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چکيده
هدف از این مطالعه ،بررسی عملکرد طراحان بودجه در پیشبینی درآمدهای دولت در اقتصاد ایران میباشد.
بدین منظور ،از سه روش تجزیه و تحلیل با شاخصهای آماری ،روش معادله تفکیک اجزاء خطا و مدل
رگرسیونی کالن برای تحلیل خطای پیشبینی درآمد مالیاتی ،درآمد نفت و گاز ،درآمد ناشی از مالکیت و
انحصارات و درآمد حاصل از فروش کاالها و خدمات دولت طی سالهای  1532-09استفاده شده است.
نتایج این پژوهش نشان میدهد که بر مبنای تجزیه و تحلیل با شاخصهای آماری به طور متوسط در
طول دوره مورد بررسی برآورد طراحان بودجه از همه درآمدهای دولت باالتر از حد (خوشبینانه) بوده و باالترین
خطای پیشبینی آنها مربوط به درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت دولت بوده است .نتایج به دست آمده
از تجزیه و تحلیل روش دوم نیز نشان میدهد که عمده خطای پیشبینی هر چهار نوع درآمد دولت غیر
سیستماتیک (تصادفی) و بیشتر تحت تأثیر شوکها و عوامل خارج از کنترل بوده است .عالوه بر این ،نتایج به
دست آمده از روش سوم که در آن عوامل مؤثر بر پیشبینی درآمدهای دولت با استفاده از روش معادالت
رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط ( )SUREمورد ارزیابی قرار گرفته است ،نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی
بدون نفت و نرخ ارز بر روی پیشبینی همه درآمدهای دولت تأثیرگذار بوده ،ولی متغیرهای نرخ تورم و نرخ
بیکاری به ترتیب ،تنها در پیشبینی طراحان بودجه از درآمد مالیاتی و درآمد حاصل از فروش کاالها و خدمات
مؤثر بوده است.
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بودجه دولت بهعنوان بزرگترین و مهمترین سند مالی کشور ،منعکسکننده برنامهها و فعالیتهای
دولت بوده و نقش بسیار مهم و انکارناپذیری در اداره و توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور ایفا میکند.
با توجه به سهم باالی دولت در اقتصاد ایران ،لزوم توجه به بودجه و فرایند بودجهریزی ،دولت را در
انجام هر چهبهتر وظایف خود یاری خواهد کرد.
پیشبینی درآمد یکی از مراحل اصلی در فرایند بودجهریزی بخش عمومی است .این پیشبینی
در فضایی سرشار از نا اطمینانی ناشی از مسائل سیاسی ،اقتصادی و نهادی صورت میپذیرد .زمانی
که سطح درآمد واقعی دولتها پایینتر از سطحی باشد که در بودجه پیشبینی شده است ،متحمل
فشارهای اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی گستردهای خواهند شد .نتایج ناشی از یک پیشبینی تورش دار
(غیردقیق) ،در کسری بودجه یا اتالف فرصت به منظور تأمین اعتبارات عمرانی و اجرایی تجلی مییابد.
چنانچه نقش کسری بودجه به عنوان ابزار سیاست مالی انبساطی که دولت به منظور رهایی از رکود
به کار میگیرد ،نادیده گرفته شود ،کسری بودجه دولت اثرات نامطلوبی بر اقتصاد به همراه دارد .برای
مثال چنانچه کسری بودجه دولت به علت افزایش مخارج جاری (مصرفی) باشد ،با توجه به اینکه این
نوع مخارج فقط باعث افزایش تقاضای کل میشود ،ممکن است باعث ایجاد تورم گردد .از طرف دیگر،
اگر مخارج جاری دولت ،مخارج مولد درآمد نباشد و دولت را مجبور به استقراض کند ،بهره و کارمزد
پرداختی تأمین مالی این مخارج ،باعث فشار اضافی بر جامعه خواهد شد .همچنین اگر تأمین کسری
بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و به صورت انتشار پول صورت گیرد ،در نتیجه افزایش
بدهی ملی ،تقاضای کل افزایش یافته و به علت افزایش نقدینگی ،آثار نامساعد اقتصادی از قبیل تورم
به همراه خواهد داشت (جعفری صمیمی.)1531 ،
از دهه  1059به بعد به علت حاکمیت تفکر کینزی که دولت را به دخالت در اقتصاد تشویق
میکرد و شکل گیری حکومتهای مبتنی بر پارلمان ،بودجه دولت عالوه بر نقش سیاسی ،نقشهای
اقتصادی و مالی را نیز به عهده گرفت ،به طوری که امروزه بودجه دولت نقشی مهم در مدیریت و
اداره بخش عمومی ایفا میکند .بر اساس اصل "تقدم درآمد بر مخارج" ،دولت بر خالف بخش
خصوصی ،قبل از هرگونه اقدامی در امر بودجه ریزی ،ابتدا باید منابع درآمدی و سقف هریک از آنها را
به طور دقیق پیشبینی و آثار تغییرات شاخصهای کالن اقتصادی را بر این ارقام پیشبینی شده
مورد بررسی قرار گرفته و سپس در مرحله بعد تخصیص اعتبار بر اساس این پیش بینیها صورت
گیرد .پس پیش بینی درآمدها مرحله اساسی در فرایند بودجهریزی محسوب شده و توفیق در آن،
منجر به تسهیل اعمال سیاستهای دولت شده و از کسری بودجه و آثار تورمی آن پرهیز خواهد شد.
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بر این اساس ،مساله اصلی این پژوهش ،بررسی وضعیت پیشبینی درآمدهای دولت در اقتصاد ایران
است.
در این راستا ،پژوهش حاضر میکوشد تا عملکرد طراحان بودجه را در پیشبینی درآمدهای دولت
مورد بررسی قرار دهد .بر این اساس ،مطالب این مقاله در  6بخش اصلی تنظیم شده است .پس از
مقدمه ،ادبیات موضوع تحقیق ارائه شده ،بخش سوم و چهارم به بیان روش تحقیق و آمار و دادهها
اختصاص یافته ،بخش پنجم در برگیرنده یافتههای تحقیق و در بخش پایانی نیز جمعبندی و
نتیجهگیری ارائه شده است.
 .1ادبيات موضوع

