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 مقدمه -1

 دولت هبودج کسری از حساب جاری کسری تأثیرپذیری بیانگر که دوگانه کسری فرضیه

 ودهب پژوهشگران توجه مورد همواره که باشدمی کالن اقتصاد اساسی مباحث از یکی است

 1391 دهه ابتدای در دوگانه کسری مفهوم(. 9113 ،9کاوالو ؛1393 ،1روسک و میلر) است

 طرحم فدرال دولت شدید بودجه کسری از ناشی آمریکا حساب جاری توجه قابل کسری با

 دارای که توسعه حال در هایکشور در مسئله این(. 9116 ،9البیری و بارتولینی) شد

 به هاکشور این در. شودمی مشاهده تریگسترده طور به باشندنمی کارا خصوصی بخش

 منابع اغلب و بوده توجه قابل دولت هایهزینه اقتصاد، در دولت سهم بودن باال دلیل

 نتأمی به ناگزیر دولت شرایط این در. ندارد وجود مخارج این پوشش برای کافی درآمدی

. شودمی کل تقاضای رشد به منجر امر این که باشدمی بانکی منابع از خود بودجه کسری

 ودنب کششبی دلیل به کشور عرضه سمت در دولت مخارج افزایش که است حالی در این

. گرددمی ناپذیر اجتناب تورم بروز و نشده عرضه میزان در چندانی افزایش باعث کل، عرضه

 عادلت عدم نتیجه در. یابدمی کاهش کاال صادرات و افزایش کاال واردات وضعیتی چنین در

 این در حساب جاری کسری بروز باعث و شده منتقل خارج بخش به دولت بودجه در

 قابلمت ارتباط بررسی اقتصاد، بر کسری دو این مخرب آثار به توجه با. شودمی هاکشور

 با بلهمقا سیاستی ابزارهای تردقیق انتخاب جهت بلندمدت نیز و مدت کوتاه در هاآن بین

 ریکس میان رابطه تجربی آزمون برای روش دو. رسدمی نظر به ضروری کسری نوع دو این

 ارتباط عوامل گرفتن نظر در بدون اول روش. دارد وجود جاری حساب کسری و بودجه

 مستقیم طور به را هاآن میان رابطه جاری، حساب کسری و بودجه کسری میان دهنده

است و توجه آن بر عوامل  یرمستقیمغ ی. روش دوم آزموندهدمی قرار آزمون مورد

وش ر ینا یاست. به عبارت یحساب جار یبودجه و کسر یکسر یانبر رابطه م یرگذارتأث

و نرخ ارز و در  ینرخ بهره داخل یانرابطه م ی،بودجه و نرخ بهره داخل یکسر یانرابطه م

 ،1)سالواتوره دهدمی قرار بررسی مورد را جاریحساب  ینرخ ارز و کسر یانرابطه م یتنها

دهد و در اول رابطه علی بین دو کسری را نیز مورد بررسی قرار می روش که(. 9116

 اخیر، هایسال در دیگر، سوی از کند.صورت وجود ارتباط، جهت آن را نیز مشخص می

                                                 
1 Miller and Russek 
9 Cavallo 
9 Bartolini and Labiri 
1 Salvatore 
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 زا بسیاری. اندداشته وسیعی کاربرد اقتصاد حوزه تجربی مطالعات در خطیغیر هایمدل

 روابط زا بسیاری بودن تصادفی و خطیغیر رابطه وجود از شواهدی بیانگر تجربی مطالعات

 در که اندکرده استدالل محققین از برخی(. 9119 ،1سی تی) اندبوده اقتصاد در تعادلی

 مادیاعت غیرقابل و نادرست نتایج به منجر بودجه کسری خطیغیر ماهیت نگرفتن نظر

 بودجه کسری بین رابطه( 9119) 9کاتراکیلیدیس و تراچاناس مثال، عنوان به. شد خواهد

 دوره طی اسپانیا و یونان ایتالیا، ایرلند، پرتغال، کشورهای برای را جاری حساب کسری و

 را متغیرها بین انباشتگیهم وجود فرض خطی هایمدل. کردند بررسی 9113-1331

 در انهدوگ کسری فرضیه برقراری انباشتگیهم هایآزمون نتایج که حالی در نکرد تأیید

 باشتگیانهم وجود فرض تأیید عدم. نمود اثبات را اسپانیا و یونان ایرلند، پرتغال، کشورهای

 شده، انجام مطالعات از بسیاری در جاری حساب کسری و بودجه کسری متغیرهای بین

 1همکاران و پراجیدیس(. 9111 ،9هولمز) باشدمی ایآستانه اثرات نگرفتن نظر در از ناشی

 زا استفاده باشد، نامتقارن تواندمی مالی هایشوک تعدیالت که اندکرده بیان( 9113)

