
  )ايراني -رويكرد اسالمي(مه اقتصادي انفصلنامه پژوهش
 123- 152ت ، صفحا1391زمستان ، 47، شماره دوازدهمسال 

 

  متقارن يا نامتقارن؟: آزمون مجدد رابطه بين درآمد و مخارج دولت در ايران
  و نغمه زارع حقيقي علي حسين صمدي
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براي . هدف اصلي اين مقاله، بررسي رابطه علي بين درآمدها و مخارج دولت است

منظور بررسي رفتار نامتقارن اجزاي بودجه، از الگوي  رسيدن به اين هدف و به
و  )TAR(اي  تصحيح خطاي نامتقارن در چهارچوب الگوهاي خودرگرسيون آستانه

- 1389صلي دوره زماني هاي ف و داده )MTAR(اي گشتاور  خودرگسيون آستانه
نتايج حاكي از آن است كه بين درآمدهاي نفتي و مخارج . استفاده شده است 1369

زماني تصميم مالي با تعديل  دولت و درآمدهاي مالياتي و مخارج دولت، فرضيه هم
دست  اين نتيجه مخالف با نتايج به. شود نامتقارن به سمت تعادل بلندمدت تأييد مي

علت اين امر، ناديده گرفتن . العات موجود در اقتصاد ايران استآمده در تمام مط
دست آمده كه در  همچنين اين نتيجه به. رفتار تعديل نامتقارن كسري بودجه است

بنابراين، . بلندمدت واكنش اجزاي بودجه نسبت به عدم تعادل بودجه نامتقارن است
بودجه اين است كه گذاري مقاله حاضر براي تعديل كسري  پيشنهاد خاص سياست

زمان با افزايش درآمدهاي دولت، اصالحاتي در الگوي مخارج دولت صورت  هم
تدريج از تكيه دولت بر درآمدهاي  همچنين با اصالح نظام مالياتي كشور به. پذيرد

  . نفتي كاسته شود
  

  . JEL:E62, H20, C13, C18بندي  طبقه
درآمد نفتي و مالياتي دولت، مخارج دولت، تعديل نامتقارن، خودرگرسيون  :ها واژه كليد
  .اي گشتاور، بودجه، ايران اي، خودرگرسيون آستانه آستانه
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 مقدمه -1

توسعه و پيشرفته و نتايج نامطلوب آن از جمله  كسري بودجه مداوم در بسياري از كشورهاي درحال
نرخ باالي بيكاري و افزايش بدهي دولت، در چند دهه  گذاري، نرخ بهره واقعي باال، كندي سرمايه

. گذاران و محققان اقتصادي قرار گيرد گذشته سبب شد تا اين موضوع مورد توجه خاص سياست
براي حل اين مشكل راهكارهاي متفاوتي از جمله كاهش مخارج، افزايش ماليات يا هر دو پيشنهاد 

هاي ارايه شده بر كاهش كسري بودجه، مستلزم شده است، اما تأثير بهينه هر يك از راهكار
تعيين جهت عليت بين اين دو متغير . شناسايي دقيق ارتباط علي بين درآمدها و مخارج دولت است

هاي  گذاران در زمينه شناسايي داليل و پيامدهاي كسري بودجه و همچنين طراحي برنامه به سياست
  . اصالحي مناسب كمك خواهد كرد

در كشورهاي  انجام شده درباره رابطه علي بين درآمدها و مخارج دولتي تجرب مطالعات 
، فاوس جر و همكاران )2002(داشته است، براي مثال، فاسانو و ونگ  نتايج متفاوتي، مختلف

، براي كشورهاي صادركننده نفت عضو شوراي )2005(و باروا ) 2004(، اونال و تاسون )2003(
طرفه از سمت درآمدها به  ، روسيه و بنگالدش رابطه علي يكهمكاري خليج، تايوان، بالروس

، )1991(اند، در حالي كه مطالعاتي مانند مطالعه جونز و جولفايان  مخارج دولت را تأييد كرده
، براي )2009(و آفونسو و رولت ) 2004( 1، كارنيرو و همكاران)1998(دالبرگ و جانسون 

طرفه از  يه اروپا و گينه بيسائو از وجود رابطه علي يككشورهاي انگلستان، برخي كشورهاي اتحاد
، براي )1995( 2همچنين محققاني مانند اويي. اند سمت مخارج به درآمدها حمايت كرده

، براي )2004(، براي كشور چين و اونال و تاوسون )1999(كشورهاي عضو گروه هفت، لي 
، براي عربستان سعودي، وجود )2005( 3ديرو خليد و الكو) 2002(قزاقستان و قرقيزستان، الحكيمي 

هاي اخير نيز افرادي  در سال. دهند رابطه علي دوطرفه بين درآمدها و مخارج دولت را نشان مي
، وجود )2010( 4ريس و پينو ساو) 2006(، اوينگ و همكاران )2002(مانند لگرنزي و ميالس 

رهاي ايتاليا، آمريكا و انگلستان مورد رابطه نامتقارن بين درآمدها و مخارج دولت را براي كشو

                                                                                                                   
1- Carneiro et al 
2- Owoye  
3- Khalid and Al-Qudair  
4- Saunoris and Payne  
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نتايج اين مطالعات حاكي از آن است كه در هر سه كشور، رفتار اجزاي . اند بررسي قرار داده
  .بودجه نسبت به عدم تعادل در بودجه دولت نامتقارن است

. اند مطالعات بسيار محدودي در ايران رابطه بين درآمدها و مخارج دولت را بررسي كرده 
، )1382(آبادي  نتايج مطالعه كارگر حاجي. اند عالوه، اين مطالعات به نتايج متناقضي رسيده به

طرفه از سمت مخارج دولت به درآمدهاي مالياتي دارد، در  حكايت از وجود يك رابطه علي يك
طرفه از سمت درآمد  ، حاكي از آن است كه يك رابطه علي يك)1381(كه مطالعه نگين حالي 

صمدي و . مالياتي به مخارج دولتي و همچنين از سمت درآمد نفتي به مخارج دولتي وجود دارد
طرفه از درآمدها به  مدت حداقل يك رابطه علي يك دهند كه در كوتاه نيز نشان مي) 1386(تابنده 

در هر سه مطالعه يادشده، رابطه علي بين درآمدها و مخارج دولت با . وجود دارد مخارج دولت
فرض اساسي در . استفاده از الگوهاي خودرگرسيون و تصحيح خطاي برداري بررسي شده است

الگوهاي مزبور اين است كه فرآيند تعديل به سمت تعادل بلندمدت متقارن است، در حالي كه اين 
بنابراين، ). 2006اوينگ و همكاران، (ند تعديل بودجه، غيرمتقارن باشد امكان وجود دارد رو

غفلت از امكان وجود رفتار نامتقارن اجزاي بودجه نسبت به عدم تعادل در بودجه ممكن است 
رو، اين مطالعه با در نظر گرفتن امكان وجود  ازاين. دليلي براي تفاوت نتايج مطالعات يادشده باشد

و ) TAR( 1اي امتقارن بودجه و با استفاده از الگوهاي خودرگرسيون آستانهتعديل غيرخطي و ن
، به بررسي مجدد رابطه بين درآمدها و مخارج دولت )MTAR( 2اي گشتاور خودرگسيون آستانه

  .پردازد در ايران مي
  :هاي زير است با توجه به مطالب يادشده، مطالعه حاضر به دنبال پاسخگويي به پرسش

يرهاي درآمد و مخارج دولت ارتباط علي وجود دارد؟ در اين صورت جهت آيا بين متغ -
  اين رابطه علي چگونه است؟

آيا روند تعديل بودجه به سمت تعادل بلندمدت نامتقارن است؟ به بيان ديگر، آيا رفتار  -
بهبود وضعيت بودجه در (اجزاي بودجه در واكنش نسبت به مازاد و كسري بودجه 

  متفاوت است؟) يت بودجهمقابل بدتر شدن وضع

                                                                                                                   
1- Threshold Autoregressive  
2- Momentum Threshold Autoregressive 
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مقاله حاضر در پنج بخش تنظيم شده است؛ پس از مقدمه، در بخش دوم، مباني نظري و در 
در بخش چهارم، نتايج تجربي . بخش سوم الگوي اقتصادسنجي و شيوه برآورد آن ارايه خواهد شد

  .بندي مطالب و پيشنهادهايي ارايه شده است و در بخش پنجم جمع
  
  ارتباط بين درآمدها و مخارج دولت مباني نظري -2

اي بوده كه از ديرباز مورد بحث و توجه اقتصاددانان  رابطه علي بين درآمدها و مخارج دولت مسأله
هاي متفاوتي وجود دارد  در اين مورد در ادبيات اقتصادي نظريه. بخش عمومي قرار داشته است