بر سطح متغیرهای کالن اقتصادی ،تأثیر گذارد؛ بنابراین میتوان گفت یکی از عوامل مؤثر بر پیشرفت
و توسعه در بخشهای گوناگون اقتصاد جامعه ،برنامهریزی عملیاتی دولت در قالب بودجه بوده و عدم
توفیق در بودجهریزی مناسب نیز از عوامل مؤثر در عقب ماندگی و عدم توسعه در بخشهای مختلف
اقتصادی است.
1
یکی از اصول ده گانه بودجه که نخستین بار توسط "لئون سه" در سال  1883مطرح شد ،اصل
تقدم درآمد بر مخارج است .بر اساس این اصل ،دولت برخالف بخش خصوصی ،قبل از هر گونه اقدامی
در امر بودجه ریزی ،ابتدا باید منابع درآمدی و سقف هریک از آنها را به طور دقیق پیشبینی کرده و
آثار تغییر شاخصهای کالن اقتصادی را بر این پیش بینیها مورد بررسی قرار داده و سپس بر اساس
این پیش بینیها تخصیص اعتبار صورت گیرد .پس پیش بینی درآمدهای دولت اولین و مهمترین
مرحله از فرایند بودجه ریزی را تشکیل میدهد .اگر در این مرحله طراحان بودجه عملکرد مناسبی
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امروزه ،دیگر تردیدی در میان اندیشمندان اقتصادی در رابطه با نقش محوری و مهم دولت در اقتصاد
باقی نمانده است و تمامی اقتصاددانان به اهمیت دولت و نقش آن در سامان بخشیدن به حوزههای
مختلف اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی پی بردهاند .یکی از ابزارهایی که به دولت در ایفای این نقش کمک
میکند ،بودجه است .بودجه دولت ،از لحاظ حجم ،بزرگترین سند مالی و از لحاظ اهمیت ،مهمترین
عامل مستقل و پویا در سطح کالن اقتصادی است که جهت اداره و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی کشور
به کار گرفته میشود.
از لحاظ فراگیری نیز بودجه ،گستردهترین سطح را تا دورافتادهترین نقاط کشور و پایینترین افراد
در طبقات درآمدی جامعه پوشش میدهد .همچنین از طریق بودجه کل کشور است که دولت میتواند
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داشته و برآوردهای نسبتاً دقیقی از این درآمدها ارائه دهند ،اثرات مثبتی برای اقتصاد به همراه خواهد
داشت و بودجه با کسری و آثار نامطلوب ناشی از آن روبرو نخواهد شد.
پیش بینی درآمد دولت شامل چهار جزء فرایند پیش بینی ،روش پیش بینی ،متغیرها و دقت در
پیش بینی است .فرایند پیش بینی شامل شیوههای انجام ،تجدید نظر و به روز رسانی پیش بینیها
است .روشهای پیش بینی درآمد شامل روند سال قبل ،نظرات کارشناسی و مدلهای اقتصادسنجی
هستند .متغیرهای به کار گرفته شده در پیش بینی درآمد نیز عبارتند از :متغیرهای اقتصادی،
متغیرهای سیاسی ،متغیرهای سازمانی و متغیرهای قانونی .دقت پیش بینی نیز به منشأ خطاها که
مربوط به متغیرها و روشهای به کارگرفته شده است ،بستگی دارد.
دیدگاه های مختلفی راجع به پیش بینی درآمد وجود دارد .بر اساس برخی از این دیدگاهها
پیشبینیها به طور سیستماتیک پایینتر از حد واقعی هستند و محافظهکاری در پیشبینی درآمدها
امری عادی است و تخمینهای پایینتر از حد ،تعمدی ابزاری هستند برای کنترل نااطمینانی که ناشی
از عدم اجرای طرحهای ضروری در بودجه ساالنه است (کالی.)1085 ،
گروین ( )Gervin, 1969معتقد است که انگیزههای محافظهکارانه مقامات رسمی در برآورد
درآمدها ،مربوط به وجود نااطمینانی در این حوزه است ،به گونهای که محافظه کاری بیشتر با نااطمینانی
باالتر مرتبط است .لذا به علت وسعت دامنه مسائل و مشکالت فرایند پیش بینی بودجه ،دقت در
پیش بینی ضروری است.
پس از ارائه اولین مدل کالن سنجی توسط تین برگن و کالین 1و گسترش این نوع مدلها
مطالعات اقتصادسنجی فراوانی توسط دولتها ،بانکهای مرکزی و سایر ارگانهای تصمیم گیر در
کشورهای مختلف به منظور پیشبینی و ارزیابی سیاستها مورد استفاده قرار گرفت .از سوی دیگر،
با توسعه روشهای مدل سازی ،الگوهای دیگری مانند مدلهای موسوم به تعادل عمومی قابل
محاسبه ،2مدلهای سری زمانی ،5الگوهای شبکهعصبی 4به عنوان ابزارهای پیشبینی مطرح شد؛ اما
نزدیک به دو دهه است که رویکردهای ترکیبی در پیشبینی مطرح شده است .در این رویکردها
ترکیبی از چند روش به منظور کاهش خطای پیشبینی استفاده میشود .برای مثال ،بانکهای مرکزی
برای پیشبینی تورم ،از رویکرد ترکیبی به نام جعبه ابزار پیشبینی تورم استفاده میکنند که در آن،
از مدلهای ساده سری زمانی تا مدلیهای  DSGEوجود دارد.
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به منظور مقایسه روشهای مختلف ،میزان خطای پیش بینی مدلهای مختلف مورد مقایسه قرار
میگیرد .منظور از خطا در اینجا اختالف مقدار واقعی و مقدار پیش بینی شده در دوره مورد نظر
است .اگر مقدار واقعی متغیر  Xtو مقدار پیشبینی شده آن  Xetباشد ،آنگاه مقدار خطا  Etبرابر
است با:
e
Et = X t − X t
()1
یکی از مهمترین تئوری های اقتصادی در زمینه پیش بینی متغیرها ،تئوری انتظارات عقالیی است.
بر مبنای این تئوری ،فعاالن اقتصادی در شکلدهی انتظارات و انجام پیشبینیها برای مقدار آتی یک
متغیر اقتصادی (مانند درآمدهای دولت) ،از تمامی اطالعات در دسترس که در تعیین مقدار متغیر مورد
نظر مؤثر هستند ،استفاده خواهند نمود.
تحلیل خطا ،بررسی دقت و عوامل مؤثر بر پیشبینی ،یکی از ابزارهای مهم در بررسی عملکرد و
اتخاذ تصمیمات مناسب جهت پیشبینی بهتر و دقیقتر است؛ به طوری که توجه بسیاری از محققان
را به خود جلب کرده است .در ادامه برخی از این پژوهشها مورد بررسی قرار گرفته است.
حمیدی علمداری و همکاران ( )1584در مقالهای تحت عنوان "الگوسازی غیرخطی و پیش بینی
درآمدهای مالیات بر مشاغل در اقتصاد ایران (کاربرد شبکههای عصبی مصنوعی و مقایسه آن با
الگوهای رگرسیون خطی و سری زمانی)" الگوی سری زمانی و رگرسیون خطی و الگوی شبکه عصبی
را بر اساس دادههای موجود در دوره  1548تا  1538بررسی نموده و آن را برای پیش بینی درآمد
ناشی از مالیات بر مشاغل در ایران طی سالهای  1530تا  1585به کار گرفتهاند .همچنین در این
مقاله ،جهت بررسی عملکرد این سه الگو ،از معیارهای میانگین قدرمطلق انحراف و مجذور میانگین
مربعات خطا به منظور تحلیل خطای پیش بینی این سه روش استفاده شده و با مقایسه نتایج این
دو معیار ،مشخص شده است که الگوی شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی درآمدهای مالیات بر