 نظر رد را تعدیالت این بودن نامتقارن دوگانه کسری فرضیه تحلیل در خطیغیر هایمدل

 هتوج هامتغیر بین رابطه بودن خطیغیر به مطالعه این در لذا ؛(9119 ،3آووریند) گیردمی

 .است شده ایویژه

 ینب رابطه خطی،غیر مدل گیریمطالعه با استفاده از روش اول و به کار ینبنابراین در ا 

 اینکه ضمن گیرد؛می قرار آزمون برای ایران مورد 1931-1931 طی دوره کسری نوع دو

-می قرار بررسی مورد نیز جاری حساب کسری و بودجه کسری پایداری عدم یا پایداری

 در.. شودمی مرور پیشین مطالعات سپس. شودمی بیان نظری مبانی ابتدا ادامه در. گیرد

 قرار بررسی مورد آماری هایداده گردآوری روش و تحقیق شناسیروش بعدی، بخش

 و یریگنتیجه پایان در و شودمی بیان هایافته و تحلیل و تجزیه نتایج سپس. گیردمی

 .گرددمی ارائه پیشنهادها

 نظری مبانی -2

                                                 
1 Tsay 
9 Trachanas and Katrakilidis 
9 Holmes 
1 Pragidis et al. 
3 Aworinde 
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 و بودجه کسری میان رابطه خصوصی، بخش گذارییهسرما-اندازپس شکاف به توجه با

ساب ح یکسر ی،مل هایحساب اساس بر زیرا باشد؛می پیچیده بسیار جاری حساب کسری

 ذاریگسرمایه میان تفاوت با برابر)که  دولتی بخش بودجه کسری مجموع بابرابر  یجار

 میان تفاوت با برابر)که  خصوصی بخش بودجه کسری و( باشدمی دولت اندازپس و

 ،1استورناراس و)پاپادوگوناس  است( باشدمی خصوصی بخش اندازپس و گذاریسرمایه

9116 .) 

موجود  وجوه» نظریهتوسط  توانمی را جاری حساب کسری و بودجه کسری میان رابطه

داد. مطابق با مدل  یحتوض ینزک «4جذب نظریه»و  9ینگفلم-در مدل ماندل «9وام یبرا

 هره،ب نرخ افزایش موجب بودجه کسری افزایشاستدالل نمود که  توانیم ینگفلم-ماندل

 حساب یکسر یشو متعاقب آن افزا یارزش پول داخل یشو افزا یهسرما هایجریان ورود

 افزایش که کندمی بیان کینز جذب نظریه(. 9111 ،3و همکاران ی)کواس گرددمی جاری

 کل( و توسعه واردات یتقاضا یش)افزا داخلی جذب ظرفیت گسترش باعث بودجه کسری

 اندازپس میان ارتباط اگر. گرددیم یحساب جار یبدتر شدن کسر یا یشو متعاقب آن افزا

 باعث امر اینخواهد بود و  یشترب یهسرما پذیریتحرک گاه،آن نباشد؛ زیاد گذاریسرمایه و

 ،6ینهیرو)مار باشد هماهنگ بودجه کسری و جاری حساب کسری تغییرات که شودمی

 سابح کسری میان مثبتی رابطه که کندمی بیان خالصه طوربه  ینزک نظریه(. 9119

 کسری سمت از و طرفه یک صورت به علیت رابطه و است برقرار بودجه کسری و جاری

 (.9116 ،3همکاران و زوبیدی) باشدمی جاری حساب کسری سوی به بودجه

 اعثب دولت بودجه کسری در تغییرات کینز دیدگاه از گانه،دو کسری مفهوم به توجه با

 ودجهب کسری که دارد این بر داللت که گرددمی جاری حساب کسری در مشابهی تغییرات

 هدور جاری حساب کسری تغییرات از توجهی قابل بخش تواندمی گذشته دوره در دولت

 حساب جاری کسری و بودجه کسری بین ارتباط نحوه ادامه در. دهد توضیح را آن از پس

                                                 
1 Papadogonas and Stournaras 
9 Loanable Funds 
9 Mundell–Fleming 
1 Absorption theory 
3 Kouassi et al. 
6 Marinheiro 
3 Zubaidi et al. 
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 ملی درآمد و(  1) رابطه از ملی تولید که این به توجه با. شودمی مطرح باز اقتصاد یک در

 :گرددمی محاسبه( 9) رابطه از

𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + (𝑋 −𝑀)                                                                              (1)  
𝑌I = C + S + T                                                                                                (9)    

 G خصوصی، بخش گذاری سرمایه I واقعی، مصرف C مخارج کل، Y معادالت، این در که

 و دولت توسط دریافتی مالیات T ملی، درآمد IY صادرات، خالص M)-(X دولت، مخارج

S بنابراین هستند، برابر ملی درآمد و مخارج کل. باشدمی خصوصی بخش انداز پس 

 :نوشت توانمی

𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + (𝑋 −𝑀) = 𝐶 + 𝑆 + 𝑇                                                            (9)  