  .كردتوان در قالب چهار فرضيه رقيب آنها را بررسي  كه مي

  1فرضيه درآمد ـ مخارج - 2-1
براساس اين . دهند ها مخارج خود را با سطح درآمدهاي خود تطبيق مي براساس اين فرضيه، دولت

گذاران اقتصادي قرار  و مورد قبول بسياري از سياست بود اعتقاد سنتي كه در دهه هشتاد رايج
داشت، چنين سياستي الزاماً به كاهش كسري بودجه منجر خواهد شد، زيرا كنترل سطح درآمدها 

در اين حالت جهت رابطه ). 2،1992هوور و شفرين(رشد مخارج دولت را نيز محدود خواهد كرد 
، اگر تغيير در درآمدهاي 3به عقيده فريدمنعلي از سمت درآمدها به مخارج دولت است، اما 

دولت به تغيير در مخارج دولت منجر شود، افزايش درآمد به كاهش كسري بودجه منجر نخواهد 
ها را كاهش دهد،  بحث فريدمن اين است كه دولت براي كاهش كسري بودجه بايد ماليات. شد

اين فرضيه توسط بسياري . واهد كردها رشد مخارج دولت را نيز محدود خ زيرا كنترل سطح ماليات
از اقتصاددانان مورد تأييد قرار گرفته است، با وجود اين، فريدمن معتقد به رابطه علي مثبت بين 

عقيده دارند كه اين رابطه منفي است  4درآمدها و مخارج دولت است، اما بوكانن و واگنر
  ).2010ساونريس و پين، (

ها به افزايش كسري بودجه منجر خواهد  دود كردن مالياتبراساس نظريه بوكانن و واگنر، مح
بنابراين، . ها، مخارج دولت را افزايش خواهد داد كنند كه كاهش ماليات آنها چنين تحليل مي. شد

يك رابطه علي منفي از سمت درآمدها به مخارج برقرار خواهد بود، زيرا مردم به دليل وجود 

                                                                                                                   
1- Tax and Spend Hypothesis 
2- Hoover and Sheffrin 
3- Friedman 
4- Buchanan and Wagner 
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در . شوند طور صحيح متوجه نمي هايشان به ها را بر هزينه ماليات، تأثير اين كاهش 1پديده توهم مالي
هاي ديگري مانند قرض كردن از  ها را كاهش داده است، اما از روش واقع، اگرچه دولت ماليات

نتيجه چنين . بازارهاي مالي يا بانك مركزي، براي تأمين مالي مخارج خود استفاده خواهد كرد
جاي بخش خصوصي و افزايش تورم  ، جانشين كردن بخش دولتي بههاي بهره باالتر سياستي، نرخ
مردم بدون توجه به اين مسأله به دليل توهم مالي و تنها با در نظر گرفتن اين مطلب كه . خواهد بود

ها مقدار تقاضايشان را براي كاالهاي  ماليات قيمت كاالهاي عمومي است، با كاهش ماليات
ها را  هرگاه دولت ماليات. يجه، مخارج دولت افزايش خواهد يافتدهند و در نت عمومي افزايش مي

يابند كه قيمت كاالهاي عمومي افزايش يافته است، در نتيجه، تقاضا براي  افزايش دهد، مردم درمي
  .)2008، 2يانگ و هال(يابد  كاالهاي عمومي كاهش و مخارج دولت نيز كاهش مي

في بين مخارج و درآمدهاي مالياتي دولت وجود نيز عقيده دارد كه يك رابطه من 3نيسكانن
كند وجود يك تابع تقاضا كه در آن مخارج دولت تابعي منفي از نرخ ماليات  وي بيان مي. دارد

حل مناسب براي كاهش  بوكانن و واگنر راه. تواند توجيه مناسبي براي اين پديده باشد است، مي
  ).2009، 4اسالن و تاسدمير(دانند  مي ها و كاهش مخارج كسري بودجه را افزايش ماليات
  : توان در قالب الگوي رياضي زير بيان كرد فرضيه درآمد ـ مخارج را مي

  يا  
)(

)(

jtt

jtt

RfG

RfG








  

براساس نظر فريدمن . به ترتيب مخارج و درآمدهاي دولت هستند tRو  tGكه در آن، 
0f  0است، در حالي كه برپايه نظر بوكانن و واگنرf خواهد بود.  

  5فرضيه مخارج ـ درآمد - 2-2
ها  گيرد كه چگونه اين هزينه كند و سپس تصميم مي براساس اين فرضيه، دولت در ابتدا هزينه مي
اگر افزايش دايمي يا موقتي مخارج . ها تأمين كند را در صورت لزوم از طريق افزايش ماليات

ها منجر شود، در اين صورت رابطه علي از سمت مخارج به  دولت دير يا زود به افزايش ماليات

                                                                                                                   
1- Fiscal Illusion 
2- Young and Hall 
3- Niskanen 
4- Aslan and Tasdemir 
5- Spend and Tax Hypothesis 
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اين نظريه را تأييد و چنين  1افرادي مانند پيكاك و وايزمن. رآمدهاي دولت برقرار خواهد شدد
هاي سياسي يا اقتصادي و نوسانات نفتي كه به  هاي خاص مانند بحران كنند كه موقعيت تحليل مي

 ها خواهند افزايش مخارج دولت منجر خواهند شد، در نهايت، دولت را ناگزير به افزايش ماليات
. براساس اين فرضيه، براي مقابله با كسري بودجه، دولت بايد مخارج خود را كاهش دهد. ساخت

. در چهارچوب برابري ريكاردويي نيز سازگار است 3بارو 2اين فرضيه با نظريه هموارسازي ماليات
اقد كننده عقاليي ماليات كه ف به اين معنا كه افزايش مخارج در زمان حال از ديدگاه يك پرداخت

  ). 2010ريس و پين،ساو(ا در دوره بعد است ه توهم مالي است، به معناي افزايش ماليات
در ادبيات اقتصادي، فرضيه مخارج ـ درآمد در قالب دو الگو توسط كارنيرو و همكاران 

در قالب يك ) 2004(كارنيرو و همكاران . ارايه شده است) 1995(و هوور و شفرين ) 2004(
محصولي، به بيان فرضيه مخارج ـ درآمد  اقتصادي براي يك كشور فقير تك الگوي فرضي ساده

  : هاي اين الگو به شرح زير است فرض. پردازند مي
) Y(اقتصاد اين كشور داراي يك بخش اصلي كشاورزي است كه در توليد يك محصول  -

  :توان نوشت بنابراين، مي. كند واحد از اين محصول را به خارج صادر مي Xتخصص دارد و مقدار 
 )1         (  XY   

10كه در آن،   1شود كه  بدون كاستن از عموميت مسأله، فرض مي. است 
  .است

توان  اين كشور فقير فاقد بازار مالي است، ميبا در نظر گرفتن اين موضوع كه اقتصاد فرضي  -
انداز تابعي صعودي از سطح توليد  كشش و پس گذاري نسبت به نرخ بهره بي فرض كرد كه سرمايه

  :توان نوشت به عبارت ديگر، مي. است
 )2                (  II   
 )3             (  )(YSS   

هاي  كننده تكانه كه منعكس) (p(صادرات محصول تابعي از قيمت جهاني محصول ميزان  -
  :است) (و نرخ ارز ) fY(، سطح درآمد خارجيان )عرضه و تقاضاست

                                                                                                                   
1- Peacock and Wiseman 
2- Tax Smoothing 
3- Barro 
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 )4       (     ),,( fYpXX   
  :و تابعي نزولي از نرخ ارز است) Y(فزاينده از درآمد داخلي تابعي ) Z(ميزان واردات  -

 )5        (   ),( YZZ   
  :شود، بنابراين در اين اقتصاد، نظام نرخ ارز ثابت توسط بانك مركزي اعمال مي -

)6             (     
ها و كاهش سطح تورم  تأمين ثبات قيمتهاي پولي توسط بانك مركزي  هدف از اعمال سياست  -

هاي  براي دستيابي به اين اهداف، بانك مركزي از سياست مختلط نرخ بهره ثابت و كنترل. است
  :به عبارت ديگر. كند اعتباري استفاده مي

 )7             (  rr   
 )8        (    MY /  

بنابراين، تعادل بازار . سرعت گردش پول است حجم پول و Mنرخ بهره ، rكه در آن،
  :ها را مشخص كند تواند سطح قيمت پول مي

 )9        (  ),( rYL
P

M
  

ماليات بر صادرات و  :اند از عبارتشود دولت دو منبع درآمدي عمده دارد كه  فرض مي -
  :توان به صورت زير نوشت بنابراين، درآمد دولت را مي. واردات