مشاغل نسبت به الگوی رگرسیون خطی و الگوی سری زمانی ،عملکرد بهتری را نشان میدهد.
عباسیان و همکاران ( )1509خطای پیشبینی درآمدهای مالیاتی دولت را طی دوره 1539-83
مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفتند که به طور متوسط برآورد مالیات بر درآمد ،مالیات بر ثروت،
مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و فروش باالتر از حد واقعی (خوش بینانه) و برآورد مالیات بر
اشخاص حقوقی پایین تر از حد واقعی (محافظه کارانه) بوده است .همچنین بر اساس این پژوهش
خطای پیشبینی مالیات بر اشخاص حقوقی ،مالیات بر درآمد ،مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و
فروش به طور عمده غیرسیستماتیک و خطای پیش بینی مالیات بر ثروت سیستماتیک بوده است.
محمد شریفال ( )Shariful, 1999در پایان نامه خود تحت عنوان "بررسی عملکرد پیشبینی
درآمد دولتهای محلی در کانادا" به بررسی خطای پیش بینی درآمدهای ناشی از مالیات بر درآمد،
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مالیات بر شرکتها ،مالیات بر فروش و سوخت ،درآمد از منابع طبیعی و نقل و انتقاالت برای  6ایالت
کانادا طی سالهای  1039تا  1086پرداخته است .نتایج این پژوهش نشان میدهد به طور متوسط
در طول دوره مورد بررسی ،مالیات بر درآمد در همه ایاالت به غیر از ساسکاچوان دارای تورش محافظه
کارانه و مالیات بر شرکتها در تمامی ایالتها دارای برآورد باالتر از حد واقعی (خوشبینانه) بوده است.
مالیات بر فروش و سوخت بجز ایالت مانیتوبا در مابقی ایاالت دارای برآورد باالتر از حد و برآورد درآمد
ناشی از نقل و انتقاالت نیز در همه ایاالت پایین تر از حد (محافظه کارانه) و پیش بینی درآمد ناشی
از منابع طبیعی در ایالتهای آلبرتا و ساسکاچوان محافظه کارانه و در بریتیش کلمبیا خوشبینانه بوده
است .محمد شریفال به منظور بررسی عوامل مؤثر بر پیش بینی درآمدهای دولت و انجام آزمونهای
عقالنیت از متغیرهای اقتصادی تولید ملی ،تولید داخلی ،نرخ تورم ،نرخ ارز ،نرخ بیکاری و کسری
(مازاد) بودجه که در زمان انجام پیش بینی در دسترس هستند ،استفاده نموده است.
دشامپس ( ،)Deschamps, 2004در مقاله ای تحت عنوان "بررسی تأثیر عوامل نهادی بر دقت
پیش بینی :مطالعه موردی پیش بینی بودجه در ایالت واشینگتن" ،به بررسی ارتباط بین تغییرات
نهادی و دقت در پیش بینی پرداخته و بیان میدارد که با ایجاد یک نهاد مستقل و کارگروه فنی
غیرسیاسی در فرایند پیش بینی و بهبود ارتباط بین کارشناسان ،پیش بینیکنندگان و بودجه نویسان،
دقت در پیش بینی افزایش خواهد یافت .این مطالعه با استفاده از شاخص  MAPEبه تحلیل دادههای
ماهانه مربوط به مقادیر واقعی و پیش بینی شده درآمدهای بیمه ای و غیر بیمه ای دولت ایالتی
واشینگتن از  1006تا  2999پرداخته است .نتایج این پژوهش نشان میدهد :اوالً ،به طور متوسط
پیش بینیهای  6ماهه نسبت به پیش بینیهای یک ساله دقت بیشتری داشته و ثانیا ً ،دقت پیش بینی
درآمدهای بیمه ای بیشتر از درآمدهای غیر بیمه ای در دولت ایالتی واشینگتن است.
چاکرابرتی و سینها ( ،)Chakraborty and Darshy, 2008در مقاله ای تحت عنوان
"پیش بینی بودجه در هند :خطای اجزا و آزمون انتظارات عقالیی" ،با استفاده از ضریب نابرابری تایل
به تجزیه و تحلیل خطای پیش بینی اجزای بودجه برای سالهای  1009الی  2995در هند
پرداختهاند .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد که برای هر دو جزء درآمد و هزینه بودجه ،خطا در پیش
بینی وجود دارد .یافتههای آنها مؤید این موضوع است که در بیشتر سالهای مورد بررسی ،پیش بینی
درآمدهای واقعی دولت (درآمدهای مالیاتی ،درآمد حاصل از مالکیت دولت و  )...باالتر از حد واقعی
بودهاند و پیش بینی درآمد حاصل از داراییهای سرمایه ای عمدتاً پایین تر از حد واقعی بوده است.
بوتنر و همکاران ( ،)Buettner etal., 2009در مقاله ای تحت عنوان "شیوههای پیش بینی درآمد
دولت ،تفاوت بین کشورها و نتایج در عملکرد پیش بینی" با مقایسه خطای پیش بینی درآمدهای دولت
در بین کشورهای منتخب عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه با استفاده از شاخصهای
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میانگین خطا و انحراف معیار ،نتیجه گرفتند که تفاوتها در عملکرد پیش بینی ناشی از دوره پیش بینی
و ساختار مالیاتی کشورها بوده است.
کایراال ( ،)Koirala, 2012در پژوهشی با عنوان "پیش بینی درآمد دولت در نپال" با ارائه مدلهای
مختلف و مقایسه نتایج حاصل از پیش بینی آنها با استفاده شاخص میانگین درصد خطا و میانگین قدر
مطلق درصد خطا به این نتیجه رسیدند که مدلهای  ARIMAدرآمدهای دولت در نپال را با دقت بیشتری
پیش بینی نمودهاند.
 .9روش تحقيق
در این پژوهش به منظور بررسی عملکرد طراحان بودجه در پیشبینی درآمدهای دولت و بررسی
عوامل مؤثر بر پیشبینی ،از سه روش تجزیه و تحلیل با شاخصهای آماری ،معادله تفکیک اجزا خطا
و مدل رگرسیونی کالن استفاده شده که به تفکیک به توضیح هر یک پرداخته شده است.
 .9-5تجزيه و تحليل خطاي پيش بينی با شاخصهاي آماري
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1. Mean percentage error
2. Root mean square error
3. Mean absolute percentage error
4. Thiel inequality coefficient
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به منظور تجزیه و تحلیل خطای پیشبینی طراحان بودجه در برآورد درآمدهای دولت میتوان از
شاخصهای آماری همچون میانگین درصد خطا) ،1 (MPEجذر میانگین مجذور خطا )،2 (RMSE
میانگین قدرمطلق درصد خطا) 5 (MAPEو ضریب نابرابری تایل ( 4)Uنام برد .از شاخص  MPEبرای
تعیین نوع خطای پیش بینی و از سه شاخص دیگر برای مقایسه دقت پیش بینی درآمدهای دولت
استفاده شده است .شاخص  RMSEدارای  2محدودیت است :اوالً ،به مقیاس اندازه گیری وابسته
است ،لذا دارای یک دامنه مشخص نیست؛ ثانیاً ،بر خالف معیار  MPEبین برآورد باالتر از حد و
پایین تر از حد تمایز قائل نمی شود؛ اما شاخص  MAPEبر خالف شاخص  ،RMSEدارای یک
دامنه مشخص بوده و بر حسب درصد بیان می شود .ضریب تایل ( )Uنیز بر خالف شاخص RMSE