 :شودمی حاصل زیر رابطه ،9 معادله طرفین از C حذف با

𝐼 + 𝐺 + 𝑋 = 𝑆 + 𝑇 +𝑀  (1   )                                                              

 :گرددمی حاصل 3 رابطه ،1 رابطه سازی مرتب با
(𝐺 − 𝑇) = (𝑀 − 𝑋) + (𝑆 − 𝐼)  (3)                                                                                  

 ثابت فرض با شود،می بودجه کسری باعث که دولت هایهزینه افزایش رابطه، این در

. گرددمی جاری حساب کسری به منجر خصوصی بخش انداز پس مازاد و هامالیات بودن

 داشتهن بودجه کسری با چندانی همبستگی خصوصی بخش گذاری سرمایه و انداز پس اگر

 ینبنابرا دهد،نمی تغییر را خصوصی بخش انداز پس مازاد بودجه، کسری افزایش باشد،

(. 1936 ،1برانسون) داشت خواهند یک به یک رابطه جاری حساب کسری و بودجه کسری

 9بارو توسط ابتدا در که دارد وجود «9ریکاردویی تعادل» عنوان تحت دیگری نظریه

 بودجه کسری و مالیات زمانی ینب یگزینیجا یدگاه،د ین. مطابق با ایدگرد ی( معرف1331)

 گذاشت نخواهد جاری حساب توازن یا گذاریسرمایه مقدار واقعی، بهره نرخ بر اثری

 هک دارند عقیده ریکاردویی تعادل فرضیه طرفداران اینبنابر(. 9116 همکاران، و یدی)زوب

 دولت مخارج افزایش یا هامالیات کاهش زیرا ندارد حساب جاری بر اثری بودجه کسری

 کسری رو این از شد، خواهد جبران آینده دوره در هامالیات افزایش با فعلی دوره در

 و بودجه کسری بین ارتباط بررسی برای(. 1936 برانسون،) ندارد اقتصاد در اثری بودجه

                                                 
1 Branson 
9 Ricardian Equivalence  
9 Barro 
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 جهت متعددی دالیل. گرفت بهره خطی غیر هایمدل از توانمی جاری حساب کسری

 فلمینگ، -ماندل مدل در مثال، عنوان به. است شده بیان ای آستانه اثرات وجود توجیه

 نرخ روی بر متفاوتی اثرات تواندمی بودجه کسری اولیه میزان به توجه با مالی توسعه یک

( آستانه) مشخصی حد از تربیش بودجه کسری اگر دیگر عبارت به باشد؛ داشته داخلی بهره

 و نیکل(. 9111 هولمز،) گردد بهره هاینرخ در تریبیش افزایش باعث است ممکن شود،

 ینب منفی رابطه با تواندمی دولت بدهی باالی سطح که معتقدند( 9119) 1وانستینکیست

 باالی بدهی وجود شرایط در که صورت این به. باشد همراه مالی و جاری حساب موازنه

 لذا دشو خصوصی مصرف افزایش به منجر تواندمی شدید مالی تثبیت یک اجرای دولت،

 دیگر طرف از. داشت خواهد وجود خصوصی مصرف و مالی موازنه بین منفی رابطه یک

 ابطهر یک دهند نشان واکنش کینزی شیوه به مشتریان و باشد پایین دولت بدهی اگر

 ایانهآست اثرات از غفلت اینبنابر. بود خواهد برقرار مالی و جاری حساب موازنه بین مثبت

 .دباش کننده گمراه تواندمی کسری دو بین ارتباط بررسی جهت خطی هایمدل کاربرد و

 تحقیق پیشینه -3
 در اندپرداخته مختلف اقتصادهای در دوگانه کسری پدیده بررسی به متعددی مطالعات

 ارهاش یافته انجام ارتباط این در که خارجی مطالعات جدیدترین از برخی به قسمت این

 استفاده با ظهور نو کشور 6 برای را دوگانه کسری فرضیه( 9113) 9سلیک و دنیز. شودمی

 تقیمیمس رابطه که داد نشان نتایج. کردند بررسی تابلویی هایداده انباشتگیهم روش از

. دارد وجود هاکشور این در جاری حساب کسری افزایش و بودجه کسری افزایش بین

 یآسیای هایکشور برخی برای دوگانه کسری فرضیه بررسی به( 9111) همکاران و 9الئو

 تایلند و فیلیپین مالزی، هایکشور برای فرضیه این تایید دهنده نشان نتایج. پرداختند

 عمومی تعادل مدل یک قالب در دوگانه کسری بررسی به( 9111) الئو و 1تانگ. بود

 19/1 موجب بودجه کسری در افزایش درصد یک که رسیدند نتیجه این به و پرداختند

 رابطه( 9111) 3کران. گرددمی آمریکا اقتصاد در حساب جاری کسری در افزایش درصد

 انباشتگیهم روش از استفاده با ترکیه در را حساب جاری کسری و بودجه کسری بین

                                                 
1 Nickel and Vansteenkiste 
9 Deniz and Celik 
9 Lau 
1 Tang 
3 Kiran 
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 دوره لطو در متغیر دو این بین مدت بلند رابطه که رسید نتیجه این به و نموده بررسی