)10    (  )()( ZTxTT   
كشش براي خدمات  به دليل عدم شفافيت، نظارت ضعيف، فساد، مديريت غلط و تقاضاي بي -

ه باالتر از سطح الزم براي عمومي، مخارج دولت در يك كشور فقير با اقتصاد ضعيف، هموار
  :است، بنابراين Gمدت بودجه، يعني تعادل كوتاه

)11           (  GG   
TPSZYXIMrGزاي الگوي يادشده سطح تعادلي متغيرهاي درون ,,,,,,,,,,   را

طور  به) 2(، )6(، )7(، )11(اين الگو يك الگوي بازگشتي است و معادالت . كند مشخص مي
,,زمان سطح تعادلي متغيرهاي  هم rG  وI در مرحله بعد، با معلوم بودن . كند را مشخص مي
 4(، معادله ( سطح تعادلي صادراتX با معلوم بودن. كند را مشخص ميX معادله ،)1 (

حجم پول) 8(و معادله  Zميزان واردات) 5(معادله . كند را معين مي Yسطح تعادلي محصول
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M  انداز سطح پس) 3(و معادلهS با. كنند را مشخص ميM وY  معين و با استفاده از معادله
توان در  داده شده، مي Zو Yهمچنين با. را مشخص كرد) p(ها  توان سطح قيمت ، مي)9(

  . ساخترا مشخص ) T(، سطح درآمدهاي دولت )10(معادله 
نكته مهم در الگوي يادشده، اين است كه مخارج دولت پيش از درآمدهاي دولت مشخص 

توان  مي. استكننده سطح درآمدهاي دولت  به عبارت ديگر، سطح مخارج دولت تعيين. شود مي
بنابراين، اين الگو شرح . نتيجه گرفت كه مخارج دولت، علت گرنجري درآمدهاي دولت است

  .اي براي فرضيه مخارج ـ درآمد است ويژه
براي بررسي فرضيه مخارج ـ  1، يك الگوي نظري در قالب رابطه علي)1992(هوور و شفرين 

اين محققان با استفاده از الگوي . اند درآمد، تحت عنوان الگوي هموارسازي ماليات ارايه كرده
  .كنند الگوي نظري زير را ارايه مي 2و به پيروي از شيوه سارجنت) 1979(ارايه شده توسط بارو 

  3الگوي هموارسازي ماليات -2-1- 2
گيرد و مسير مخارج دولت انتظارات دولت به صورت عقاليي شكل مي شود كه در اين الگو فرض مي

  ),.....,1,0,( tGt درآمدها(ها  دولت مسير ماليات. زا است برون) ( tT ( را طوري انتخاب
ها فرم درجه دوم  با فرض اينكه اين هزينه. آوري ماليات حداقل شود هاي انتظاري جمع كند كه هزينه مي

  : توان نوشت داشته باشند، مي

)12 (   10   



 





2
21

0 2

1
min tt

t

t TTE   

  : مقيد به tttt TGBRB 1  
+ نرخ بهره ( <1و نيز معين است 0Bدار و مقدار  كران tازاي تمام مقادير  به tBكه در آن، 

1=(R شود ها از طريق معادله اولر معين مي شرط الزم براي دستيابي به مسير بهينه ماليات. است :  

 

ttt TRTE 1
1 )( 
    

)13              (     2
1

1 /)(1   R  
ها از يك فرآيند گام تصادفي پيروي  دهند كه ماليات باال نشان مي هاي رابطه، 1Rبا فرض

  .كنند مي
                                                                                                                   
1- Causal Ordering 
2- Sargent 
3- Tax Smoothing Model 
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ها، الزم است شكل خاصي از فرآيند تصادفي براي  براي محاسبه يك فرم صريح از ماليات
  :شود اين فرآيند به صورت زير باشد فرض مي. مخارج دولت را تعيين كنيم

)14     (                tt LggG )(  
سارجنت نشان . جمله نوفه سفيد است tاي از عملگر وقفه و  چندجمله Lg)(كه در آن،

  :ها به صورت زير خواهد بود باشد، فرآيند ماليات 1Rدهد كه اگر مي

)15               (1
1

1 )()/11( 


  ttt RgRTT   
)(1)/1(با فرض LLg  ها و مخارج دولت به صورت زير  معادالت مربوط به ماليات
  : خواهند بود

 )15-1                       (    11   ttt gGgG   

 )15-2        (   gGGRRTT tttt )1()/()1( 11     
پارامترهاي: اند از است كه عبارتاز سه قسمت عمده تشكيل شده ) 2- 15(و ) 1- 15(روابط 

),gوR( متغيرهاي ،)G  وT ( و تكانه تصادفي).(  
كنند؛  ، ابزارهاي دخالت را مشخص مي)2-15(و ) 1-15(در روابط )Rوg,(ارامترهايپ

. عمال شودا اي gردبراي مثال، تغييرات اساسي در مخارج دولت ممكن است از طريق تغيير 
اهر ظ) 1-15(ر معادله دTست، زيراا Tلتع G، )15(واضح است كه در سيستم معادالت 

ظاهر ) 2-15(ها  در معادله مربوط به ماليات Gنشده است، در حالي كه مقادير جاري و با وقفه 
اي از مجموعه كل  ه زيرمجموعهك,g، يعني)1-15(عالوه پارامترهاي معادله  به. اند شده

پارامترهاي سيستم  ,, gR بنابراين، هر . ها وجود دارند ستند، در معادله مربوط به مالياته
وgدر صورتي كه. ستا Tلتع Gبنابراين،. واهد شدخ1tTوجب تغيير درم1tGتغييري در

1، ابت باشندثtG 1يز معين است، امانtTعيين شده نيست، زيرا عالوه برت,g پارامترR  نيز
دون ب 1tGواهد شد، اما بر خ1tTوجب تغيير درمRهر تغييري در پارامتر. بر آن تأثيرگذار است

  .خواهد بودنGلتعTدر نتيجه. تأثير است
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  1ماليزماني تصميم  فرضيه هم - 2-3
زماني تصميم مالي  ارايه شده، فرضيه هم 3، ملتزر و ريچارد2فرضيه ديگري كه توسط ماسگريو 

براساس اين فرضيه، دولت تصميمات مربوط به درآمدها و مخارج خود را به صورت . است
در اين . كند و يك رابطه علي دوطرفه بين درآمدها و مخارج دولت وجود دارد زمان اتخاذ مي هم

هاي  هاي نهايي برنامه ميزان مطلوب درآمدها و مخارج دولت از برابري منافع نهايي و هزينه حالت
  ).2009اسالن و تاسدمير، (شود  دولت مشخص مي

را ارايه  4ويهزماني، الگوي هزينه ـ فايده دوس براي بررسي فرضيه هم) 1992(هوور و شفرين 
فرض كنيد سطح رفاه با وضع ماليات با نرخ افزايشي . شود اند كه در ادامه توضيح داده مي كرده

منافع نهايي مخارج . كاهش يابد، اما در اثر افزايش مخارج دولتي، رفاه با نرخ كاهشي افزايش يابد
شوند كه رفاه  تخاب ميها و مخارج طوري ان مسير ماليات. هاي نهايي ماليات متغير هستند و هزينه

توان مسأله حداكثرسازي رفاه انتظاري را به صورت زير  بدين ترتيب مي. انتظاري حداكثر شود
  :نوشت

  
           )16(  

  
)(كه در آن،  1101 TGBRB   0و مقدارB  معلوم، متغيرهاي  و هاي  تكانه

هاي نهايي  ها از برابري هزينه سطح مخارج و ماليات. هستند و  تصادفي نوفه سفيد با ميانگين 
  : اند از بنابراين، شرايط مرتبه اول عبارت. شوند انتظاري و منافع نهايي انتظاري تعيين مي

)16-1  (         0)( 110
2

1  TGBRbG  

)16-2 (        0)( 110
2

1  TGBReT  
  .دوطرفه است Tو  Gمشخص است كه عليت بين ) 2-16(و ) 1-16(با توجه به روابط 

                                                                                                                   
1- Synchronization Hypothesis 
2- Musgrave 
3- Meltzer and Richard 
4- Double-Sided Cost-Benefit Model 
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  1فرضيه جدايي نهادي - 2-4
كند، در صورتي كه تصميمات مربوط به درآمدها و مخارج دولت توسط دو  فرضيه چهارم بيان مي

اين . علي بين درآمدها و مخارج دولت وجود نخواهد داشتنهاد جداگانه اتخاذ شود، هيچ رابطه 
ساونريس و (تأييد شده است ) 1988( 3و ويلداوسكي) 1994( 2فرضيه در مطالعه باغستاني و مكنون