دارای یک دامنه مشخص است .در واقع ضریب تایل شاخص  RMSEرا به گونه ای تعدیل می کند
که همواره بین صفر و یک باشد.
به منظور تجزیه و تحلیل خطای پیشبینی درآمدهای دولت ،مقادیر واقعی (تحقق) یافته و مقادیر
پیش بینی مورد نیاز است .بدین منظور مقادیر واقعی درآمد مالیاتی ،درآمد نفت و گاز ،درآمد ناشی
از مالکیت و انحصارات دولت و درآمد حاصل از فروش کاالها و خدمات از سالنامه آماری و مقادیر
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پیشبینی شده آنها از لوایح و قوانین بودجه سالهای  1532تا  1509استخراج شده است .بر مبنای
قانون ،درآمد مالیاتی دولت شامل درآمد ناشی از مالیات بر اشخاص حقوقی ،مالیات بر درآمد ،مالیات
بر ثروت ،مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و فروش ،درآمد نفت و گاز شامل درآمد حاصل از
فروش نفت و گاز طبیعی و درآمد ناشی از مالکیت و انحصار دولت شامل سود سهام شرکتهای
دولتی ،درآمد حاصل از بهره وامهای دولتی ،اجاره ساختمانها و اراضی و غیره هستند .درآمد حاصل
از فروش کاالها و خدمات نیز درآمد ناشی از ارائه خدمات قضایی ،آموزشی ،بهداشتی وکشاورزی و
فروش کاالهای کشاورزی ،صنعتی ،چاپ و توزیع کتاب و غیره تعریف میشود.
 .9-1روش تفکيک اجزا خطاي پيشبينی
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در معادله باال P،و  Aبه ترتیب ،میانگین مقادیر پیشبینی و مقادیر واقعی Sp،و  SAبه ترتیب ،بیانگر
انحراف معیار مقادیر پیشبینی و مقادیر واقعی و  rضریب تعیین بین مقادیر پیشبینی و مقادیر واقعی
است .اجزای خطای سیستماتیک شامل نسبتی از خطای پیشبینی ،ناشی از تورش و نابرابری واریانس
است .اولین عبارت از معادله ( ،)2بیانگر نسبتی از خطای پیش بینی است که ناشی از تورش می باشد .در
واقع این جزء ،آن نسبتی از خطا را که ناشی از پیشبینی کمتر از حد و یا بیشتر از حد میانگین مقادیر
است ،اندازه میگیرد .دومین عبارت از معادله ( ،)2بیانگر نسبتی از خطای پیش بینی است که ناشی از
نابرابری واریانسهاست .در واقع این جزء ،نسبتی از خطا را که ناشی از پیشبینی کمتر از حد و یا بیشتر
از حد واریانس مقادیر است ،اندازه میگیرد .سومین عبارت از معادله ( ،)2میزان خطای غیرسیستماتیک
(تصادفی) را اندازهگیری میکند .مجموع این سه جزء برابر یک است .احتماالً دو منبع اول خطا که
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منشأ خطا در پیشبینی را میتوان به دو جزء تقسیم کرد :جزء اول ،ناشی از اشتباه محاسباتی ،قضاوت
نادرست و عوامل درونزا است و جزء دوم ،ناشی شوکهای برونزا و عوامل بیرونی است .جزء اول،
خطای سیتماتیک نامیده میشود و جزء دوم ،خطای غیرسیستماتیک .برای مثال ،قضاوت نادرست
در مورد برخی از متغیرهای کلیدی اقتصاد همچون درآمد ملی ،سرمایه گذاری ،پس انداز ،تورم و
غیره که تأثیر مهمی بر بودجه دولت دارند ،منجر به خطای سیستماتیک در برآورد درآمدهای دولت
خواهد شد .برای تفکیک خطای سیستماتیک و غیرسیستماتیک (تصادفی) پیشبینی باید از معیار
میانگین مجذورات خطا ) (MSEاستفاده نمود .بدین منظور از معادله زیر که اولین بار توسط مورفی1
( )1003ارائه گردید ،استفاده شده است:
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سیستماتیک هستند ،به وسیله بهبود تکنیکهای پیش بینی کاهش خواهند یافت ،در حالی که جزء
تصادفی خطا خارج از کنترل پیش بینی کننده است.
 .9-9بررسی عوامل مؤثر بر پيش بينی درآمدهاي دولت
در فرایند تنظیم بودجه ،اولین و مهمترین مرحله ،پیشبینی مقدماتی درآمدهای سال آتی است که
درکشور ایران توسط دفتر اقتصاد کالن معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
(سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) و با همکاری بانک مرکزی ،وزارت امور اقتصادی و دارایی و
وزارت نفت صورت میگیرد  .در این بخش به منظور بررسی عملکرد این واحدها در پیش بینی
درآمدهای بودجه ،از یک الگوی رگرسیونی خطی لگاریتم -لگاریتم استفاده شده است .در این الگو،
اثر متغیرهای مهم اقتصادی همچون تولید ،تورم ،بیکاری و مقادیر درآمدها در دوره گذشته و همچنین
اثر متغیرهای مجازی انقالب و جنگ بر پیشبینی هر درآمد ارزیابی شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفته است.
 .9-9-5معرفی مدل
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 .1محمد شریفال ( )1000از نخستین افرادی است که مبحث پیش بینی و عوامل مؤثر بر آن را در بخش بودجه
دولت به شکلی منسجم در قالب روشها و مدل های اقتصاد سنجی مطرح نموده است و پژوهشگران دیگر همچون
دشامپس ( ،)2994چاکرابرتی و سینها ( )2998و  ...با الهام از مدلهای این اقتصاددان ،تحقیقات خود را بنا نهادهاند.
در مدل سازی مربوط به بررسی پیش بینی درآمدهای دولت و بر مبنای تئوری انتظارات عقالیی ،متغیرهای کلیدی
اقتصاد هر کشور ،از جمله تولید ناخالص ،تورم ،بیکاری و ارز نقش اساسی دارند.
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مدل به کار گرفته شده در این قسمت بر مبنای تئوری انتظارات عقالیی و بر اساس مدل های کالن
ارائه شده توسط برخی اقتصاددانان 1طراحی و بر اساس ساختار اقتصادی ،سیاسی ایران (جنگ و انقالب)
تعدیل شده است .بر این اساس ،مدل طوری طراحی شده که نشان دهد آیا طراحان بودجه هنگام
پیشبینی درآمدهای دولت ،از مهمترین اطالعات موجود و در دسترس (تولید ناخالص ،نرخ ارز ،تورم،
بیکاری و  )...استفاده نمودهاند یا خیر؛ و به عبارت دیگر ،هدف از طراحی این مدل پی بردن به رابطه
و میزان تأثیر این متغیرها در پیش بینی درآمدهای دولت است.
با توجه به چهار نوع درآمد دولتی مطرح شده در این پژوهش ،برای هر درآمد یک مدل (معادله)
تعریف شده ،لذا سیستم معادالت همزمان به شکل زیر تعریف میشود:
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lnFTt = βT0 + β1T ln GDPt−1 + βT2 ln πt−1 + βT3 ln Ut−1 + βT4 ln EXt−1
+ βT5 ln RT t−1 + βT6 D1 + βT7 D2 + 𝜀t
O
O
O
O
O
lnFOt = βO
0 + β1 ln GDPt−1 + β2 ln πt−1 + β3 lnUt−1 + β4 lnEXt−1 + β5 lnROt−1
O
+ βO
6 D1 + β7 D2 + νt
M
M
M
M
lnFMt = βM
0 + β1 ln GDPt−1 + β2 ln πt−1 + β3 lnUt−1 + β4 lnEXt−1
M
M
M
+ β5 lnRMt−1 + β6 D1 + β7 D2 + μt