 کشور برای دوگانه کسری فرضیه( 9119) 1پالئولوگو و کالو. ندارد وجود بررسی مورد

 این هب چندمتغیره برداری خطای تصحیح روش از استفاده با هاآن کردند، بررسی را یونان

. دارد وجود بودجه کسری به جاری حساب کسری از مثبتی علی رابطه که رسیدند نتیجه

 تایجن. پرداختند استرالیا برای دوگانه کسری فرضیه بررسی به( 9119) 9نارایان و ماکین

( 9111) 9همکاران و انجوروگ. ندارد کشور این اقتصاد بر اثری بودجه کسری که داد نشان

 از استفاده با 1331-9119 هایسال طی کنیا برای را دوگانه کسری فرضیه ایمطالعه در

 کنیا شورک برای فرضیه این که گرفتند نتیجه و کردند بررسی برداری خودرگرسیون مدل

 کسری بین بلندمدت رابطه( 9111) 1همکاران و توسان دیگری، مطالعه در. است برقرار

 یبررس شرقی و مرکزی اروپای کشورهای از منتخبی برای را جاری حساب کسری و بودجه

 هفرضی که یافتند دست نتیجه این به علیت و 3باند هایآزمون از استفاده با هاآن کردند،

 دوگانه کسری فرضیه( 9113) 6نیام. است برقرار بلغارستان کشور برای فقط دوگانه کسری

 ایبر وی. داد قرار بررسی مورد لبنان برای را ارز نرخ و دولت بدهی پایداری هایسیاست و

 یک هک رسید نتیجه این به و کرد استفاده علیت و انباشتگیهم هایآزمون از منظور این

 وجود مدت کوتاه در جاری حساب کسری و بودجه کسری بین طرفهیک علیت رابطه

 متغیرهای سایر و حساب جاری بر ایران دولت بودجه کسری اثر( 9113) 3وند آدینه. دارد

 هنتیج و داد قرار بررسی مورد همزمان معادالت سیستم از استفاده با را اقتصادی کالن

 .دارد وجود حساب جاری به دولت بودجه کسری از مستقیم علی رابطه یک که گرفت

 داخل در حساب جاری کسری و بودجه کسری بین ارتباط بررسی خصوص در مطالعاتی

( 1939) محمدی. شودمی اشاره هاآن از برخی به ادامه در که است شده انجام نیز کشور

 سریک و بودجه کسری بین رابطه انباشتگیهم روش و فلمینگ ماندل مدل از استفاده با

 حساب مازاد بر مثبتی اثر دولت بودجه مازاد که داد نشان و نمود بررسی را جاری حساب

 به همزمان معادالت الگوی یک قالب در( 1931) صمدی و قطمیری. است داشته جاری

                                                 
1 Kalou and Paleologou 
9 Makin and Narayan 
9 Njoroge and et al. 
1 Tosun and et al. 
3 Bound Testing 
6 Neaime 
3 Adinevand 
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 ایران اقتصاد در حساب جاری بر آن مالی تأمین ترکیب و بودجه کسری اثرات بررسی

