باربادوسحالیباشند، درداري باال) میمعنی

نتیجه: مازاد بودجه دولتی نسبت به تولید ناخالص  .شوندبر تراز حساب جاري محسوب می (متغیر دولتی) در بلندمدت جزء متغیرهاي اثرگذار

 مثبت بر تراز تجاري دارد. تأثیرداخلی (متغیر دولتی)، 

Festus  O.Egwaikhide 1999 الگوي اقتصادسنجی کالن 1981-94 نیجریه 

 سازي سیاستیمدارك و شواهد شبیه ،کار گرفته و در نهایته گذاري خصوصی و دولتی را بي دولت، سرمایهصادرات، واردات، قیمت، درآمدها معادالت

مالی از طریق افزایش حجم پول بوده یا استقراض خارجی،  تأمیندهد که کسري بودجه ناشی از افزایش مخارج دولت صرف نظر از اینکه نشان می

 شود.اثرات منفی بر توازن تجارت دارد. نتیجه: کسري بودجه موجب بدتر شدن توازن حساب جاري در نیجریه می

 VAR 1980-2005 کشورهاي منتخب 2006 نوزاده و ویلسهاشم

ت، بستگی المللی و داخلی وابسته اسمالیاتی، الگوي تجارت، نرخ ارز و نیروهاي بینرابطه بین دو کسري با توجه به تغییراتی که به سیستم 

 .همبستگی بین دو کسري، پیچیده و مبهم است دارد. نتیجه:

 ARDL 1970-2005 سریالنکا 2007 چادهاري و صالح

انداز و آزادي تجاري را آزمون کردند. پسگذاري و مدت میان کسري حساب جاري، کسري بودجه، شکاف سرمایهرابطه بلندمدت و کوتاه

و کسر  طه بین کسري تجاريدیدگاه کینزي درباره راب آزادي تجاري را با در نظر گرفتن اثر ترکیبی نرخ ارز و نرخ بهره منظور کردند. نتیجه:

 شود.یید میأبودجه ت

 سیستم معادالت همزمان 1342-1373 1374 منی وصالیانؤم

 با استفاده از معادالت واردات، صادرات، معادله مخارج کل، معادله پایه پولی، معادله تولید ناخالص داخلی، معادله حساب جاري و معادله

بین کسري بودجه دولت و کسري حساب جاري رابطه مثبت  به تخمین معادالت پرداخته است. نتیجه: 2SLSعرضه پول و استفاده از روش 

 ود دارد.داري وجو معنی

 )GMM( یافته گشتاورهاپانل مبتنی بر روش تعمیم 1975-2004 1387 مهرآرا و مرادي

هاي مالی، حتی پس از کنترل درآمدهاي اند. کسريبه بررسی اثر کسري بودجه، نرخ ارز واقعی و رابطه مبادله بر کسري حساب جاري پرداخته

(پس از کنترل درآمدهاي نفتی) ارتباط ضعیف و معکوسی با  است. رابطه مبادله کننده کسري حساب جارينفتی، مهمترین عامل تعیین

 کند.کسري حساب جاري دارد. نتیجه: فرضیه خنثی بودن ریکاردویی را در مورد کشورهاي عضو اوپک رد می

 و علیت گرنجر ARDL 1345-1386 1388 صفدري و پورشهابی

نتیجه: رابطه علیت از کسري بودجه دولت به کسري تجاري است و کاهش کسري  گیرند.نظر میدو  متغیر کسري بودجه و تراز تجاري را در 

 شود.بودجه منجر به کاهش کسري تجاري می

 اثرات ثابت و حداقل مربعات معمولی 1985-2006 1388 وشبخش و فرزینفرح

 (کسري حساب رشد اقتصادي) و متغیر بخش خارجی(مصرف بخش خصوصی و  به بررسی رابطۀ کسري بودجه بر متغیرهاي بخش داخلی

اساس  کشور) که بر 70( پردازند. بررسی این موضوع براي کشورهاي مختلفجاري)، با استفاده از دو دیدگاه برابري ریکاردوئی و کینزین می

گرفته است. نتیجه: در کشورهاي با  اند، انجامبندي شدهشاخص توسعۀ جهانی به سه گروه کشورهاي با درآمد باال، متوسط و پایین طبقه

 دیدگاه کینزي برقرار است. ،دیدگاه ریکاردویی و در کشورهاي با درآمد متوسط و پایین ،درآمد باال
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با مرور مطالعات خارجی انجام شده در این زمینه براي کشورهاي مختلف و مقایسه آنها با مطالعات 

از  یريگبهرهبا  نویسندگان این مقاله را بر آن داشت که ،در این زمینه در ایران فقدان مطالعه ،داخلی