lnFSt = βs0 + β1s ln GDPt−1 + βs2 ln πt−1 + βs3 lnUt−1 + βs4 lnEXt−1 + βs5 lnRSt−1
𝑡𝜂 + βs6 D1 + βs7 D2 +

در معادالت قبل ،لگاریتم مقادیر پیش بینی درآمد مالیاتی ( ،)FTپیش بینی درآمد نفت و گاز
( ،)FOپیش بینی درآمد ناشی از انحصارات و مالکیت دولت ( )FMو پیش بینی درآمد حاصل از
فروش کاال و خدمات ( )FSبه عنوان متغیر وابسته و لگاریتم متغیرهای با وقفه تولید ناخالص داخلی

 .9-9-1روش برآورد مدل
با توجه به سیستم معادالت معرفی شده در بخش قبل ،از روش معادالت رگرسیونی به ظاهر نامرتبط
) (SUREبرای تخمین استفاده میشود .برای استفاده از روش  SUREنیاز به آزمون همبستگی همزمان
است .1تحت شرایط وجود همبستگی همزمان ،تخمین معادالت به صورت همزمان ،نسبت به حالتی که

] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1395.16.4.2.1

 .1نتایج حاصل از آزمون همبستگی همزمان توسط ضریب الگرانژ که توسط بریوش -پاگان ( )1089مطرح شد،
بیانگر این است که برای برآورد سیستم معادالت این پژوهش ،روش  SUREمناسبتر است.
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بدون نفت ( ،)GDPنرخ تورم (𝜋) ،نرخ بیکاری ( ،)Uنرخ ارز غیررسمی ( ،)EXمقدار واقعی درآمد
مالیاتی ( ،)RTمقدار واقعی درآمد نفت و گاز ( ،)ROمقدار واقعی درآمد ناشی از انحصارات و مالکیت
دولت ( )RMو مقدار واقعی درآمد حاصل از فروش کاال و خدمات ( )RSو متغیرهای مجازی انقالب
( )D1و جنگ ( )D2متغیرهای مستقل ،در معادالت میباشند μt ،νt ،𝜀t .و 𝑡𝜂 به ترتیب ،جزء اخالل
معادله درآمد مالیاتی ،درآمد نفت و گاز ،درآمد ناشی از انحصارات و مالکیت و درآمد حاصل از فروش
کاال و خدمات هستند .علت اینکه در مدلها از متغیرهای با یک دوره وقفه استفاده شده ،این است
که بر اساس قانون ،الیحه بودجه سال بعد باید قبل از  13آذر سال جاری تقدیم مجلس شود ولذا
برای پیشبین ی درآمدهای دولت در سال آتی ،کامل ترین و دقیقترین اطالعاتی که در اختیار
پیشبینیکنندگان قرار دارد ،مربوط به مقادیر تحقق یافته متغیرهای مذکور در سال گذشته
است.
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معادالت به صورت تکی برآورد میشوند ،دارای کارآیی بیشتری است .در صورت تأیید همبستگی همزمان
بین اجزای اخالل ،برای برآورد ضرایب متغیرها در معادالت از ماتریس واریانس -کوواریانس و روش حداقل
مربعات تعمیم یافته 1که مبنای روش  SUREاست ،استفاده میشود.
 .1آمار و دادههاي مورد استفاده

 .1يافتههاي تحقيق
با توجه به مباحث مطرح شده در بخش روش شناسی ،سه روش برای بررسی عملکرد طراحان بودجه در پیش
بینی درآمدهای دولت معرفی شد که در این بخش ،نتایج حاصل از به کارگیری این روشها ارائه شده است.
نتایج حاصل از تحلیل خطای پیش بینی درآمد مالیاتی ،درآمد نفت و گاز ،درآمد ناشی از مالکیت و
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1. Generalized Least Squares
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در روشهای تجزیه و تحلیل با شاخصهای آماری و معادله تفکیک اجزای خطای معرفی شده در
بخش قبل ،به منظور تحلیل خطای پیش بینی درآمدهای دولت ،مقادیر واقعی درآمد مالیاتی ،درآمد
نفت و گاز ،درآمد ناشی از مالکیت و انحصارات دولت و درآمد حاصل از فروش کاالها و خدمات از
سالنامه آماری و مقادیر پیش بینی شده آنها از لوایح و قوانین بودجه سالهای  1532تا 1509
استخراج شده است .بر مبنای قانون ،درآمد مالیاتی دولت شامل درآمد ناشی از مالیات بر اشخاص
حقوقی ،مالیات بر درآمد ،مالیات بر ثروت ،مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و فروش ،درآمد نفت
و گاز شامل درآمد حاصل از فروش نفت و گاز طبیعی و درآمد ناشی از مالکیت و انحصار دولت شامل
سود سهام شرکتهای دولتی ،درآمد حاصل از بهره وامهای دولتی ،اجاره ساختمانها و اراضی و غیره
هستند .درآمد حاصل از فروش کاالها و خدمات نیز درآمد ناشی از ارائه خدمات قضایی ،آموزشی،
بهداشتی و کشاورزی و فروش کاالهای صنعتی ،کشاورزی ،چاپ و توزیع کتاب و غیره تعریف میشود.
در مدل رگرسیونی ،مقادیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت جاری) ،نرخ
تورم ،نرخ بیکاری و نرخ ارز (دالر) غیررسمی نیز از بانک اطالعات سریهای زمانی بانک مرکزی طی
دوره  1532-09به دست آمده است.
تولید ناخالص داخلی بدون نفت ،عبارت است از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری منهای
ارزش افزوده گروه نفت .نرخ ارز (دالر) در بازار غیر رسمی نیز بر اساس نمونه گیری اداره آمار اقتصادی
بانک مرکزی از بازار غیر رسمی در ساعات  11هر روز محاسبه میشود.
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انحصارات دولت و درآمد حاصل از فروش کاالها و خدمات با استفاده از شاخصهای آماری در جدول ()1
نشان داده شده است.
جدول  .5تحليل خطاي پيش بينی درآمدهاي دولت با استفاده از شاخصهاي آماري ()5911-39
درآمد مالیاتی