 حساب و دولت بودجه کسری بین معکوس رابطه یک وجود دهنده نشان نتایج. پرداخت

 کسری بر دولت بودجه کسری اثر بررسی به( 1999) پورشهابی و صفدری. باشدمی جاری

 ایران اقتصاد در گسترده هایوقفه با خودرگرسیون روش از استفاده با جاری حساب

 سریک کاهش به منجر دولت بودجه کسری کاهش سیاست که داد نشان نتایج. پرداختند

 و دولت بودجه کسری بین رابطه مطالعه به( 1931) زوارئیان. گرددمی جاری حساب

 شانن نتایج. پرداخت ایران اقتصاد در خطا تصحیح مدل از استفاده با جاری کسری حساب

 ریجا حساب کسری و بودجه کسری بین انباشتگیهم رابطه یک مدت بلند در که داد

 حساب کسری به بودجه کسری از طرفه یک علیت رابطه نیز مدت کوتاه در. دارد وجود

 بودجه کسری بین رابطه( 1939) نوفرستی و عظیمی ایمطالعه در. باشدمی برقرار جاری

 از استفاده با کالن اقتصادسنجی الگوی یک چارچوب در را ایران جاریحساب  و دولت

 طریق از بودجه کسری اگر که داد نشان نتایج. کردند بررسی پویا سازیشبیه روش

 حساب تراز و جاری حساب تراز شدن بدتر موجب شود، تأمین مرکزی بانک از استقراض

 کسری ارتباط( 1931) توحیدی و محمدی دیگری، مطالعه در. شودمی غیرنفتی جاری

 و ایران برای تابلویی هایداده روش از استفاده با را دولت بودجه کسری و جاری حساب

 سریک فرضیه که گرفتند نتیجه و کردند بررسی توسعه حال در کشورهای از منتخبی

 .باشدمی معتبر توسعه حال در کشورهای برای دوگانه

 وعموض این بررسی به متعددی مطالعات در بودجه، کسری مسئله اهمیت دلیل به هرچند

 لعوام سایر با بودجه کسری خطی رابطه بررسی به مطالعات بیشتر اما شده پرداخته

 این در رو این از است نشده بررسی دوگانه هایکسری بین خطی غیر رابطه و اندپرداخته

 .شودمی پرداخته مسئله این به مطالعه

 تحقیق شناسیروش-4
 و ایآستانه رفتار متغیره،چند هایمدل انباشتگی،هم تحلیل خطیغیر هایروش میان در

 دوگانه هایکسری بین رابطه مطالعه این در لذا کنند؛می الگوسازی بهتر را هامتغیر پویایی

 شرح ادامه در که 1زیوت و لو ایآستانه چندمتغیره رهیافت از استفاده با ایران اقتصاد در

 .گرددمی بررسی شودمی داده

                                                 
1 Lo and Zivot 
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 (2001) زیوت - لو متغیره چند ای آستانه مدل-4-1

 متغیره چند ایآستانه انباشتگیهم ارتباطات سازیمدل برای 9111 سال در زیوت و لو 

 ابداع( 1339) سی تی توسط که (TVAR) 1ایآستانه برداری خودتوضیحی مدل یک

 :باشدمی زیر شکل به که نمودند معرفی را گردید

𝑥𝑡 = [𝐴0
(1) +∑𝐴𝑖

(1)𝑥𝑡−𝑖 + 𝜀𝑡
(1)

𝑘

𝑖=1

] 𝐼1𝑡(𝑍𝑡−𝑑 ≤ 𝑐(1)) + 

[𝐴0
(2) +∑𝐴𝑖

(2)𝑥𝑡−𝑖 + 𝜀𝑡
(2)

𝑘

𝑖=1

] 𝐼2𝑡(𝑐
(1) < 𝑍𝑡−𝑑 ≤ 𝑐

(2)) + 

[𝐴0
(… ) +∑𝐴𝑖

(… )𝑥𝑡−𝑖 + 𝜀𝑡
(… )

𝑘

𝑖=1

] 𝐼…𝑡(𝑐
(… ) < 𝑍𝑡−𝑑 ≤ 𝑐(… )) + 

[𝐴0
(𝑚) + ∑ 𝐴𝑖

(𝑚)𝑥𝑡−𝑖 + 𝜀𝑡
(𝑚)𝑘

𝑖=1 ]𝐼𝑚𝑡(𝑐
(1) < 𝑍𝑡−𝑑 ≤ 𝑐(𝑚−1))                 (6)  

 جاری حساب کسری و (D) بودجه کسری متغیر دو شامل 9×1 بردار یک  tx آن در که

(T) است .k توضیحی، خود هایوقفه (j )

0A و پارامترها 9×1 بردار (j )

0A
 

 ماتریس یک

j) همچنین. باشدمی j=1,2,…,m هایرژیم برای 9×9 )

tε صورت به که متغیره دو بردار یک 

 و بوده مثبت که شودمی نامیده تأخیر پارامتر d و آستانه متغیر  d-tZ باشندمی سفید نوفه

 زیر شکل به که بوده شاخص تابع jtI و باشدمی k وقفه تعداد با برابر یا و ترکوچک معموالً

 :گرددمی تعریف

𝐼𝑗𝑡(𝑐
(𝑗−1) < 𝑍𝑡−𝑑 ≤ 𝑐(𝑗) = {

1,                         𝑖𝑓    𝑐(𝑗−1) < 𝑍𝑡−𝑑 ≤ 𝑐𝑗  
0,          𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠                                            

   

(3)  

( 6) معادله توانمی باشند انباشته هم و I(1) یک، درجه از انباشته tx بردار هایمؤلفه اگر

 بازنویسی زیر شکل به (TVECM)  9ای آستانه برداری خطای تصحیح مدل شکل به ار

 :نمود

∆𝑥t = [A0
(1) +γ(1)β′xt−1 +∑Γi

(1)
Δxt−i +εt

(1)

k−1

i=1

] I1t(Zt−d

≤ c(1)) + 

                                                 
1 Threshold Vector Autoregressive Model 
9 Threshold Vector Error Correction Model 
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[A0
(2) +γ(2)β′xt−1 +∑Γi