ي همزاد را با این مدل کاربردي براي اقتصاد هاکسريپدیده ، ک الگوي اقتصادسنجی کالن ساختاريی

کسري بودجه بر تراز تجاري، این  تأمین عالوه بر بررسی اثر نحوه ،ین مدلایران آزمون کنیم. در ا

که اثر کسري بودجه دولت را بر سایر متغیرهاي عمده اقتصاد کالن نیز  باشدامکان نیز فراهم می

 ند.کبررسی کنیم. همچنین بررسی مطالعات گذشته به تعیین متغیرهاي مدل کمک شایانی می

 

 ساختار الگوي اقتصادسنجی کالن تنظیم شده

مدت و تنها آثار کوتاهاي تنظیم شده است که نه به گونه ،ساختار الگوي اقتصادسنجی کالن پیش رو

ل اي براي تحلیکند بلکه زمینهمالی کسري بودجه بر تراز تجاري را ارائه می تأمینبلندمدت اثر 

 در اینآورد. مدت متغیرهاي عمده اقتصادي فراهم میمدت و میانهاي کوتاهبینیساختار و ارائه پیش

اري کسري بتواند مکانیسم اثرگذ کهظیم گردد شرایط اقتصاد کشور تن الگویی با تا سعی شده است ،تحقیق

 بودجه دولت را بر متغیرهاي عمده اقتصاد کالن از جمله تراز تجاري به روشنی نشان دهد.

ند کروابط تعادلی بلندمدت را معلوم می ،یکی :الگوي ساختاري دو دسته معادله مرتبط با هم دارد

ه دهد. این دو دستتعادل بلندمدت را نشان می مدت متغیرهاي الگو به سمتو دیگري پویایی کوتاه

جفت  9سازند. الگوي تنظیمی شامل مدت و بلندمدت را فراهم میهاي کوتاهامکان تحلیل ،روابط

ترین معادالت تصریح رابطه تعریفی و اتحادي است. عمده 49معادله ارتباطی و  13معادله رفتاري، 

گذاري بخش خصوصی، صادرات بخش خصوصی، سرمایهشده در الگو عبارتند از: مخارج مصرفی 

 ها.غیرنفتی، واردات، تابع تولید، تقاضاي پول به تفکیک اجزاي آن و سطح عمومی قیمت

 تورم مخارج مصرفی بخش خصوصی را تابعی از درآمد قابل تصرف، ثروت بخش خصوصی و نرخ

 ایم. در نظر گرفته فرصت هزینه عنوان به

-نترین عامل تعییپذیر، عمدهبر اساس اصل شتاب انعطافي بخش خصوصی، گذاردر تابع سرمایه

یربنا ز گذاري بخش دولتی عمدتاًکننده سطح مطلوب انباشت سرمایه، تولید است، همچنین سرمایه

 فرصت که هزینه بانکی است سود نرخ ،دیگر متغیر و گذاري بخش خصوصی بودهساز سرمایهو زمینه

 واردات میزان چه هر که رویکرد این با است، دیگري متغیرنیز آید، واردات می حساب به گذاريسرمایه

 بیشتر و بهتر، گذاريسرمایه انجام براي وارداتی ايسرمایه و ايواسطه کاالهاي میزان ،یابد افزایش

 دهندهاننش ،نرخ استفاده از ظرفیت تولیدي است، زیرا ظرفیت مازاد ،گذار دیگرتأثیرگردد. متغیر می

و راند از ظرفیت عوامل تولیدي خویش استفاده کنند. از اینهاي تولیدي نتوانستهحدي است که بنگاه

گذاران مورد توجه قرار نرخ استفاده از ظرفیت تولیدي، اطالعات ارزشمندي است که توسط سرمایه
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-هگذاران براي سرمایکه هر چه نرخ استفاده از ظرفیت تولیدي باالتر باشد، سرمایهطوريبه ،گرفته

 کنند.گذاري بیشتر تالش می

براي در نظر گرفتن  به حساب آمده وید ناخالص داخلی تابعی از تول ،عرضه صادرات غیرنفتی

 ثر حقیقیؤفتن تحوالت بازار ارز، نرخ ارز مهاي خارجی به داخلی و همچنین در نظر گرنسبت قیمت

 است. شده رمنظوپذیري اقتصاد ن رقابتصادراتی در تبیی

است.  شده گرفته نظر در درآمد از تابعی معمول، تقاضاي توابع همانند الگو این در واردات تقاضاي

 عوامل دیگر گذار بر واردات است. ازتأثیرحقیقی وارداتی نیز از دیگر متغیرهاي  مؤثرهمچنین نرخ ارز 

 دالري گازصادرات نفت و  از الگواین  در که است ارزي درآمدهاي واردات، براي تقاضا کننده تعیین