درآمد
نفت و گاز

درآمد ناشی از مالکیت و
انحصارات

درآمد حاصل از فروش
کاال و خدمات

MPE

-4/0

-1

-1920/4

-333/6

MAPE

12/2

24/6

1950

363/5

RMSE

14439/1

13933/2

55032/8

3429/1

U

9/125

9/122

9/658

9/310

مأخذ :یافتههای تحقیق
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با توجه به جدول ( ،)1نتایج بیانگر این است که بر مبنای عالمت منفی شاخص  MPEبه طور متوسط
طی دوره مورد بررسی پیشبینی درآمد مالیاتی ،درآمد نفت و گاز ،درآمد ناشی از مالکیت و انحصارات
دولت و درآمد حاصل از فروش کاالها و خدمات ،باالتر از حد واقعی و خوشبینانه بوده است .با توجه به
شاخص  ،MAPEدر بین انواع درآمدهای دولت ،درآمد مالیاتی دارای کمترین خطای پیشبینی با رقمی
برابر  12/2درصد است .این نتیجه دور از انتظار نیست ،زیرا درآمدهای مالیاتی بر مبنای قوانین ،نرخها و
پایههای مالیاتی معین و مشخص وصول میشوند که در پیشبینی دقیقتر این نوع درآمد به طراحان
بودجه کمک نموده و باعث میشود برآورد این نوع درآمد به مقادیر تحقق یافته آن نزدیک باشد .عالوه بر
این ،بر مبنای شاخص  MAPEباالترین خطای پیشبینی مربوط به درآمد ناشی از انحصارات و مالکیت
دولت با رقمی برابر با  1950درصد است .این درصد باالی خطا ،بیشتر مربوط به سال  1530و شروع جنگ
تحمیلی است که در آن مقادیر پیشبینی شده تحقق نیافته است .بر اساس شاخص  RMSEپیشبینی
درآمد حاصل از فروش کاال و خدمات ،دارای پایینترین خطا و درآمد ناشی از انحصارات و مالکیت دولت،
دارای باالترین خطای برآورد در بین انواع درآمدهای دولت بوده است.
بر مبنای این شاخص ،طراحان بودجه در برآورد درآمد حاصل از فروش کاال و خدمات ،به طور متوسط
در هر سال حدود  3429میلیارد ریال و برای درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت دولت ،به طور متوسط
در هر سال حدود  55035میلیارد ریال خطا داشتهاند؛ اما باید متذکر شد که شاخص  RMSEبه مقیاس
اندازه گیری (میلیارد ریال) وابسته است و این یک محدودیت برای آن محسوب میشود؛ بنابراین باید برای
مقایسه ،از شاخصهای مناسب دیگری استفاده نمود.
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بر مبنای ضریب تایل  Uنیز باالترین خطای پیش بینی ،مربوط به درآمد ناشی از مالکیت و انحصارات
دولت و پایینترین خطای پیشبینی ،مربوط به درآمد نفت و گاز است .باال بودن خطای پیشبینی درآمد
ناشی از مالکیت و انحصارات دولت را میتوان ناشی از این موضوع دانست که این نوع درآمد دولت بستگی
به وضعیت بازار و شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور داشته و طراحان بودجه برای پیش بینی این
نوع درآمد ،می باید تمامی این شرایط را در سال آتی مد نظر قرار داده تا پیشبینی دقیقی انجام دهند که
معمو ًال کار پیچیده و دشواری است.
باال بودن دقت پیش بینی درآمد نفت و گاز را نیز میتوان ناشی از وابستگی بیش از حد اقتصاد به این
منبع طبیعی و اثرگذاری آن بر سایر بخشها دانست که در صورت خطای پیش بینی باال برای این نوع
درآمد ،اثرات سوء زیادی بر اقتصاد تحمیل میشود .لذا به علت این امر در تهیه و تنظیم بودجه ،قیمت هر
بشکه نفت بسیار پایینتر از متوسط قیمت جهانی آن پیش بینی میشود .در تحلیل خطای پیش بینی
درآمدهای دولت ،نتایج به دست آمده از شاخص  RMSE ،MAPEو ضریب نابرابری تایل ،متفاوت است.
بر اساس همه شاخصها ،درآمد ناشی از مالکیت و انحصارات دولت دارای باالترین خطای پیشبینی است؛
اما پایینترین خطا (باالترین دقت) پیشبینی بر اساس شاخص  MAPEمربوط به درآمد مالیاتی ،بر اساس
شاخص  RMSEمربوط به درآمد حاصل از فروش کاال و خدمات و بر مبنای ضریب نابرابری تایل مربوط
به درآمد نفت و گاز است.
از مقایسه فرمول این شاخصها مشخص میشود که در ضریب نابرابری تایل ،از مجذور خطا و در
فرمول  ،MAPEاز قدر مطلق خطا استفاده میشود .اگر چه ضریب تایل تا حدودی محدودیتهای شاخص
 RMSEرا رفع میکند ،اما ممکن است در برخی مواقع مجذور شدن عبارت خطا نتایجی گمراه کننده
بههمراه داشته باشد .لذا از بحث فوق میتوان نتیجه گرفت برای مقایسه دقت پیش بینی انواع درآمدهای
دولت ،شاخص  MAPEنسبت به ضریب نابرابری تایل مناسب تر است و مالک بهتری محسوب میشود.
نتایج حاصل از روش دوم تجزیه و تحلیل یعنی معادله تفکیک اجزای خطای پیش بینی برای چهار نوع
درآمد دولت در طول دوره مورد بررسی ،در جدول ( )2نشان داده شده است .ارقام جدول برای سادگی بر
حسب درصد بیان شدهاند.
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جدول  .1تفکيک اجزاي خطاي پيش بينی درآمدهاي دولت ()5911-39
منشأ خطا

درآمد
مالیاتی

درآمد
نفت و گاز

درآمد ناشی از مالکیت
و انحصارات دولت

درآمد حاصل از
فروش کاال و
خدمات

سیستماتیک (ناشی از تورش
و نابرابری واریانس)

49

2

29

14

غیر سیستماتیک (ناشی اثرات
تصادفی)

69

08

89

86
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نتایج حاکی از آن است که نزدیک به  69درصد از خطای پیش بینی درآمد مالیاتی از نوع
غیرسیستماتیک و در حدود  49درصد از آن ،سیتماتیک بوده است .در مورد درآمد نفت و گاز تقریب ًا 08
درصد از خطای پیش بینی این نوع درآمد ناشی از اثرات تصادفی و در حدود  2درصد آن سیتماتیک و
ناشی از اثرات غیرتصادفی بوده است .با توجه به وابستگی این نوع درآمد به قیمتهای جهانی و شرایط
اقتصادی و سیاسی حاکم بر جهان ،بخش اعظم خطای پیشبینی این نوع درآمد مربوط به شوکها و
عوامل برونزا است.
همچنین نتایج حاکی از آن است که قسمت عمده خطای پیشبینی درآمد ناشی از مالکیت و انحصارات
دولت غیرسیستماتیک (حدود  89درصد) و تنها  29درصد آن سیستماتیک بوده است .این بدین معناست
که شوکها و عوامل غیرقابل کنترل بیشترین تأثیر را در خطای پیش بینی این نوع درآمد داشتهاند .در
مورد درآمد ناشی از فروش کاال و خدمات نیز میتوان گفت عمده خطای پیشبینی از نوع غیرسیستماتیک
(حدود  86درصد) و تنها  14درصد آن سیستماتیک بوده است .در این مورد نیز میتوان نتیجه گرفت ،در
طول دوره مورد بررسی ،خطای پیش بینی این نوع درآمد بیشتر تحت تأثیر عوامل تصادفی بوده است .با
مقایسه نوع و منشأ خطای پیشبینی هر چهار نوع درآمد دولت میتوان گفت ،اگر چه به طور کلی نقش
اثرات تصادفی و عوامل برونزا و غیرقابل کنترل در خطای پیشبینی هر چهار نوع درآمد دولت بیشتر است،
اما طراحان بودجه با به کارگیری روشهای دقیق تر و استفاده کارا از اطالعات موجود در زمان پیش بینی
میتوانند مقدار خطای سیستماتیک را کاهش داده و بر دقت پیشبینی خود بیافزایند؛ بخصوص در مورد
پیش بینی درآمد مالیاتی که باالترین خطای سیستماتیک را در بین درآمدهای دولت به خود اختصاص
داده است.
نتایج حاصل از به کارگیری روش سوم تجزیه و تحلیل در این پژوهش که به برآورد عوامل مؤثر بر
پیش بینی درآمدهای دولت اختصاص دارد ،با استفاده از روش  SUREدر جدول ( )4ارائه شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1395.16.4.2.1

فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار) ـ سال شانزدهم ـ شماره چهارم ـ زمستان 5931

414

نتایج بررسی پایایی متغیرهای مدلها با استفاده از آزمون دیکی -فولر تعمیم یافته نشان میدهد که همه
متغیرها در سطح نامانا و با یک بار تفاضل گیری مانا میشوند .از این رو ،با روش انگل-گرنجر دو مرحلهای،
همانباشتگی بین متغیرها برای همه مدلها مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس این نتایج ،همانباشتگی بین
متغیرها و عدم کاذب بودن رگرسیونهای برآوردی ،تأیید شده است.
جدول  .9نتايج برآورد سيستم معادالت همزمان با استفاده از روش SURE
D2