  ).2010پين،
، مورد بررسي قرار گرفته )1992(ثابت توسط هوور و شفرين  -اين فرضيه در قالب الگوي سهم

ها را با يك حساب تخميني به  دولت ميزان مخارج و مالياتبراساس فرض اين الگو، . است
گيرد و نيازي به هماهنگي سهم در نظرگرفته  صورت سهم ثابتي از توليد ناخالص ملي در نظر مي

  :شده وجود ندارد؛ براي مثال، فرض كنيد

    YG  
)17(     bYT  

با تقسيم . هاي تصادفي نوفه سفيد هستند تكانه و  توليد ناخالص ملي و  Yكه در آن، متغير 
  : خواهيم داشت Yدو معادله يادشده بر 

)17-1     (         aYg /  
 )17-2   (     bYT /  

هيچ رابطه علي  Gو  Tدهند كه بين  وضوح نشان مي به) 2-17(و ) 1-17(مجموعه روابط 
اعمال ) a(وجود ندارد، زيرا مداخله در سيستم مخارج كه از طريق تغيير در سهم مخارج از توليد 

YTشود، بر  مي شود نيز بر  ل مياعما bتأثير و مداخله در سيستم ماليات كه از طريق تغيير  بي /
Yg   .تأثير خواهد بود بي /
  
  الگوي اقتصادسنجي و شيوه برآورد آن -3
  مفهوم تعديل متقارن و نامتقارن - 3-1

شود، متقارن يا نامتقارن بودن آن  وقتي صحبت از نوع رابطه بين درآمدها و مخارج دولت مي
اند، مسأله تعديل نامتقارن  در بيشتر مطالعات تجربي كه تاكنون در اين زمينه انجام شده. مطرح است

                                                                                                                   
1- Institutional Separation Hypothesis 
2- Baghestani and McNown 
3- Wildavsky 
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ن نتايج توجهي به آ اگر روند تعديل بودجه نامتقارن باشد، بي. بودجه مورد غفلت قرار گرفته است
  . دست خواهد داد اي را به كننده گمراه

هاي مثبت و  منظور از تعديل نامتقارن اين است كه واكنش متغيرهاي سيستم نسبت به انحراف
به عبارت ديگر، در صورتي كه روند تعديل نامتقارن . منفي از سطح تعادل بلندمدت، يكسان نيست

نسبت به انحراف مثبت و منفي يكسان از سطح  باشد، واكنش متغيرها از نظر شدت و سرعت تعديل
رفتار نامتقارن در فرآيند تعديل بودجه در صورتي رخ خواهد داد كه . تعادل، متفاوت خواهد بود

مازاد بودجه يا بهبود كسري (العمل درآمدها و مخارج دولت نسبت به انحراف مثبت  عكس
عادل بلندمدت از نظر سرعت و شدت از سطح ت) كسري بودجه يا بدتر شدن آن(و منفي ) بودجه

از سويي، شواهد بسياري وجود دارد كه حاكي از وجود رفتار نامتقارن در . تعديل متفاوت باشند
، )2002( 1اين مسأله توسط برخي از محققان از جمله لگرنزي و ميالس. روند تعديل بودجه است

مورد تأييد قرار ) 2010(و پين ، و ساونريس )2009( 3، زاپف و پين)2006( 2اوينگ و همكاران
  .  گرفته است

يا رفتار نامتقارن بين درآمدها و مخارج  4رابطه غيرخطي) 2002(براي مثال لگرنزي و ميالس 
مالي در مقابل  هاي هاي متفاوت مقام به عقيده اين محققان، واكنش. كنند دولت را تأييد مي

طور  به. تواند دليلي براي اين پديده باشد ه ميانحرافات مثبت و منفي از سطح تعادل بلندمدت بودج
تر و شديدتر  هاي مالي نسبت به كسري بودجه در مقايسه با مازاد بودجه سريع معمول واكنش مقام

دهند، هنگامي كه سطح مخارج دولت  آنها در مطالعه تجربي خود براي كشور ايتاليا نشان مي. است
دهند،  سرعت واكنش نشان مي ها به مالي به افزايش ماليات هاي اش باالتر است، مقام از سطح تعادلي

كندي اتفاق  العمل به اش پايين تر باشد، اين عكس در حالي كه اگر سطح مخارج از سطح تعادلي
  .خواهد افتاد

نيز معتقدند اين امكان وجود دارد كه رفتار درآمدها و مخارج در ) 2006(اوينگ و همكاران 
سري بودجه يا به عبارت ديگر، بهبود يا بدتر شدن وضعيت بودجه متفاوت مقابل مازاد بودجه و ك

                                                                                                                   
1- Legrenzi and Milas 
2- Ewing et al 
3- Zapf and Payne 

نامتقارن و رابطه غيرخطي معادل هم در نظر گرفته شده  در بسياري از مطالعات انجام شده، تعديل نامتقارن، رابطه -4
  .است
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آنها داليل . وسيله درآمدها و مخارج دولت متقارن نباشد باشد و در حقيقت، روند تعديل بودجه به
  :كنند زير را براي الگوسازي رفتار نامتقارن اجزاي بودجه در واكنش به عدم تعادل ارايه مي

. دهند هاي متفاوتي نسبت به مازاد بودجه و كسري بودجه نشان مي نشهاي مالي واك مقام -1
  . تر و شديدتر از مازاد بودجه باشد ها نسبت به كسري بودجه سريع رسد واكنش به نظر مي

هاي مالي  كننده با توجه به رابطه نزديك بين بودجه و ادوار تجاري به علت وجود تثبيت -2
نيز رفتار نامتقارن ادوار تجاري، اين عدم تقارن به  و 2هاي مالي اختياري ، شاخص1خودكار

  .شود روند تعديل بودجه منتقل مي
هاي داخلي و خارجي  برخي از اجزاي درآمدهاي مالياتي دولت وابستگي شديدي به تكانه -3

تواند  هاي بهره در اقتصاد جهاني مي هاي ارز و نرخ دارند؛ براي مثال، تغييرات نامتقارن نرخ
هاي سمت  واكنش ماليات بر سود نسبت به تكانه. هاي تجاري شود موجب تغيير ماليات
  . تواند مثال ديگري براي اين مورد باشد رجي نيز ميتقاضاي داخلي و خا

  .دهند هاي سياسي، واكنش نامتقارن نشان مي مخارج دفاعي نيز نسبت به موقعيت -4
كنندگان ماليات در مقابل تغيير در نرخ ماليات مؤثر يا مبناي مالياتي نيز  واكنش پرداخت -5

  .تواند نامتقارن باشد مي
هاي متفاوتي از  نامتقارن بين درآمد ـ مخارج، محققان از روشبراي بررسي رفتار غيرخطي و 

لگرنزي و ميالس . اند اي استفاده كرده و رگرسيون آستانه) 1989( 3جمله روش گرنجر و لي
در اين روش جمله تصحيح خطا به دو . اند استفاده كرده) 1989(از روش گرنجر و لي ) 2002(

مدت، امكان بررسي  رگيري آنها در الگوي پوياي كوتاهكا جزء مثبت و منفي تقسيم و سپس با به
محققان ديگري از جمله اوينگ و . شود انحراف مثبت و منفي از سطح تعادل بلندمدت فراهم مي

براي برآورد رابطه نامتقارن ) 2010(ريس و پين وو سا) 2009(، زاپف و پين )2006(همكاران 
اي گشتاور  و خودرگرسيون آستانه) TAR(اي  هدرآمد ـ مخارج از الگوهاي خودرگرسيون آستان

)MTAR (ها استفاده شده است كه در بخش  در مقاله حاضر نيز از اين روش. اند استفاده كرده
  .شود طور مختصر درباره آنها توضيح داده مي بعدي به

   

                                                                                                                   
1- Automatic Fiscal Stabilizers 
2- Discretionary Fiscal Measures 
3- Granger and Li 



  47دوازدهم شماره سال  )ايراني -رويكرد اسالمي( اقتصاديفصلنامه پژوهشنامه    136

 

  )MTAR(اي گشتاور  وخودرگرسيون آستانه )TAR(اي  الگوهاي خودرگرسيون آستانه - 2- 3
اين روش شامل دو . اند ، روشي را براي حالت تعديل متقارن ارايه كرده)1987(انگل و گرنجر 

در مرحله اول با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي، رابطه تعادلي بلندمدت زير . مرحله است
  : شود برآورد مي

 )18        (     tntnttt xxxx   ...332201  
nttمتغير وابسته و tx1در اين معادله، xx پارامترهاي الگو و  i، متغيرهاي توضيحي 2.......