 مقدار ،المللیهاي بینپرداخت در مالی قید یک عنوان به و است شده استفاده ارزي درآمدهاي جاي به

 کند.می متاثر را واردات

ع با دو سط یک تابتواند توتوان فرض کرد که تولید کل میمی ،با اتکاي به مبانی نظري تولید

-ییشنهاد مپنظران اقتصادي یاري از صاحبشود. بسانباشت سرمایه، نمایش داده  و کارعامل نیروي

در تابع تولید ضروري  Kکنند که وجود شاخصی براي نشان دادن نرخ استفاده از ظرفیت تولیدي 

 UKتحت نام  Kدر این مطالعه شاخصی براي نشان دادن میزان استفاده از ظرفیت تولیدي  بوده و

 ارائه شده است.

یزان مدهد، جهت و تفاوت بین عرضه کل و تقاضاي کل که تغییر در موجودي انبار را تشکیل می 

داخلی  هايسطح عمومی قیمت ،دهد. از سوي دیگرقرار می تأثیرها را تحت حرکت سطح عمومی قیمت

ضه رها، عکننده دیگر در سطح عمومی قیمتقیمت کاالهاي وارداتی است. متغیر تعیین تأثیرتحت 

گذاري پولی بانک مرکزي به منظور وان ابزار مهم سیاستاسمی پول (حجم نقدینگی) است که به عن

تواند مورد استفاده قرار گیرد. عالوه بر این متغیرها، تحوالت متغیر نرخ ارز بازار آزاد کنترل تورم می

داشته  ها نقشبر انتظارات تورمی عامالن اقتصادي، در تشکیل قیمت تأثیردر اقتصاد ایران، از طریق 

 است.

شامل دو نوع  معموالً ،اندگرفته قرار برآورد مورد تجربی صورت به که پول تقاضاي توابع عموم

 ايبه عنوان نماینده تواندمی و داشته درآمدي جنبه که است متغیري نوع اند. یکتوضیحی بوده متغیر

 هزینه دهندهاي انعکاسگونه به بتواند که متغیري ،دیگري و شود شده تلقی انجام مبادالت حجم از

 مبادالت نماینده حجم که بتواند متغیري مورد باشد. در پول در چارچوب ساختار موجود فرصت

تغیر م از این الگو براي این منظور شود. درمی استفاده ملی یا داخلی ناخالص تولید از معموالً باشد،

 مطالعات از با هزینه فرصت پول، بسیاري رابطه است. در شده استفاده تولید ناخالص داخلی بدون نفت

و  تورمی شرایط (خرید کاالها در تورم بعضاً بهره و  هاي نرخ از نوعی به ،پول براي تقاضا تابع تجربی
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 نرخ و هاسپرده سود الگو از نرخ این در اند.کرده پول) استفاده خرید قدرت برابرکاهش در سازيایمن

 است.  شده استفاده پول فرصت هزینه عنوان به تورم

اما  ،استوابسته  نیز ارز نرخ به معمول، متغیرهاي بر عالوه پول براي تقاضا باز، اقتصاد یک در

 متناقض تجربی شواهد خصوص این نیست. در روشن چندان پول تقاضاي بر ارز اثرگذاري نرخ جهت

 اثربخشی میزان امر این که است جهت آن از ارز برابري نرخ به پول براي وابستگی تقاضا اهمیت است.

 دهد.می قرار تأثیرتحت  را اقتصادي هايسیاست

 

 پویا سازيشبیه کمک به الگو اعتبار آزمون

براي  معیاري و مالك، سو یک از تا آوردمی فراهم را امکان این شده تدوین پویاي الگوي سازيشبیه

 اقتصادي سیاست یک اعمال از پس بتوان، دیگر سوي از و آید فراهم الگو اعتبار سنجش و زدن محک

 متغیرهاي پویا، سازي شبیه نمود. در مشاهده ایران اقتصاد بر را آن پیامدهاي و آثار الگو، خاص در

 بسیار آزمون، پویا سازيشبیه ؛ ضمن اینکهشوندمی تولید سیستم درون در هاآن هايوقفه و درونزا

سنجش میزان  است. یک قدم اولیه براي کالن اقتصادسنجی الگوي یک اعتبار ارزیابی براي سختی

تواند مشاهده نمودار مربوط به سازي شده با مقادیر واقعی متغیرهاي درونزا مینزدیکی مقادیر شبیه

ي اقتصادسنجی کالن باشد. اما الزم سازي شده و مقادیر واقعی متغیرهاي عمده یک الگومقادیر شبیه

هاي آماري زیر به هاي کمی دقیقی همراه کرد. همچنین شاخصاست که این نمودارها را با شاخص

سازي شده با مقادیر واقعی آن متغیر مورد طور معمول براي تشخیص میزان نزدیکی مقادیر شبیه