(2)
Δxt−i +εt

(2)

k−1

i=1

] I2t(c
(1) < 𝑍t−d

≤ c(2)) + 

[A0
(… ) +γ(… )β′xt−1 +∑Γi

(… )
Δxt−i +εt

(… )

k−1

i=1

] I…t(c
(… ) < Zt−d

≤ c(… ) + 

[A0
(m) +γ(m)β′xt−1 +∑Γi

(m)
Δxt−i +εt

(m)

k−1

i=1

] Imt(Zt−d ≤ c
(m−1) 

                                                                                                                              
(9) 

Π(𝑗):آن در که = [∑ 𝐴𝑖
𝑗
− 𝐼2

𝑘
𝑖=1 ]  ,    Γ𝑖

𝑗
= ∑ 𝐴𝑖

(𝑗)𝑘
𝑙=𝑖+1 برآورد برای. باشدمی 

) انباشتگی هم بردار و c(j) آستانه پارامترهای مقادیر بایستمی فوق معادله  )برآورد 

 مدت بلند رابطه از آمده بدست انباشتگی هم بردار( 9111) زیوت و لو منظور بدین. گردد

 توانمی شکل بدین. نمودند پیشنهاد TVEC مدل در انباشتگی هم بردار عنوان به را

 :نمود محاسبه زیر رابطه سازیبهینه طریق از را ایآستانه پارامترهای

𝑐𝑗(𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝑚−1) = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛(𝑆(𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝑚−1)), 

𝑆(𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝑚−1) = 𝑙𝑛|Σ̂(𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝑚−1)|                                      (3)  

ˆ),,...,( که 121  mccc به مشروط(  9) مدل کوواریانس -واریانس ماتریس برآوردگر 

 پارامترهای ابتدا ،(9111) زیوت -لو روش از تبعیت به منظور بدین. باشدمی c آستانه،

 سایر شرطی مربعات حداقل روش از استفاده با سپس و شودمی زده تخمین c(j) آستانه

 .گردندمی برآورد خطی صورت به متغیرها

. نمودند آزمون را بودن خطیغیر فرضیه ،TVAR مدل از استفاده با همچنین زیوت و لو

 با TVAR(m) مقابل در (VAR) 1برداری خودتوضیحی مدل صفر فرض کار، این برای

SUP- آزمون کلی شکل. گرددمی آزمون (LR-SUP) 9درستنمایی نسبت روش از استفاده

LR باشدمی زیر صورت به. 

𝑆𝑈𝑃 − 𝐿𝑅1,𝑚 = 𝑇|(ln(Σ̂) − ln (|Σ̂𝑚(�̂�, 𝑑)|))|                                       (11)  

                                                 
1 Vector Autoregressive Model 
9 Supremum Likelihood Ratio 
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ˆ)ˆ,ˆ( و ̂ آن در که dcm هایمدل در کواریانس واریانس ماتریس تخمین ترتیب به 

VAR و TVAR(m) آماره توزیع ،1دیویس مشکل وجود به توجه با. باشدمی LR-SUP 

 شبیه را آن بحرانی مقادیر ،9انداز خودراه الگوریتم از استفاده با توانمی و نبوده استاندارد

 وجود اثبات از پس. شود می استفاده روش همین از نیز مطالعه این در که نمود سازی

 با تزیو و لو از تبعیت به توانمی مدل تصریح برای ها،متغیر رفتار در ای آستانه رفتار

. داد قرار سنجش مورد TVAR(3) برابر در را TVAR(2) مدل ،SUP-LR آماره از استفاده

 این. گیردمی قرار بررسی مورد رژیمه سه مقابل در رژیمه دو مدل یک دیگر، عبارت به

 .باشدمی زیر معادله فرم به آزمون

𝑆𝑈𝑃 − 𝐿𝑅2,3 = 𝑇(ln(|Σ̂2|) − ln (|Σ̂3(�̂�, 𝑑)|))                                              (11)  

 آن در که
2̂ و )ˆ,ˆ(ˆ

3 dc هایمدل در کواریانس واریانس ماتریس تخمین ترتیب به 

TVAR(2) و TVAR(3) 2,3 آماره بحرانی مقادیر. باشدمیLR از و نبوده استاندارد نیز 

 TVAR(2) مدل نمود رد را صفر فرض نتوان اگر. آیدمی دست به سازی شبیه طریق

 .شد خواهد عمل گونه بدین نیز حاضر مطالعه در که شودمی الگوسازی

 (KS) خطی غیر هایالگو مانایی آزمون-4-2

 هورمش از یکی. پذیردمی انجام خطیغیر صورت به نیز مانایی آزمون غیرخطی، هایالگو در

 1کاپتانیوز) ( استKS) 9آزمون کاپ شین زمینه این در خطیغیر مانایی هایآزمون ترین

 در واحد ریشه با رژیمه سه الگوی یک( 9119) همکاران و کاپتانیوز(. 9119 همکاران، و

 :گرفتند درنظر زیر صورت به را ADF آزمون معادله و بردند کار به را میانی رژیم درون

Δ𝑙𝑛𝑦𝑡 = 𝑢𝑡 +

{
 
 