 در مرحله بعد، آزمون مانايي روي جمالت پسماند اين معادله انجام . جمله اخالل است
توان نتيجه گرفت كه بين متغيرهاي  بر مانايي مي در صورت پذيرفته شدن فرضيه صفر مبني. شود مي

 1در اين صورت براساس قضيه نمايش گرنجر. الگو يك رابطه تعادلي بلندمدت وجود دارد
گوي تصحيح خطاي برداري بين متغيرهاي الگو نوشت، زيرا الگوي تصحيح خطا توان يك ال مي

براي حصول به رابطه ) نسبت به عدم تعادل(مدت  چگونگي تعديل متغيرهاي دستگاه را در كوتاه
و ) 1998( 3اما اندرس و گرنجر ؛)2001، 2اندرس و سيكلوس(دهد  تعادلي بلندمدت نشان مي

جمعي  كنند كه اگر روند تعديل نامتقارن باشد اين آزمون هم بيان مي) 2001(اندرس و سيكلوس 
بدين منظور آنها الگوي تصحيح خطاي ديگري با عنوان الگوي . داراي خطاي تصريح خواهد بود

  : اي را ارايه كردند كه به صورت زير  است خودرگرسيون آستانه
 )19(  

  : شود است و به صورت زير تعريف مي 4شاخص هوي سايد tIكه در آن، 

 )20(    
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نامشخص است و بايد برآورد شود، اما در  در حالت كلي مقدار . سطح آستانه استو
توان  در غير اين صورت مي. را صفر در نظر گرفتتوان مقدار  برخي از روابط اقتصادي مي

  ).2010ساونريس و پين،(برآورد كرد ) 1993( 5مقدار آستانه را از روش ارايه شده توسط چن

                                                                                                                   
1- Granger Representation Theorem 
2- Enders and Siklos  
3- Enders and Granger  
4- Heaviside 
5- Chan 

tttttt II    1211 )1(
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باشد، روند تعديل ) سطح آستانه(بيشتر از سطح تعادلي بلندمدت  1tدر صورتي كه  
11 t  1و اگر مقدارt  12كمتر از سطح تعادل آستانه باشد، روند تعديل t خواهد بود .

 ي، نشان دادند شرط الزم و كافي براي ماناي)1984(پتروسلي و وولفرد  t  اين است كه
0, 21   1)(1(1و( 21   توان از  دهد، مي نشان مي) 1983،1990(تانگ . باشند

21براي برآورد  OLSروش  ,  21اگر . استفاده كرد    باشد، در اين صورت روند
اگر فرضيه . خواهد بود 20و 19هاي  رابطهتعديل متقارن و روش انگل ـ گرنجر حالت خاصي از 

021   جمعي رد شود، در اين صورت وجود يك تعادل بلندمدت  بر نبود رابطه هم مبني
، با )18(معي به صورت معادله ج با فرض وجود يك بردار هم. شود بين متغيرهاي الگو تأييد مي

به صورت زير  itxالگوي تصحيح خطاي برداري براي متغير ) 20(و ) 19(، )18(استفاده از روابط 

    :شود بيان مي

 )21(  itttittiit vIIx   ...)1( 1211   
21كه در آن، ,   ضرايب تعديل براي انحرافات مثبت و منفي از سطح تعادل بلندمدت
توان شرايطي را  كنند مي بيان مي) 1998(و كانر و هانسن ) 1998(اندرس و گرنجر . بودجه هستند

داشته باشد، تابعي از تغييرات 1tكه بستگي به سطح جاي اين در نظر گرفت كه در آن آستانه به
  :شود سايد به شكل زير نوشته مي با در نظر گرفتن چنين فرضي شاخص هوي. باشد 1tدوره قبلي

)22(  
  

الگوي ) 22(و ) 19(، )18(معادالت 
توان اين شاخص را در رابطه  مي. شوند ناميده مي) MTAR( اي گشتاور  خودرگرسيون آستانه

فرآيند تعديل، به تغييرات دوره گذشته  MTARبنابراين، در الگوي . نيز جايگزين كرد) 21(
1t در اين حالت، سري . بستگي خواهد داشت t داراي گشتاور بيشتري در يك جهت

و  TARجمعي در الگوهاي  بر نبود هم هاي آزمون فرضيه مبني آماره. استنسبت به جهت ديگر 
MTAR  را اندرس و گرنجر و اندرس و سيكلوس با عنوان آمارهΦ و Φ*  محاسبه و

به سمت تعادل tبراي تعديل پوياي ) 19(هرچند در نظر گرفتن رابطه . اند بندي كرده جدول
هاي جمله  توان با اضافه كردن تغييرات وقفه بلندمدت كافي نيست، اما مي t آن ) 19(به رابطه

  .ام نوشتpرا به صورت فرآيندي از درجه 
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 )23(  

  
  الگوي تصحيح خطاي نامتقارنعليت گرنجري با استفاده از  - 3-3

منظور بررسي  شود كه روند تعديل متقارن است، اما به جمعي رايج فرض مي هاي هم در آزمون
اي و  امكان وجود تعديل نامتقارن در رابطه درآمد ـ مخارج از الگوهاي خودرگرسيون آستانه

و  TARجمعي  هم هاي در صورتي كه آزمون. شود اي گشتاور استفاده مي خودرگرسيون آستانه
MTAR021يعني رد فرضيه(جمعي   ، هم   ( و نامتقارن بودن) يعني رد فرضيه

21   (توان از الگوي تصحيح خطاي  رابطه را تأييد كنند، براي بررسي عليت گرنجري، مي
  ):2010ساونريس و پين،(نامتقارن به شكل زير استفاده كرد 

)24  (       
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جمالت اخالل  tu2و  tu1به ترتيب درآمد و مخارج دولت و  tGو  tRكه در آن، متغيرهاي
مدت بين  دهنده رابطه علي كوتاه در معادالت يادشده نشان Gو  Rهمچنين ضرايب . هستند

0:0در اين آزمون، فرضيه صفر به صورت . دو متغير هستند iH   است و فرضيه رقيب اين
نبود رابطه علي 0Hه عبارت ديگر، فرضيه ب. باشد 0iها  i ازاي برخي از است كه حداقل به

مدت بين دو متغير مخارج و درآمدهاي دولت بوده و فرضيه رقيب اين است كه حداقل يك  كوتاه
  .مدت بين دو متغير وجود دارد طرفه در كوتاه رابطه علي يك

اختالف معنادار از صفر داشته باشند، در اين صورت يك رابطه علي ~iو iچنانچه ضرايب
~0اگر . دوطرفه بين دو متغير وجود خواهد داشت  ii  باشد، در اين صورت هيچ رابطه

~0و  0iمدت بين دو متغير وجود نداشته و اگر  علي كوتاه i ن صورت باشند، در اي
همچنين . طرفه از سمت مخارج دولت به درآمدهاي دولت وجود خواهد داشت رابطه علي يك

~0و 0iاگر  i طرفه از سمت درآمدهاي دولت  باشند، در اين صورت رابطه علي يك
  .به مخارج دولت وجود دارد
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در واقع، . ده تعديل به سمت تعادل بلندمدت استدهن هاي جمله تصحيح خطا نشان ضرايب وقفه
توان از طريق مقادير برآورد شده براي ضرايب جمله تصحيح خطا در الگوهاي يادشده واكنش  مي

براي مثال،  ؛نامتقارن متغيرها را نسبت به عدم تعادل بودجه از نظر سرعت و شدت با هم مقايسه كرد
21ند كه در صورتي كه مقادير برآورد شده نشان ده  توان نتيجه گرفت سرعت  است، مي

نسبت به ) يا انحراف منفي از سطح تعادل بلندمدت(تعديل در واكنش به بدتر شدن وضعيت بودجه 
  .تر است و برعكس سريع) يا انحراف مثبت از سطح تعادل بلندمدت بودجه(بهبود وضعيت بودجه 

  
  نتايج تجربي -4

حاضر روي بررسي رفتار نامتقارن درآمدها و مخارج دولت نسبت به عدم تعادل تمركز مطالعه 
اندرس و  MTARو  TAR بدين منظور از الگوهاي. است 1369-1389بودجه در فاصله زماني 

آمار و اطالعات به كار رفته در . استفاده شده است) 2001(و اندرس و سيكلوس ) 1998(گرنجر 
ي فصلي مربوط به درآمدهاي نفتي، درآمدهاي مالياتي و مخارج دولت ها اين تجزيه و تحليل، داده

هاي بانك مركزي  است كه از ترازنامه و نماگر 1376و توليد ناخالص داخلي به قيمت سال 
با توجه به ساختار و وابستگي شديد درآمدهاي دولت به نفت، در اين مقاله . اند استخراج شده