 گیرد:استفاده قرار می

 نسبی:شاخص جذر میانگین مجذور خطاي 

 

 تایل: Uآماره  یا نابرابري ضریب شاخص

 

تعداد  Tزا و سازي شده متغیر دورنمقادیر شبیه tPزا، واقعی متغیر درون مقادیر tA ،که در روابط باال

توسط  شده سازيشبیه مقادیر زشبرا خوبی چگونگی از کمی مالکی ارائه به منظور .باشدمشاهدات می

براي  )U( تایل نابرابري شاخص و (RMSPE) نسبی خطاي مجذور جذر میانگین هايالگو، شاخص

 است. شده گزارش جدول زیر در و ،محاسبه بحث مورد متغیرهاي

 



 1394 تابستانـ  دومفصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پایدار) ـ سال پانزدهم ـ شماره  

 

143 

 نتایج سنجش کمی اعتبار الگو .2جدول 

 RMSPE U نام متغیر RMSPE U نام متغیر

CO (مصرف بخش خصوصی) 0,048 6,43 
TTJ درآمدهاي مالیاتی  (کل

 دولت)
10,13 0,058 

IP گذاري بخش (مخارج سرمایه

 خصوصی)
14,90 0,111 GRJ (کل درآمدهاي دولت) 0,031 4,30 

XNO$ ) صادرات غیرنفتی

 دالري)
25,51 0,070 GJ )0,034 10,20 دولت) مخارج مصرفی 

X$ )(0,011 2,53 صادرات کل دالري 
IGJ گذاري (مخارج سرمایه

 دولت)
12,29 0,059 

M$ (واردات) 0,074 9,82 AD (تقاضاي کل) 0,051 7,77 

GDP (تولید ناخالص داخلی) 0,031 3,71  M2J (نقدینگی) 0,091 11,71 

PGDP سطح عمومی قیمت)-

 ها)
12,14 0,029    

 تحقیق) محاسبات مآخذ

 

 

 سازي الگوبه کمک شبیه ارزیابی آثار سیاست مالی دولت

و  آمد دستبه بررسی مورد دوره کل در الگو پویاي سازيشبیه از که خوبی بسیار نتایج به توجه با

مالی  تأمین تا اثر سیاست مالی دولت و نحوه دهدرسانید، این امکان را می یدأیت به را الگو اعتبار

کسري بودجه را بر تراز تجاري مورد بررسی قرار دهیم که براي مشاهده آثار اجراي سیاست مالی، 

الگو  سازي پویايتغییري در متغیر ابزار سیاستگذاري داده شده است و سپس نتایج حاصل از شبیه

 ت آمدهدسهي بسازي پویایی که بدون تغییر در متغیر ابزار سیاستگذاردر محدوده موردنظر با شبیه

ازي شده سسازي شده از مقادیر شبیهسازي مبنا) مقایسه شده است. انحراف نسبی مقادیر شبیه(شبیه

الگوي  که توان بیانگر اثر اعمال سیاست اقتصادي مورد نظر دانست. با توجه به این فرضمبنا را می

هاي انجام شده روشن خواهد سازيساختار واقعی اقتصاد ایران است، شبیه دهندهتدوین شده نشان

 ساخت که چگونه اقتصاد ایران به تغییرات در سیاست مالی واکنش نشان خواهد داد.

 و بررسی مورد هاي مالی راسیاست اجراي آثار، الگو کمک به تا است رسیده آن وقت اکنون      

 دهیم. قرار تحلیل و تجزیه
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 افزایش مخارج مصرفی دولت

 یابد و کسري بودجه ایجاددرصد افزایش می 20مخارج مصرفی دولت ساالنه  89تا  1380از سال 

 گردد:مالی می تأمینگزینه زیر  چهارشده از طریق 

  ؛استقراض از بانک مرکزي -گزینه اول

  ؛فروش اوراق مشارکت به مردم -گزینه دوم

  ؛هاي مستقیمافزایش مالیات -گزینه سوم

 برداشت از حساب ذخیره ارزي. -گزینه چهارم

 پردازیم.حال به بررسی آثار این چهار گزینه بر روي متغیرهاي عمده اقتصادي می

 

 مالی کسري بودجه ایجاد شده از طریق استقراض از بانک مرکزي  تأمینگزینه اول) 

ایه، نسبت به حالت پ 89تا  1380هاي دولت از سال گزینه اول چنان طراحی شده است که هزینه

شود که کسري بودجه دولت نسبت درصد افزایش داشته باشد، که این سناریو موجب می 20ساالنه 

فرض بر این است که کل کسري بودجه ایجاد شده از طریق  ،به حالت پایه افزایش یابد. در این گزینه