 
 𝜇𝐿 + 𝜌𝐿𝑙𝑛𝑦𝑡−1 +∑𝛾𝐿 ∆𝑙𝑛𝑦𝑡−𝑖   𝑖𝑓   𝑙𝑛𝑦𝑡−1 ≤ −𝜃

𝜇𝑀 + 𝜌𝑀𝑙𝑛𝑦𝑡−1 +∑𝛾𝑀 ∆𝑙𝑛𝑦𝑡−𝑖   𝑖𝑓 − 𝜃 ≤  𝑙𝑛𝑦𝑡−1 ≤ 𝜃

𝜇𝐻 + 𝜌𝐻𝑙𝑛𝑦𝑡−1 +∑𝛾𝐻 ∆𝑙𝑛𝑦𝑡−𝑖   𝑖𝑓   𝑙𝑛𝑦𝑡−1 > 𝜃

 

(19) 

 :از عبارتست واحد ریشه وجود صفر فرض

𝐻0: 𝜌𝐿 = 𝜌𝐻 = 0                                                                                                (19)  

                                                 
1 Davis problem 
9 Bootstrapping 
9 Kap Shin Test 
1 Kapetanios 
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 : مقابل فرض و

𝐻1: 𝜌𝐿 < 1,  𝜌𝐻 < 0                                                                                            (11)  

 قدرت آزمون رو این از ندارد؛ تخمین به نیاز میانی رژیم ضرایب چون آزمون این در

 هایوقفه کردن اضافه امکان( 9119) همکاران و کاپتانیوز همچنین. دارد تریبیش

 سواریان میانگین با والد شامل آزمون این هایآماره. دادند نشان هارژیم همه به را مشترکی

( Wald-EXP) 9نمایی والد و( Wald-SUP) 9سوپریمم والد ،(Wald-AVE) 1شده مشتق

 کسری شامل مطالعه این به مربوط زمانی سری هایداده(. 9119 استیگلر،) باشندمی

 شده آوریجمع مرکزی بانک از 1931-1931 دوره در جاری حساب کسری و بودجه

 .است

 هایافته-5
 امگ در رو این از باشندمی زمانی سری صورت به پژوهش این اطالعات اینکه به توجه با

 که دش بررسی یافته تعمیم فولر -دیکی واحد ریشه آزمون طریق از متغیرها مانایی اول

 دباشمی سری دو هر برای واحد ریشه وجود بیانگر نتایج. است آمده( 1) جدول در آن نتایج

 اساس رب نیز متغیر هر بهینه وقفه. هستند مانا اول مرتبه تفاضل در متغیر دو هر اینبنابر

 .است شده تعیین آکائیک آماره

 اول مرتبه تفاضل و سطح در فولر -دیکی آزمون نتایج(: 1) جدول

اول مرتبه تفاضل هاداده سطح   متغیر 

وقفه طول 1 1  کسری 

 حساب

 جاری
-1/313*** 11/9- محاسباتی مقدار   

11/1  399/1  Prob. 

وقفه طول 1 1  کسری 

-333/9 ***9/636- بودجه  محاسباتی مقدار   

11/1  993/1  Prob. 
 تحقیق نتایج: منبع

 باشد.درصد می 1و  3، 11به ترتیب نشان دهنده معنی داری در سطوح  ***و  **، *

 

                                                 
1 Average Variance Extracted Wald 
9 Supremum Wald 
9 Exponential Wald 
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 چارچوب در علیت آزمون روش از مطالعه مورد هایسری بین علیت جهت بررسی برای

 و شودمی برآورد برداری رگرسیون خود مدل ابتدا روش این در. شد استفاده VAR مدل

 در با ردیگ بار و علت عنوان به بودجه کسری گرفتن نظر در با باریک علیت، آزمون سپس

 توجه با مدل، بهینه وقفه .شودمی انجام علت عنوان به جاری حساب کسری گرفتن نظر

 .است شده ارائه زیر( 9) جدول در آزمون این نتایج. است شده تعیین آکائیک آماره به

 هامتغیر برای VAR علیت آزمون نتایج(: 2) جدول

 Probability F علیت رابطه
 فرض پذیرش یا رد

 صفر

 علت جاری حساب کسری

 نیست بودجه کسری
 صفر فرض رد **9/369 199/1

 کسری علت بودجه کسری

 نیست جاری حساب
 صفر فرض رد **9/393 11/1

 تحقیق نتایج: منبع

 باشد.درصد می 1و  3، 11به ترتیب نشان دهنده معنی داری در سطوح  ***و  **، *

 