D1

LnRSt-

LnEXt-

1

1

LnUt-1

Lnπt-1

LnGDPt-

C

1

متغیر

9/94

-9/36

9/12

-9/14

-9/10

-9/12

1/95

- 1/20

ضریب

9/80
()9/531

*-6/64
()9/999

1/48
()9/158

*-2/30
()9/993

-1/33
()9/113

*-5/16
()9/992

*19/41
()9/999

*-5/22
()9/991

آماره z

(احتمال)

مدل
()1

R2 =9/33 Prob(Chi2) = 9/99

9/19

9/23

9/80

-9/33

9/61

9/25

9/46

- 2/53

ضریب

9/31
()9/619

9/39
()9/484

*6/01
()9/999

*-2/81
()9/993

1/95
()9/594

1/36
()9/12

*2/60
()9/993

-1/53
()9/133

آماره z

(احتمال)

مدل
()2

R2 =9/37 Prob(Chi2) = 9/99

1/89
()9/931

-9/32
()9/434

1/56
()9/132

*-2/86
()9/994

-9/54
()9/353

-9/26
()9/305

*3/62
()9/999

-1/68
()9/902

(احتمال)

R2 =9/31 Prob(Chi2) = 9/99

-9/48

-9/48

9/13

1/85

-1/48

-9/94

- 9/43

2/90

ضریب

*-2/59
()9/922

-1/54
()9/181

*5/80
()9/999

*8/29
()9/999

*-2/33
()9/911

-9/25
()9/816

*-5/23
()9/991

1/29
()9/220

آماره z
(احتمال)

مدل
()4

R2 =9/39 Prob(Chi2) = 9/99

مأخذ :یافتههای تحقیق

مقادیر محاسباتی آماره کای دو و احتمال آن و ضرایب تعیین برای هر چهار مدل در جدول (،)4
حکایت از اعتبار آماری کل و خوبی برازش مدلهای رگرسیونی دارد .همچنین این نتایج بیانگر این
است که در مدل اول که مربوط به پیش بینی درآمد مالیاتی است ،عرض از مبدأ ،متغیرهای لگاریتم
تولید ناخالص داخلی بدون نفت ،نرخ تورم ،نرخ ارز غیررسمی و متغیر مجازی انقالب دارای اثر معنادار
و لگاریتم متغیرهای نرخ بیکاری و درآمد مالیاتی تحقق یافته در دوره قبل به همراه متغیر مجازی
جنگ ،فاقد اثر معنادار هستند .ضریب کشش مثبت متغیر تولید ناخالص داخلی بدون نفت بیانگر این
است که به طور متوسط ،یک درصد افزایش این متغیر موجب افزایش  1/95درصدی در پیشبینی
درآمد مالیاتی برای سال آتی میشود .ضریب کشش منفی نرخ تورم بیانگر این است که به طور
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9/38

-9/33

9/14

-1/53

9/41

-9/90

2/11

- 6/14

ضریب
آماره z

مدل
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متوسط ،یک درصد افزایش این متغیر موجب کاهش  9/12درصدی در پیش بینی درآمد مالیاتی
سال بعد شده است .ضریب کشش منفی نرخ ارز غیر رسمی نیز نشان دهنده این است که یک درصد
افزایش این متغیر موجب کاهش  9/14درصد در پیش بینی درآمد مالیاتی سال بعد شده است .ضریب
منفی متغیر مجازی انقالب نیز بیانگر این است که انقالب اثر منفی بر پیش بینی این نوع درآمد دولت
داشته است .ضریب عرض از مبدأ نیز منفی و برابر  1/20است.
همچنین نتایج جدول ( ) 5بیانگر این است که در مدل دوم که مربوط به پیش بینی درآمد نفت
و گاز است ،تنها متغیرهای لگاریتم تولید ناخالص داخلی بدون نفت ،نرخ ارز غیر رسمی و درآمد نفت
و گاز تحقق یافته در دوره قبل ،دارای اثر معنادار هستند .ضریب کشش مثبت متغیر تولید ناخالص
داخلی بدون نفت در این مدل بیانگر این است که به طور متوسط ،یک درصد افزایش این متغیر موجب
افزایش  9/46درصدی در پیش بینی درآمد نفت و گاز برای سال آتی میشود .ضریب کشش منفی نرخ
ارز غیر رسمی نیز نشان دهنده این است که طی دوره مورد بررسی ،هر یک درصد افزایش این متغیر،
یک کاهش  9/33درصد در پیشبینی درآمد نفت و گاز برای سال بعد در پی داشته است .ضریب کشش
متغیر مقدار تحقق یافته درآمد نفت و گاز در دوره گذشته نیز مثبت و برابر  9/80درصد است .یعنی هر
درصد افزایش در درآمد نفت و گاز در دوره گذشته موجب افزایش  9/80در پیش بینی درآمد برای سال
آتی خواهد شد.
از طرفی ،نتایج حاکی از این است که در مدل سوم که مربوط به پیشبینی درآمد ناشی از انحصارات
و مالکیت دولت است ،تنها متغیرهای تولید ناخالص داخلی بدون نفت و نرخ ارز غیر رسمی دوره قبل
دارای اثر معنادار هستند .ضریب کشش متغیر تولید ناخالص داخلی بدون نفت ،مثبت و ضریب کشش
متغیر نرخ ارز غیر رسمی ،منفی است .این نتیجه نشان دهنده آن است که به طور متوسط در طول دوره
مورد بررسی ،هر یک درصد افزایش تولید ناخالص داخلی بدون نفت موجب افزایش  2/11درصدی در
پیشبینی درآمد ناشی از انحصارات و مالکیت دولت و هر یک درصد افزایش در نرخ ارز غیر رسمی
موجب کاهش  1/53درصد در پیش بینی درآمد ناشی از انحصارات و مالکیت دولت شده است.
عالوه بر این ،نتایج بیانگر این است که در مدل چهارم که مربوط به پیشبینی درآمد ناشی از فروش
کاال و خدمات است ،تا حدودی متفاوتتر از مدلهای قبل است .این نتایج حاکی از آن است که تنها
لگاریتم متغیرهای تولید ناخالص داخلی بدون نفت ،نرخ بیکاری ،نرخ ارز غیررسمی و مقادیر تحقق یافته
درآمد ناشی از فروش کاال و خدمات دوره گذشته و متغیر مجازی جنگ ،دارای اثر معنادار هستند .در
این مدل ،ضرایب لگاریتم متغیر تولید ناخالص داخلی بدون نفت و نرخ بیکاری و متغیر مجازی جنگ،
دارای عالمت منفی و ضرایب لگاریتم متغیرهای نرخ ارز غیررسمی و مقادیر تحقق یافته درآمد ناشی از
فروش کاال و خدمات ،دارای عالمت مثبت هستند .میتوان اظهار داشت ،به طور متوسط در طول دوره
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مورد بررسی ،هر یک درصد افزایش تولید ناخالص داخلی بدون نفت موجب کاهش  9/43درصدی در
پیشبینی درآمد ناشی از فروش کاال و خدمات و هر یک درصد افزایش در نرخ بیکاری موجب کاهش
 1/48درصد در پیش بینی این نوع درآمد شده است .هر یک درصد افزایش در نرخ ارز غیررسمی نیز
افزایش  1/85درصدی در مقدار پیش بینی درآمد ناشی از فروش کاال و خدمات و هر درصد افزایش در
مقادیر تحقق یافته درآمد ناشی از فروش کاال و خدمات در سال قبل ،افزایش  9/13درصدی را در مقدار
پیشبینی درآمد ناشی از فروش کاال و خدمات در پی داشته است .جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز
اثر منفی بر پیش بینی در آمد ناشی از فروش کاالها و خدمات داشته است.
از مقایسه نتایج بین مدلها میتوان دریافت متغیر لگاریتم تولید ناخالص داخلی بدون نفت با وقفه
در همه مدلها معنادار و بجز مدل چهارم ،در همه مدلهای دیگر دارای ضریب کشش مثبت است .این
نتیجه ،بیانگر آن است که هنگام افزایش تولید ناخالص داخلی بدون نفت ،پیش بینی طراحان بودجه از
درآمد مالیاتی ،درآمد نفت و گاز و درآمد ناشی از انحصارات و مالکیت دولت برای سال بعد افزایش و
برای درآمد حاصل از فروش کاال و خدمات کاهش داشته است؛ اما اثر منفی تولید ناخالص داخلی بر
درآمد حاصل از فروش کاال و خدمات توجیهپذیر نیست .بر اساس تئوری اقتصادی ،با افزایش تولید
(درآمد) داخلی ،انتظار افزایش درآمد حاصل از فروش کاال و خدمات برای بخش خصوصی و دولتی وجود
دارد .این موضوع را میتوان به عنوان عملکرد نامناسب طراحان بودجه در پیش بینی این نوع درآمد
تلقی کرد که باید برای پیش بینی آینده این نوع درآمد دولتی تصحیح شود.
متغیر لگاریتم نرخ ارز غیررسمی دوره گذشته نیز در همه مدلها معنادار و بجز مدل چهارم در همه
مدلهای دیگر دارای ضریب کشش منفی است .در مورد این نتیجه نیز میتوان گفت ،هنگام افزایش
نرخ ارز غیررسمی ،پیش بینی طراحان بودجه از درآمد مالیاتی ،درآمد نفت و گاز و درآمد ناشی از
انحصارات و مالکیت دولت برای سال بعد کاهش و برای درآمد حاصل از فروش کاال و خدمات افزایش
داشته است .متغیر لگاریتم نرخ تورم تنها در مدل مربوط به درآمد مالیاتی معنادار و دارای ضریب کشش
منفی و لگاریتم نرخ بیکاری تنها در مدل چهارم معنادار بوده و ضریب کشش آن دارای عالمت منفی
است .متغیر مجازی انقالب و جنگ نیز به ترتیب ،در مدلهای مربوط به درآمد مالیاتی و در آمد حاصل
از فروش کاال و خدمات معنادار و هر دو دارای ضریب منفی هستند .یکی از دالیل بیمعنا بودن متغیرهای
تورم و بیکاری در برخی مدلها میتواند ناشی از ماهیت و اجزای تشکیل دهنده درآمد دولتی مورد نظر
باشد .برای مثال درآمد نفت و گاز عمدتاً تحت تأثیر قیمتهای جهانی نفت و گاز و عوامل خارجی (مثل
جنگ ،تحریم و  )...که عمدتاً غیر قابل کنترل نیز هستند ،میباشد ،لذا تورم و بیکاری داخل کشور تأثیر
چندانی بر پیش بینی این درآمد نخواهند داشت.
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همان طور که در روش تفکیک اجزای خطا مشخص شد ،بخشی از خطای پیشبینی درآمدهای
دولت ناشی از شوکها و عوامل تصادفی بوده که از کنترل خارج است ،اما آن بخشی از خطای پیشبینی
که غیر تصادفی است را میتوان با به کارگیری روشها ،متغیرها و مدلهای جدید کاهش داد و بر دقت
پیش بینیها افزود.
 .6جمع بندي و نتيجه گيري