، پایه پولیی از ئعنی کسري بودجه دولت به عنوان جزی ؛شودمی تأمینض از بانک مرکزي اقراست

 شود.موجب افزایش پایه پولی می

العمل متغیرهاي نقدینگی، صادرات، واردات و تراز تجاري نسبت به افزایش مخارج چگونگی عکس

ول زیر ریق استقراض از بانک مرکزي در جدکسري بودجه ایجاد شده از ط تأمینمصرفی دولت و 

ا بدین صورت است که ابتدا با افزایش مخارج نشان داده شده است. ساز و کار این تغییر در الگوي م

یابد، چون فرض بر این است که تمام کسري بودجه مصرفی دولت، کسري بودجه دولت افزایش می

ابد که یشود، در نتیجه پایه پولی افزایش میمی تأمینایجاد شده از طریق استقراض از بانک مرکزي 

شود، نرخ ارز حقیقی ها میامر موجب افزایش قیمتاین  و یابدی آن نقدینگی نیز افزایش میدر پ

موجب  ،موجب افزایش واردات و کاهش صادرات و در نهایت و ،یابداتی کاهش میصادراتی و وارد مؤثر

 شود. بدتر شدن تراز تجاري نسبت به حالت مبنا می

نسبت به روند مبنا افزایش داشته و بعد از آن کاهش  1387همچنین نرخ رشد اقتصادي تا سال 

سري بودجه ک تأمینباشد، یعنی سالها باالتر از روند مبنا می در کلیه نرخ تورم نیز تقریباً و می یابد،

 ،شود. در نتیجهاز طریق استقراض از بانک مرکزي موجب افزایش تورم و نرخ رشد اقتصادي می

آن از طریق استقراض از بانک مرکزي موجب بدتر شدن تراز  مینتأافزایش کسري بودجه دولت و 

 شود.تجاري و تراز تجاري غیرنفتی می

 



 1394 تابستانـ  دومفصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پایدار) ـ سال پانزدهم ـ شماره  

 

145 

 درصد تغییر متغیرها نسبت به حالت مبنا بعد از اعمال گزینه اول .3جدول 

Obs M2J  M$ XNO$ TB$ TB$NO 





















 محاسبات تحقیق :خذمأ

 

درصد تغییر متغیرها نسبت به حالت مبنا بعد از اعمال گزینه اول در نمودارهاي زیر براي یک دوره  

واضحی از اثر افزایش مخارج مصرفی دولت به اندازه  ساله ارائه شده است. این نمودارها تصویر نسبتاً 10

شود، در اثر اعمال این طور که مشاهده میدهند. همانرا نمایش می 89تا  1380درصد از سال  20

 کسري بودجه دولت افزایش یافته و تراز تجاري و تراز تجاري غیرنفتی بدتر شده است. ،سیاست
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)، تراز $XNO)، صادرات غیرنفتی ($M)، واردات (M2Jنقدینگی (درصد تغییر  .1نمودار 

 نسبت به حالت مبنا بعد از اعمال گزینه اول )TB$NO) و تراز تجاري غیرنفتی ($TBتجاري (

 

 
 محاسبات تحقیق :خذمأ

 

 مالی کسري بودجه ایجاد شده از طریق فروش اوراق مشارکت  تأمینگزینه دوم) 

نسبت به حالت  89تا  1380هاي مصرفی دولت از سال شده است که هزینهگزینه دوم چنان طراحی 

شود که کسري بودجه دولت درصد افزایش داشته باشد، که این سناریو موجب می 20پایه ساالنه 

فرض بر این است که کل کسري بودجه ایجاد شده  ،نسبت به حالت پایه افزایش یابد. در این گزینه

یعنی کسري بودجه دولت موجب کاهش  ؛شودمی تأمینرکت به مردم از طریق فروش اوراق مشا

شود. چون فرض بر این است که مردم براي خرید اوراق مشارکت، گذاري بخش خصوصی میسرمایه
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شود. از طرف موجب کاهش تقاضاي کل می ،دهند که در نهایتگذاري خود را کاهش میسرمایه

اند، که از خود را افزایش داده دولت، به نوعی ثروت و داراییدیگر، خانوارها با خرید اوراق مشارکت 

 این طریق موجب افزایش مصرف بخش خصوصی و افزایش تقاضاي کل خواهد شد.