. اند تي از هم تفكيك و تأثير آنها به صورت مجزا بررسي شدهدرآمدهاي نفتي و درآمدهاي ماليا
  .شود عنوان دستاورد تجربي مقاله حاضر محسوب مي اين كار به

نخستين گام براي برآورد الگوهاي مورد نظر بررسي مانايي يا نامانايي متغيرهاي مورد استفاده 
ايج اين آزمون حاكي از آن نت. استفاده شده است KPSSبدين منظور از آزمون . در الگو است

است كه متغيرها در سطح مانا نبوده، اما تفاضل مرتبه اول آنها مانا و بنابراين، جمع بسته از مرتبه 
اي انگل ـ  آزمون دومرحله) 18(توان با استفاده از معادله شماره  بنابراين، مي. 1هستند I (1)يك يا 

نتايج آزمون يادشده . لندمدت بين متغيرها انجام دادمنظور بررسي وجود رابطه تعادلي ب گرنجر را به
  :است) 25(براي متغيرهاي درآمدهاي نفتي و مالياتي با مخارج دولت به صورت رابطه 

)25         (
)000.0(

ˆ)1(123.0

)001.0(

821.0

)08.0(

00164.0 ttt ARGRN   

                                                                                                                   
  .هاي مانايي به دليل محدوديت فضا در مقاله نيامده و نزد محققان موجود است هاي مربوط به آزمون جدول -1
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گرنجر را براي دو متغير درآمدهاي مالياتي و -نتايج برآورد مرحله اول آزمون انگل ) 26(رابطه 
  :دهد مخارج دولت نشان مي

 )26(  
  

. مخارج دولت است tGبه ترتيب درآمدهاي نفتي و مالياتي وtRTو  tRNكه در آنها، 
مطابق روش انگل ـ . دهند اعداد داخل پرانتز سطح معناداري ضرايب برآورد شده را نشان مي

بررسي  KPSSوسيله آزمون  گرنجر در مرحله دوم مانايي اجزاي باقيمانده الگوهاي يادشده به
جمعي  در سطح مانا و در نتيجه همˆtو  t̂نتايج حاكي از آن است كه هر دو متغير. شود مي

مطابق  MTARو TARدر ادامه، الگوهاي. 1شود متغيرها توسط آزمون انگل ـ گرنجر تأييد مي
t̂و t̂براي هر يك از جمالت ) 23(و ) 19(الگوي شماره   نتايج برآورد اين . شود يبرآورد م

  .ارايه شده است ،1الگوها در جدول شماره 
  
  
  
  
  
  

   

                                                                                                                   
ها آزمون  بلندمدت بين متغيرها وجود دارد، اما در اغلب موقعيتهاي متعددي براي بررسي رابطه  هرچند آزمون -2

). 206، ص 1388صمدي، (انگل ـ گرنجر از استحكام بيشتري نسبت به آزمون يوهانسن ـ جوسيليوس برخوردار است 
  .شود بنابراين، در اينجا نيز از اين روش استفاده مي

)000.0(

ˆ)1(76.0

)003.0(

213.0

)001.0(

0025.0 ttt ARGRT  
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  درآمدهاي نفتي و مخارج دولت: t̂براي MTARو  TARنتايج برآورد الگوهاي   - 1جدول 
  الگو

  ضرايب
 

  )TAR(اي  رگرسيون آستانه
 

 )MTAR(اي گشتاور  رگرسيون آستانه

1 
1 )58/0-(  013 /0-  
2 ]55 /0[ 

)41/7-(18/0-  
]000/0[ 

2  
)82/3-(312/0-  

]0003/0[ 

)83/3-(328/0-  
]0002/0[ 

AIC  21/774- 05/765-  
  001522/0 000365/0  

)4(LBQ  
  باكس -آماره جانگ

44/5  

]24/0[ 

243/7  

[ 123/0 ] 

 تقارن جمعي هم  آزمون
  0H:جمعي  نبود هم

F )0( 21    

 
65/6  

 
45/12  

  0H:تقارن 

F )( 21    

 
251/3 [ 07/0 ] 

 
0629/5 [ 028/0 ] 

  .دهند نشان مياعداد داخل پرانتز مقادير بحراني را  -1
  .دهند اعداد داخل براكت سطح معناداري مقادير برآورد شده را نشان مي -2
 TAR :20/5 ،28/6 ،82/8براي الگوي% 10و % 5، %1جمعي در سطح معناداري  مقادير بحراني براي آزمون هم -3

  ).2001ندرس و سيكلوس، ا(است  MTAR: 35/6 ،41/7 ،88/9و براي الگوي 
  .انجام شده است RATSافزار  محاسبات با استفاده از نرم -4

  .محاسبات تحقيق: مأخذ
  

براي بررسي وجود رفتار  MTARو  TAR، نتايج برآورد الگوهاي)1(در جدول شماره 
طول وقفه بهينه با استفاده از معيار . نامتقارن درآمدهاي نفتي و مخارج دولت برآورد شده است

AIC ،4 مقدار محاسبه شده براي آماره آندرس در الگوي . تعيين شده استTAR ،)65/6  =Φ (
جمعي  بر نبود رابطه هم بنابراين، فرضيه صفر مبني. است) 28/6(تر از مقدار بحراني  بوده كه بزرگ

)0( 21  مر اين ا. شود جمع بودن دو سري پذيرفته مي بر هم رد و فرضيه مقابل آن، مبني
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نتايج نشان . دهنده اين است كه قادر به آزمون فرضيه وجود تعديل نامتقارن خواهيم بود نشان
)(بر متقارن بودن روند تعديل دهد فرضيه صفر مبني مي 21   شود و در نتيجه، براساس  رد مي

  .، روند تعديل نامتقارن استTAR الگوي
، طول وقفه بهينه از AICبا توجه به معيار . شود يبرآورد م MTARدر مرحله بعد، الگوي 

تر از  بوده كه بزرگ) *Φ=45/12(مقدار محاسبه شده براي آماره اندرس . تعيين شد 4درجه 
)0(جمعي دو سري بنابراين، فرضيه نبود رابطه هم. است) 41/7(مقدار بحراني  21   را

دهد،  همچنين نتايج نشان مي. جمع هستند رد كرد و در نتيجه، دو سري هم 05/0توان در سطح  مي
)(بر متقارن بودن روند تعديل  فرضيه صفر مبني 21   شود رد مي 05/0نيز در سطح .

در هر دو LBQ)4(مقدار آماره .است TARكننده نتايج الگوي  بنابراين، نتيجه اين الگو تأييد
  .دهنده نبود وجود مشكل خودهمبستگي پياپي بين جمالت پسماند معادالت است الگو نشان

براي درآمدهاي مالياتي و مخارج دولت برآورد شده  MTARو  TAR همچنين الگوهاي
با  طول وقفه بهينه در هر دو الگو. آورده شده است ،2نتايج اين محاسبات در جدول شماره . است

شود مقدار آماره اندرس  طور كه مشاهده مي همان. ، يك تعيين شده استAICاستفاده از معيار 
است كه با مقايسه آنها با ) *87/10=Φ(، MTARو در الگوي ) TAR ،)76/18=Φدر الگوي 

جمعي  بر نبود هم توان فرضيه صفر مبني مقادير بحراني ارايه شده توسط اندرس و سيكلوس مي
اي گشتاور نشان  اي و رگرسيون آستانه بنابراين، الگوهاي رگرسيون آستانه. را رد كردمتغيرها 

. جمعي دارند و در نتيجه، قادر به آزمون رابطه نامتقارن خواهيم بود دهند كه دوسري، رابطه هم مي
ج دهند كه هر دو الگو، رابطه نامتقارن بين درآمدهاي مالياتي و مخار نتايج اين آزمون نشان مي

  .كنند دولت را تأييد مي
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t̂براي MTARو  TARنتايج برآورد الگوهاي  - 2جدول  : درآمدهاي مالياتي و مخارج دولت  
  الگو

  ضرايب
 )MTAR(اي گشتاور  رگرسيون آستانه  )TAR(اي  رگرسيون آستانه

1  
1 )83/6-(02/2-  

2]000/0[ 

)83/5-(8/1-  
] 000/0[ 

2  
)51/3-(87/0-  

]000/0[ 

)22/3-(95/0-  
]001/0[ 

AIC  
83/923- 

 

97/907-  
  

  
  

000167/0- 

 

- 00002356/0  
  

)4(LBQ  
40/7  

]11/0[ 

09/5  

[ 27/0 ] 
 تقارن جمعي هم  آزمون
  جمعي نبود هم

F )021   :0H  
76/18  87/10  

  0H:تقارن       

F )( 21    
86/2 [ 09/0 ] 77/12 [ 0006/0 ] 