] [ Downloaded from ecor.modares.ac.ir on 2022-08-10

امروزه اکثر مکاتب اقتصادی به اهمیت دولت و نقش آن در سامان بخشیدن به حوزههای اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی پی بردهاند .یکی از ابزارهایی که به دولت در ایفای این نقش کمک میکند ،بودجه
است .بر اساس اصل تقدم درآمد بر هزینه ،پیشبینی درآمدهای دولت ،اولین و مهمترین مرحله از فرایند
بودجه ریزی را تشکیل میدهد .اگر در این مرحله ،طراحان بودجه عملکرد مناسبی در این پیشبینیها
داشته و برآوردهای نسبتاً دقیقی از این درآمدها ارائه دهند ،از کسری بودجه و آثار نامطلوب آن جلوگیری
شده و اثرات مطلوبی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت.
بر این اساس در این مقاله ،عملکرد طراحان بودجه در پیش بینی درآمدهای دولت در اقتصاد ایران
مورد ارزیابی قرار گرفته است .در این ارزیابی ،از سه روش تجزیه و تحلیل با شاخصهای آماری ،معادله
تفکیک اجزای خطا و مدل رگرسیونی کالن استفاده شده است .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل با
شاخصهای آماری ،گویای این واقعیت است که به طور متوسط در طول دوره مورد بررسی ،برآورد
طراحان بودجه از همه درآمدهای دولت باالتر از حد (خوشبینانه) بوده و باالترین خطای پیشبینی آنها
مربوط به درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت دولت بوده است .در مورد پایینترین خطای پیشبینی
نیز به دلیل نتایج متفاوت از شاخصهای مختلف نمیتوان اظهار نظر دقیق نمود.
نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل روش دوم نیز نشان داد که عمده خطای پیشبینی هر چهار
نوع درآمد دولت غیرسیستماتیک و بیشتر تحت تأثیر شوکها و عوامل برونزا و خارج از کنترل طراحان
بودجه بوده است.
همچنین در این پژوهش ،عوامل مؤثر بر پیشبینی درآمدهای دولت با استفاده از روش برآورد
رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی
بدون نفت و نرخ ارز غیر رسمی با وقفه بر پیشبینی همه درآمدهای دولت تأثیرگذار هستند ،ولی نرخ
تورم و نرخ بیکاری به ترتیب تنها در پیش بینی طراحان بودجه از درآمد مالیاتی و درآمد حاصل از
فروش کاالها و خدمات ،اثر معنادار و منفی داشتهاند.
همان طور که نتایج این پژوهش نشان داد بخشی از خطای پیشبینی درآمدهای دولت ناشی از
شوکها و عوامل تصادفی است که از کنترل خارج است ،اما آن بخشی از خطای پیشبینی که غیرتصادفی
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است را میتوان با به کارگیری روشها ،متغیرها و مدلهای جدید کاهش داد و بر دقت پیش بینیها
افزود؛ بنابراین و با توجه به نتایج این مطالعه ،پیشنهاد میشود ،طراحان بودجه در پیش بینیهای خود
از درآمدهایی که خطای پیش بینی سیستماتیک قابل مالحظه ای دارند (مثل درآمد مالیاتی) ،به تولید
ناخالص داخلی ،تورم ،نرخ بیکاری و بخصوص مقادیر تحقق یافته درآمد مورد نظر در دورههای گذشته
توجه بیشتری داشته و در پیشبینیهای خود آنها را لحاظ نمایند تا عملکرد بهتر و برآوردهای دقیقتری
از درآمدهای دولت داشته و دولت را در کاهش آثار نامطلوب عدم تحقق درآمدها که در کسری بودجه
انعکاس مییابد یاری رسانند.
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