تقاضاي کل، صادرات،  گذاري،سرمایه العمل متغیرهاي مصرف بخش خصوصی،چگونگی عکس     

کسري بودجه ایجاد شده از  تأمینواردات و تراز تجاري نسبت به افزایش مخارج مصرفی دولت و 

  ساز و کار این تغییر در الگو ول زیر نشان داده شده است.مردم در جدطریق فروش اوراق مشارکت به 

از  و د،یاببدین صورت است که ابتدا با افزایش مخارج مصرفی دولت، کسري بودجه دولت افزایش می

چون فرض بر این است که تمام کسري بودجه ایجاد شده از طریق فروش اوراق مشارکت به  ،طرفی

  .یابدشود، مصرف خصوصی افزایش میمی تأمینمردم 

یابد و درآمد یابد، در نتیجه تولید نیز کاهش میهش میگذاري کاچون سرمایه ،از طرف دیگر     

در و شود. مصرف خانوارها میموجب کاهش  ،یابد که در نهایتقابل تصرف خانوارها نیز کاهش می

ها، مصرف خصوصی نسبت به روند مبنا ا و کاهش درآمد قابل تصرف آنافزایش ثروت خانواره نتیجه

ذاري گافزایش مصرف دولتی و کاهش سرمایهبا  ویابد. می شته و سپس کاهشابتدا کمی افزایش دا

ه در پی آن و همچنین کاهش مصرف خصوصی، انتظار بر این است که تقاضاي کل کاهش یابد ک

(چون تولید کاهش یافته و تقاضاي کل نیز کاهش یافته است، در نتیجه  یابدموجودي انبار کاهش می

 و به اینشود)، ش موجودي انبار میبوده که موجب کاهکاهش تولید بیشتر از کاهش تقاضاي کل 

محسوسی ندارند، همچنین نرخ استفاده از ظرفیت تولیدي  و نرخ ارز حقیقی تغییر هاقیمت ترتیب،

ات واردات و صادر اثر آن،در و یابد، تولید نیز کاهش می ،گذاري کل کاهش و در نتیجهافزایش، سرمایه

 تجاري نسبت به حالت مبنا می شودموجب بهتر شدن تراز  ،نهایت یابند و درنیز کمی کاهش می

 چون کاهش واردات بیش از کاهش صادرات بوده است). (

اوراق مشارکت به مردم موجب بهتر آن از طریق فروش  تأمینیعنی افزایش کسري بودجه دولت و      

اقتصادي نیز نسبت به روند مبنا شود. همچنین نرخ رشد می شدن تراز تجاري و تراز تجاري غیرنفتی

 یابد.یابد و نرخ تورم نیز ابتدا افزایش و سپس کاهش میکاهش می

 

 درصد تغییر متغیرها نسبت به حالت مبنا بعد از اعمال گزینه دوم .4جدول 
Obs CO I AD M$ XNO$ TB$ TB$NO 
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 محاسبات تحقیق :خذمأ

 

به حالت مبنا بعد از اعمال گزینه دوم در نمودارهاي زیر براي یک  درصد تغییر متغیرها نسبت

 ساله ارائه شده است. 10دوره 

 

)، تراز $XNO)، صادرات غیرنفتی ($M)، واردات (I( گذاريسرمایهدرصد تغییر  .2نمودار 

 دومنسبت به حالت مبنا بعد از اعمال گزینه  )TB$NO) و تراز تجاري غیرنفتی ($TBتجاري (

 

 
 محاسبات تحقیق :خذمأ
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 هاي مستقیم مالی کسري بودجه ایجاد شده از طریق افزایش مالیات تأمینگزینه سوم) 

نسبت به حالت  89تا  1380هاي مصرفی دولت از سال گزینه سوم چنان طراحی شده است که هزینه

بودجه دولت نسبت شود که کسري درصد افزایش داشته باشد، این سناریو موجب می 20پایه ساالنه 

تا  1380فرض بر این است که افزایش مخارج دولت از سال  ،به حالت پایه افزایش یابد. در این گزینه

 .شود تأمینهاي مستقیم از طریق افزایش مالیات 89

هاي مستقیم، مصرف خصوصی، تقاضاي کل، صادرات، العمل متغیرهاي مالیاتچگونگی عکس

کسري بودجه ایجاد شده از  تأمینواردات و تراز تجاري نسبت به افزایش مخارج مصرفی دولت و 

ول زیر نشان داده شده است. ساز و کار این تغییر در الگوي مستقیم در جد هايطریق افزایش مالیات

ابد، یرج مصرفی دولت، کسري بودجه دولت افزایش میما بدین صورت است که ابتدا با افزایش مخا

هاي مستقیم چون فرض بر این است که تمام افزایش مخارج مصرفی دولت از طریق افزایش مالیات

ر یابد، انتظار بهاي مستقیم افزایش و مصرف خصوصی کاهش میمالیات ،در نتیجه و شودمی تأمین

افزایش مخارج دولت بیش از کاهش مصرف خصوصی (چون  این است که تقاضاي کل افزایش یابد

ها و کاهش نرخ موجب افزایش قیمت ،این امرو  یابدموجودي انبار کاهش می ،باشد) که در پی آنمی