  .دهند اعداد داخل پرانتز مقادير بحراني را نشان مي -1
  .دهند مقادير برآورد شده را نشان مياعداد داخل براكت سطح معناداري  -2
و  TAR :99/4 ،01/6 ،30/8براي الگوي % 10و % 5، %1جمعي در سطح معناداري  مقادير بحراني براي آزمون هم -3

  ).2001ندرس و سيكلوس، ا(است  MTAR :02/6 ،08/7 ،51/9براي الگوي 
  .انجام شده است RATSافزار  محاسبات با استفاده از نرم -4

  .محاسبات تحقيق: مأخذ

  برآورد الگوي تصحيح خطاي نامتقارن -4-1
با توجه به نتايج قسمت قبل و تأييد رابطه نامتقارن بين متغيرهاي درآمدهاي نفتي و مالياتي با 

منظور مشخص كردن  مخارج دولت، در اين بخش الگوي تصحيح خطاي نامتقارن مربوط را به
د نتايج برآور. كنيم برآورد مي) 13(و ) 12(جهت رابطه علي بين دو متغير و با استفاده از الگوهاي 
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آمده  ،3الگوي تصحيح خطاي نامتقارن بين درآمدهاي نفتي و مخارج دولت در جدول شماره 
  ).تعيين شده است SBC  ،7و  AICطول وقفه بهينه با استفاده از معيار (است 

  نتايج برآورد الگوي تصحيح خطاي نامتقارن بين درآمدهاي نفتي و مخارج دولت - 3جدول 

 tGمتغير وابسته  tRNمتغير وابسته

0H:tGعلت گرنجريtRN0  نيستH:tRNعلت گرنجريtGنيست 

98/5 F=  
] 00002/0 [  

85/11 F= 

]0000/0[  
92/1 D.W 14/2  D.W 

84/0 R2 75/0 R2 

]36/0[345/0-  
1  ]089/0[69/0-  

1
~  

23/1 -  [ 001/0 ] 
2  ] 089/0[34/0-  

2
~  

tG  tRN  جهت عليت گرنجري 
tRN  tG  جهت عليت گرنجري 

AIC= 07/2238-  

SBC= 005/2207-  

  .محاسبات تحقيق: مأخذ
هاي متغيرهاي درآمدهاي نفتي و مخارج دولت  با توجه به اينكه معناداري ضرايب وقفه

دهند، درآمدهاي نفتي اثر معناداري بر مخارج دولت و همچنين  مدت را نشان مي هاي كوتاه پويايي
بنابراين، نتايج حاصل از برآورد الگوي . مخارج دولت اثر معناداري بر درآمدهاي دولت دارند

زماني بين متغيرهاي درآمدهاي نفتي و مخارج دولت در  خطاي نامتقارن فرضيه همتصحيح 
به عبارت ديگر، بين درآمدهاي نفتي و مخارج دولت رابطه علي . كنند مدت را تأييد مي كوتاه

يعني تأييد فرضيه درآمد ـ مخارج ) 1381(دوطرفه وجود دارد كه متفاوت از نتيجه تحقيق نگين 
  . ر در صورت در نظر گرفتن تعديل متقارن استبين اين دو متغي

با . دهنده تعديل بلندمدت به سمت تعادل است ضرايب جمالت تصحيح خطاي نامتقارن نشان
مي توان نتيجه گرفت كه در 1و معنادار نبودن  95/0در سطح 2توجه به معنادار بودن
اين مطلب . دهند تي نسبت به عدم تعادل بودجه واكنش نامتقارن نشان ميبلندمدت درآمدهاي نف

بدين معناست كه در صورت بدتر شدن وضعيت بودجه، درآمدهاي نفتي براي بازگرداندن بودجه 
در حالي كه نسبت به بهبود وضعيت بودجه  ،دنده به سطح تعادلي بلندمدت واكنش نشان مي
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اش باالتر باشد،  ديگر، اگر ميزان مخارج دولت از سطح تعادليبه عبارت . دهند واكنشي نشان نمي
دهد كه  العمل نشان مي دولت با افزايش درآمدهاي نفتي براي اصالح عدم تعادل بودجه عكس

اين در حالي بوده كه در صورت . كننده وابستگي بسيار زياد دولت به درآمدهاي نفتي است تأييد
اش، دولت براي بازگرداندن بودجه به سطح  ز سطح تعادليتر بودن ميزان مخارج دولت ا پايين

  . دهد تعادلي از طريق درآمدهاي نفتي واكنشي نشان نمي
1همچنين معناداري ضرايب جمالت تصحيح خطاي نامتقارن 

~ 2و
~ در الگوي مربوط به

از . دهند كه مخارج دولت واكنش نامتقارن به عدم تعادل در كسري بودجه دارد مخارج نشان مي
21طرفي، با توجه به اينكه 

~~   توان نتيجه گرفت، زماني كه وضعيت بودجه بهتر  است، مي
ها براي  ت، دولت با افزايش هزينهاش باالتر اس شود، يعني سطح درآمدهاي نفتي از سطح تعادلي مي

دهد، يعني سرعت افزايش  تري نشان مي اش واكنش سريع بازگرداندن بودجه به سطح تعادلي
دليل اين . تر از سرعت كاهش آن براي اصالح عدم تعادل بودجه خواهد بود مخارج دولت سريع

لت مربوط به حقوق و اي از مخارج دو توان چنين تفسير كرد كه چون قسمت عمده موضوع را مي
ها را كاهش  سرعت هزينه راحتي و به هاي دولتي است دولت قادر نيست به دستمزد كاركنان بخش

  . دهد سرعت مخارج را افزايش مي دهد، اما در صورت بهبود وضعيت بودجه دولت به
، نتايج برآورد الگوي تصحيح خطاي نامتقارن براي درآمدهاي مالياتي و 4جدول شماره 

شود كه يك رابطه علي دوطرفه  براساس نتايج اين الگو مشاهده مي. دهد رج دولت را نشان ميمخا
زماني  بنابراين، فرضيه هم. مدت وجود دارد بين درآمدهاي مالياتي و مخارج دولت در كوتاه

همچنين معناداري . شود تصميم مالي در مورد درآمدهاي مالياتي و مخارج دولت نيز تأييد مي
در الگوي مربوط به درآمدهاي مالياتي حاكي از آن است كه درآمدهاي 2و 1ضرايب 

از سويي، با . دهند مالياتي نسبت به عدم تعادل بودجه در بلندمدت واكنش نامتقارن نشان مي
21  تر از وقتي است كه وضعيت  ريع، سرعت تعديل در زمان بهتر شدن وضعيت بودجه س

تر  به عبارت ديگر، زماني كه مخارج دولت از سطح تعادلي بلندمدت آن پايين. شود بودجه بدتر مي
تر  باشد، دولت درآمدهاي مالياتي را براي بازگرداندن بودجه به سطح تعادلي بلندمدتش سريع

به سمت تعادل بلندمدت  در مقايسه با حالتي كه براي بازگرداندن بودجه(دهد  كاهش مي
اين مطلب به اين معنا است كه دولت قادر نيست يا تمايل ). دهد درآمدهاي مالياتي را افزايش مي

ندارد براي بازگرداندن بودجه به سمت تعادل در زمان بدتر شدن بودجه به همان سرعتي عمل كند 



  47دوازدهم شماره سال  )ايراني -رويكرد اسالمي( اقتصاديفصلنامه پژوهشنامه    146

 

دهنده اهميت كمتر  ز نشاناين مطلب ني. دهد ها را كاهش مي كه در زمان بهبود بودجه ماليات
طور كه اشاره شد، دولت در  درآمدهاي مالياتي نسبت به درآمدهاي نفتي در ايران است، زيرا همان

دهد، در حالي كه درآمدهاي مالياتي را  زمان بهبود وضعيت بودجه درآمدهاي نفتي را كاهش نمي
  . دهد سرعت كاهش مي به

ت تصحيح خطاي نامتقارن در الگوي مربوط به از سوي ديگر، معنادار نبودن ضرايب جمال
دهد كه در بلندمدت مخارج دولت نسبت به تغييرات درآمدهاي مالياتي دولت  مخارج نشان مي

به عبارت ديگر، زماني كه وضعيت عدم تعادل بودجه از سمت درآمدهاي مالياتي . زاست برون
اش واكنشي نشان  سير تعادليكند مخارج دولت براي بازگرداندن بودجه به سمت م تغيير مي

كند كه در ايران در بلندمدت واكنش مخارج دولت تنها تحت تأثير  اين مطلب تأييد مي. دهد نمي
العملي وجود ندارد كه با توجه به  درآمدهاي نفتي است و نسبت به درآمدهاي مالياتي عكس