  .شودصادراتی و وارداتی می مؤثرارز حقیقی 

ه یابد، در نتیجه واردات بهمچنین نرخ استفاده از ظرفیت تولیدي افزایش و تولید نیز افزایش می

د و در یابمیافزایش  -دلیل افزایش تولیده ب -مقدار کمی افزایش و صادرات نیز به مقدار خیلی کمی 

 ت بیش از افزایشچون افزایش واردا؛ شودتجاري نسبت به حالت مبنا میموجب بدتر شدن تراز  ،نهایت

 ابند.یم نیز به میزان خیلی کمی افزایش می. همچنین نرخ رشد اقتصادي و نرخ تورصادرات بوده است

 

 درصد تغییر متغیرها نسبت به حالت مبنا بعد از اعمال گزینه سوم .5جدول 
Obs TDJ CO AD M$ XNO$ TB$ TB$NO 





















 محاسبات تحقیق :خذمأ
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ک ی رهاي زیر برايدرصد تغییر متغیرها نسبت به حالت مبنا بعد از اعمال گزینه سوم در نمودا

) نشان داده شده است که اثر این سیاست بر روي این متغیرها 89تا  1380از سال ساله ( 10دوره 

در اثر اعمال این سیاست تراز تجاري و تراز تجاري غیرنفتی  ،شودطور که مشاهده میباشد. همانمی

 د.ننکمی ي پیدابدتروضعیت 

 

)، صادرات $M)، واردات (AD( )، تقاضاي کلCO( مصرف خصوصیدرصد تغییر  .3نمودار 

نسبت به حالت  )TB$NO) و تراز تجاري غیرنفتی ($TB)، تراز تجاري ($XNOغیرنفتی (

 سوممبنا بعد از اعمال گزینه 

 

 
 محاسبات تحقیق :خذأم
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 مالی کسري بودجه ایجاد شده از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزي  تأمینگزینه چهارم) 

نسبت   1389تا  1380هاي مصرفی دولت از سال طراحی شده است که هزینهگزینه چهارم چنان 

شود که کسري بودجه درصد افزایش داشته باشد، که این سناریو موجب می 20به حالت پایه ساالنه 

فرض بر این است که کل کسري بودجه ایجاد  ،دولت نسبت به حالت پایه افزایش یابد. در این گزینه

شود. به همان میزان که کسري بودجه دولت می تأمیناز طریق برداشت از حساب ذخیره ارزي  ،شده

 ،کند، که در این الگویابد، دولت از حساب ذخیره ارزي برداشت مینسبت به حالت پایه افزایش می

 این گزینه بدین صورت نشان داده شده است که با افزایش کسري بودجه، درآمدهاي ریالی و دالري

یابد و از این طریق بر متغیرهاي دیگر حاصل از فروش نفت به میزان تغییر کسري بودجه، افزایش می

 گذارد.اثر می

تقاضاي کل، صادرات، واردات و تراز هاي دولت، درآمدها و هزینه العمل متغیرهايچگونگی عکس

از  برداشتاز طریق  کسري بودجه ایجاد شده تأمینتجاري نسبت به افزایش مخارج مصرفی دولت و 

 ول زیر نشان داده شده است. حساب ذخیره ارزي در جد

بدین صورت است که ابتدا با افزایش مخارج مصرفی دولت، کسري  ساز و کار این تغییر در الگو

یابد، چون فرض بر این است که تمام کسري بودجه ایجاد شده از طریق بودجه دولت افزایش می

حاصل از فروش نفت درآمد ریالی و دالري  ،در نتیجه و شودمی تأمینرزي برداشت از حساب ذخیره ا

ود شگذاري دولت میهاي مصرفی و سرمایهافزایش درآمد دولت موجب افزایش هزینه .یابدافزایش می

با  ویابد، موجودي انبار کاهش و نرخ استفاده از ظرفیت تولیدي افزایش می ،و تقاضاي کل افزایش

 یابد. استفاده از ظرفیت تولیدي، تولید افزایش میافزایش نرخ 

 و نرخ ها نیز افزایشنتیجه سطح قیمتهمچنین چون موجودي انبار کاهش پیدا کرده است، در 

شود. از طرفی با یابد که موجب افزایش واردات و کاهش صادرات غیرنفتی میارز حقیقی کاهش می

یابد که موجب افزایش واردات رات کل افزایش میافزایش درآمد دالري حاصل از فروش نفت، صاد

تراز تجاري نسبت به  ،در نتیجه و صادرات بیش از افزایش واردات استشود، چون افزایش نیز می

 شود. حالت مبنا بهتر می

نسبت به روند مبنا افزایش یافته بود، از سال  1385همچنین نرخ رشد اقتصادي که تا سال 

ثرات ا ،ابد که بدین دلیل است که این اضافه برداشت از حساب ذخیره ارزيیبه بعد کاهش می 1386

دلیل ه ب ،منفی بر اقتصاد خواهد داشت. نرخ تورم نیز نسبت به روند مبنا افزایش یافته است. در نهایت

 شود.افزایش واردات و تغییر جزئی صادرات غیرنفتی، تراز تجاري غیرنفتی بدتر می
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 تغییر متغیرها نسبت به حالت مبنا بعد از اعمال گزینه چهارمدرصد . 6جدول 
obs GRJ GJ IGJ AD M$ XNO$ X$ TB$ TB$NO 
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-
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-

-
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 محاسبات تحقیقمأخذ: 

 

درصد تغییر متغیرها نسبت به حالت مبنا بعد از اعمال گزینه چهارم در نمودارهاي زیر براي یک 

 ساله ارائه شده است. 10دوره 

 

تقاضاي  )،IGJ(گذاري دولت )، سرمایهGJ( هاي مصرفی دولتهزینهدرصد تغییر  .4نمودار 

) $TB)، تراز تجاري ($X)، صادرات کل ($XNO)، صادرات غیرنفتی ($M()، واردات ADکل (

 چهارمنسبت به حالت مبنا بعد از اعمال گزینه  )TB$NOو تراز تجاري غیرنفتی (
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 محاسبات تحقیق مأخذ:

 

 گیرينتیجه

درصد مخارج  20افزایش ساالنه ( ثر اعمال یک سیاست مالی انبساطیگونه که مالحظه شد، در اهمان

یابد که اگر این کسري ها کسري بودجه دولت افزایش میدر تمام گزینه ،)1380مصرفی دولت از سال 

(گزینه اول)، موجب افزایش پایه پولی و  مالی شود تأمینبودجه از طریق استقراض از بانک مرکزي 

 شود. نفتی نسبت به حالت مبنا میموجب بدتر شدن تراز تجاري و تراز تجاري غیر ،در نهایت

 مالی شود تأمین ،حال اگر کسري بودجه ایجاد شده از طریق فروش اوراق مشارکت به مردم     

موجب بهتر شدن تراز تجاري و تراز تجاري  ،(گزینه دوم)، موجب کاهش تقاضاي کل و در نهایت

 شود. غیرنفتی نسبت به حالت مبنا می

زینه (گ هاي مستقیم نیز افزایش یابدها افزایش یافته است، مالیاتکه هزینه اگر به همان میزان     

موجب بدتر شدن تراز تجاري و تراز تجاري غیرنفتی  ،سوم)، مصرف خصوصی کاهش و در نهایت
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اینکه اگر کسري بودجه ایجاد شده از طریق برداشت از  ،شود. و در نهایتنسبت به روند مبنا می

، درآمدهاي ریالی و دالري حاصل از فروش نفت )گزینه چهارم( شود أمینتحساب ذخیره ارزي 

موجب بهبود تراز تجاري و بدتر شدن تراز تجاري غیرنفتی نسبت به روند  ،یابد و در نتیجهافزایش می

 شود.مبنا می

ش افزای ،کاهش و در گزینه دوم ،سوم و چهارم ،نفتی به طور متوسط در گزینه اولتراز تجاري غیر

 شاهد کاهش شدیدتر تراز تجاري غیرنفتی هستیم.  ،یابد که در گزینه چهارممی

گیري کلی اینکه میزان و جهت اثرگذاري کسري بودجه بر تراز تجاري در اقتصاد ایران نتیجه

مالی کسري بودجه دارد. اگر کسري بودجه ایجاد شده در اثر افزایش مخارج  تأمینبستگی به نوع 

هاي مستقیم و یا برداشت از لت، از طریق استقراض از بانک مرکزي یا افزایش مالیاتمصرفی دو

ز مالی ا تأمینشود، که شود، موجب بدتر شدن تراز تجاري غیرنفتی می تأمینحساب ذخیره ارزي 

اثرات منفی بیشتري بر اقتصاد  ،طریق استقراض از بانک مرکزي و برداشت از حساب ذخیره ارزي

جمله تراز تجاري غیرنفتی دارد. و اگر کسري بودجه ایجاد شده در اثر افزایش مخارج کشور و از 

شود، موجب بهتر شدن تراز تجاري  تأمینمصرفی دولت، از طریق فروش اوراق مشارکت به مردم 

 شود. می

مالی کسري بودجه از طریق استقراض از بانک  تأمینشود که از به دولت توصیه می ،در نتیجه

و برداشت از حساب ذخیره ارزي خودداري کند و کسري بودجه خود را از طریق استقراض از  مرکزي

 کند تا از اثرات منفی آن بر اقتصاد کشور جلوگیري کند.  تأمینمردم 
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