  .ظار استاي قابل انت اهميت بسيار زياد درآمدهاي نفتي در بودجه دولت، نتيجه
  نتايج برآورد الگوي تصحيح خطاي نامتقارن بين درآمدهاي مالياتي و مخارج دولت - 4جدول 

 tGمتغير وابسته  tRTمتغير وابسته

0H:tGعلت گرنجريtRT0  نيستH:tRTعلت گرنجريtGنيست 

70/4 F=  
] 012/0 [  

50/2 F= 

]089/0[  
28/2 D.W 08/2  D.W 

73/0 R2 58/0 R2 

]003/0[72/1-  
1  ]67/0[23/0-  

1
~  

54/1 -  [ 02/0 ] 
2  ]55/0[67/0-  

2
~  

tG  tRT  جهت عليت گرنجري 
tRT  tG  جهت عليت گرنجري 

AIC= 47/2328-  

SBC= 82/2297-  

  .محاسبات تحقيق: مأخذ
  بندي و پيشنهادها جمع -5
اين مطالعه برخالف ساير مطالعات موجود در اقتصاد ايران با در نظر گرفتن امكان وجود تعديل  

بدين . و مخارج دولت پرداخته است) نفتي و مالياتي(نامتقارن، به بررسي جهت عليت بين درآمدها 
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اي گشتاور  و خودرگرسيون آستانه) TAR(اي  منظور از الگوهاي خودرگرسيون آستانه
)MTAR ( اندرس و گرنجر)به دليل . استفاده شده است) 2001(و اندرس و سيكلوس ) 1998

اهميت درآمدهاي نفتي در بودجه دولت ايران، رابطه بين درآمدهاي نفتي و درآمدهاي مالياتي با 
نتايج برآورد . به صورت جداگانه برآورد شد 1389تا 1369هاي فصلي  مخارج دولت با داده

و ) نفتي و مالياتي(وجود رابطه بلندمدت و نامتقارن بين درآمدها  MTARو  TARالگوهاي 
به همين دليل براي بررسي عليت گرنجري از الگوي تصحيح خطاي . تأييد كردند مخارج دولت را

  :دهند كه نتايج برآورد اين الگوها نشان مي. نامتقارن استفاده شد
شود كه با  مخارج دولت تأييد مي زماني تصميم مالي بين درآمدهاي نفتي و فرضيه هم -الف

اين نتيجه بدين معنا . مخارج متفاوت است -، يعني تأييد فرضيه درآمد)1381(نتيجه مطالعه نگين 
است كه وابستگي متقابل بين درآمدهاي نفتي و مخارج دولت وجود دارد و دولت تصميمات 

اشي از وابستگي دولت به كند كه ن زمان اخذ مي ها را بطور هم مربوط به درآمدها و هزينه
كنند و بر مخارج دولت و رشد  درآمدهاي نفتي در طول زمان نوسان مي. درآمدهاي نفتي است

هاي  از سوي ديگر، افزايش مخارج دولت موجب تحريك فعاليت. گذارند اقتصادي اثر مي
ه مشابه نتيجه اين نتيج. دهد شود كه در نتيجه، درآمدهاي غيرنفتي دولت را افزايش مي اقتصادي مي

راهكار مناسب براي . براي كشور عربستان است) 2005( دست آمده از مطالعه خليد و الكودير به
زمان با افزايش درآمدهاي نفتي، دولت مخارج خود را  كاهش كسري بودجه اين است كه هم

  .كاهش دهد
زماني  ه همنتايج حاكي از آن است كه بين درآمدهاي مالياتي و مخارج دولت نيز فرضي -ب

و صمدي و ) 1382(، كارگر حاجي آبادي )1381(اين نتيجه متفاوت با مطالعه نگين . شود تأييد مي
 2، بوهن)1990( 1در ايران است، اما مشابه نتايج حاصل از مطالعات ميلر و روسك) 1386(تابنده 

) 2002( 5همكاران، چنگ و )2001( 4، زيامينگ)1997( 3، حسن و لينكلين)1995(، اويي )1991(
، براي كشور اردن و )2002( 6همچنين مقيره و سويدان)). 2005(خليد و الكودير : به نقل از. (است

                                                                                                                   
1- Miller and Russek 
2- Bohen 
3- Hasan and Lincolin 
4- Xiaoming 
5- Chang etal 
6- Maghyereh and Sweidan 
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زماني  فرضيه هم) توسعه هستند كه مانند ايران درحال(، براي كشور تركيه )2009(اسالن و تاسدمير 
زمان  طور هم ودجه، دولت بايد بهبنابراين، در اين حالت نيز براي كاهش كسري ب. اند را تأييد كرده

  .درآمدهاي مالياتي را افزايش و مخارج خود را كاهش دهد
واكنش اجزاي بودجه نسبت به انحرافات مثبت و منفي از سطح تعادل بلندمدت نامتقارن  -پ
  :طوري كه به ،است

به . دهند درآمدهاي نفتي تنها در زمان بدتر شدن وضعيت بودجه واكنش نشان مي - 1
اش باالتر است، درآمدهاي نفتي  ديگر، زماني كه مخارج دولت از سطح تعادلي عبارت

تر  يابد، اما در زمان پايين اش افزايش مي براي بازگرداندن كسري بودجه به سطح تعادلي
بودن مخارج دولت از سطح تعادلي، درآمدهاي نفتي براي تعديل كسري بودجه كاهش 

انحراف مثبت از سطح تعادلي (د وضعيت بودجه بنابراين، در زمان بهبو. يابند نمي
دهد  اين مطلب نشان مي. شود تعديل تنها با افزايش مخارج دولت انجام مي) بلندمدت

بنابراين، پيشنهاد . كه دولت از صندوق ذخيره ارزي استفاده صحيحي نكرده است
لي در شود در زمان بهبود وضعيت بودجه، دولت با افزايش منابع صندوق توسعه م مي

رويه مخارج دولت،  كنار افزايش مخارج، تعديل بودجه را انجام دهد، زيرا افزايش بي
  .تواند به افزايش تورم منجر شود خصوص مخارج جاري مي به

در بلندمدت واكنش مخارج دولت تنها تحت تأثير درآمدهاي نفتي است و نسبت به  - 2
  .العملي وجود ندارد درآمدهاي مالياتي عكس

تر از زماني  واكنش درآمدهاي مالياتي در زمان بهتر شدن وضعيت بودجه سريعسرعت  - 3
شود، يعني سرعت كاهش درآمدهاي مالياتي در زمان  است كه وضعيت بودجه بدتر مي

تر از سرعت افزايش درآمدهاي مالياتي در زمان بدتر شدن  بهبود وضعيت بودجه سريع
درآمدهاي نفتي، دولت قادر نيست يا به عبارت ديگر، با وجود . وضعيت بودجه است

تمايلي ندارد براي بازگرداندن بودجه به سمت تعادل در زمان بدتر شدن بودجه به همان 
اين نتيجه . دهد ها را كاهش مي سرعتي عمل كند كه در زمان بهبود بودجه ماليات

  .دست آمده در اين مورد در برخي از كشورهاي پيشرفته است برعكس نتايج به
، حاكي از آن است كه دولت با تكيه بر درآمدهاي نفتي به )3و  2موارد (دست آمده  يج بهنتا

با توجه به محدوديت ذخاير نفتي و نيز نوسانات بسيار زياد . درآمدهاي مالياتي توجه چنداني ندارد
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شود با اصالح نظام مالياتي كشور و تالش براي افزايش  هاي جهاني نفت پيشنهاد مي قيمت
تدريج از تكيه دولت بر درآمدهاي نفتي كاسته شود و دولت اصالحاتي را در  دهاي مالياتي بهدرآم

  .نظام درآمدهاي خود انجام دهد
هاي مالياتي،  تعديل نرخ. طور كلي وضعيت نظام مالياتي كشور نياز به بازنگري اساسي دارد به

ماليات بر مصرف، (ي غيرمستقيم ها تر شدن بخش ماليات ترويج فرهنگ ماليات در بين مردم، فعال
كه هم باعث جبران كاهش وصول ماليات و هم رونق بازار سرمايه و توليد ) افزوده فروش و ارزش

هاي غيرمستقيم محدود كردن مصرف و  هاي ماليات شود از آن جمله است، زيرا يكي از مزيت مي
هاي  در حالي كه ماليات گذاري است كه خود عامل بازدارنده تورم نيز هست، افزايش سرمايه

  .كننده عامل سرمايه و سود هستند مستقيم و ماليات بر درآمد محدود
كه نظام ... هاي اطالعاتي و ها، بانك هاي اجرايي، نوع سازماندهي، فرم همچنين اصالح روش

يت مالياتي ما را از حالت سنتي موجود به يك نظام مالياتي منطبق با استانداردهاي بين المللي هدا
  . كند، ضروري است
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