 طرفه دو علی رابطه وجود برداری، رگرسیون خود مدل چارچوب در علیت آزمون نتایج

 تعادلی رابطه وجود از اطمینان برای. دهدمی نشان را دولت مخارج و بودجه کسری بین

 در آن نتایج که شده استفاده جوهانسن آزمون از نظر، مورد هایسری بین مدت، بلند

 .است شده تعیین آکائیک معیار اساس بر بهینه وقفه طول است، آمده( 9) جدول

  جوهانسن انباشتگی هم آزمون نتایج(: 3) جدول

 در بحرانی مقادیر

13/1  

 حداکثر آماره

ویژه مقدار  

max  

 بحرانی مقادیر

13/1 در  

اثر آماره  

 

trace  

صفر فروض  

36/19  31/19  99/93  31/91  
 هم بردار وجود عدم

 انباشتگی

93/19  9/11 93/19  9/39 
 یک حداکثر وجود

انباشتگی هم بردار  

 تحقیق نتایج: منبع

 نظر مورد هایسری برای( max) ویژه مقدار اکثر حد و( trace)اثر آزمون هایآماره نتایج

 مدت لندب رابطه یک گفت توانمی بنابراین. باشدمی انباشتگی هم بردار یک وجود بیانگر

 را  غیرخطی رابطه وجود توانمی و دارد وجود جاری حساب کسری و بودجه کسری بین
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 .شودمی داده شرح ادامه در که کرد آزمون نیز

 سه و دو TVAR مقابل در VAR یعنی) بودن خطی غیر آزمون انجام منظور به ابتدا

SUP- هایآماره مقادیر سپس گردید برآورد رژیمه سه و دو TVAR مدل دو هر ،(رژیمه

1,2LR 1,3 وLR-SUP تعدیالت بودن خطی بر مبنی صفر فرض هاآماره این که شد محاسبه 

 در. دهندمی قرار سنجش مورد رژیمه سه و دو TVAR هایمدل مقابل در ترتیب به را

( 9111) زیوت و لو رهیافت از تبعیت به احتمال سطح و بحرانی مقادیر هاآزمون این

 هاآزمون این. است شده محاسبه سازی، شبیه تکرار 311 با انداز راهخود فرآیند توسط

 به. کنندمی رد درصد 11 و 3 احتمال سطح در را رابطه بودن خطی بر مبنی صفر فرض

 ریکس و بودجه کسری بین رابطه بودن ایآستانه مؤید آزمون دو هر نتایج دیگر عبارت

 مدل یک ،TVAR مدل در مناسب رژیم تعداد تعیین منظور به. باشدمی جاری حساب

TVAR مدل مقابل در رژیمه دو TVAR 2,3 آزمون آماره طریق از رژیمه سهLR-SUP 

 آزمون آماره مطابق. است آمده( 1) جدول در آزمون این نتایج. گرفت قرار سنجش مورد

2,3LR-SUP صفر فرض تواننمی TVAR مقابل در را رژیمه دو TVAR رد رژیمه سه 

 کی صورت به را جاری حساب کسری و بودجه کسری بین ارتباط توانمی نتیجه در نمود

 .نمود سازی مدل رژیمه دو TVAR مدل

   خطیغیر آزمون نتایج(: 4) جدول

 تحقیق نتایج :منبع

 ایهمدل واحد ریشه آزمون مطالعه، مورد هایمتغیر بین رابطه بودن خطی غیر به توجه با

 این. است شده ارائه( 3) جدول در آن نتایج که شد گرفته کار به نیز (KS) خطی غیر

 ود هر برای اول مرتبه تفاضل در مانایی و سطح در واحد ریشه وجود دهنده نشان نتایج

 .باشدمی متغیر

 

 

 

SUP-LR1,2 SUP-LR1,3 SUP-LR2,3 آماره 
19/331** 39/931* 963/96  

311/96  316/39  - 11٪  مقادیر 

369/11 بحرانی  999/33  - 3٪  

13/1  13/1  99/1 احتمال سطح   
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 کاپ شین واحد یشهآزمون ر یج(: نتا5جدول )

EXP-Wald AVE-Wald 
SUP-

Wald 
 محصول آماره

919/1  963/1  331/1  سطح 
 بودجه کسری

 اول تفاضل *9/361 *3/113 *13/199

136/1  191/1  931/1  حساب کسری سطح 

 اول تفاضل *3/133 *6/931 *13/313 جاری

16/993  91/19  91/19  1٪ 

19/91 بحرانی مقادیر  31/11  31/11  3٪ 

13/3  11/6  11/6  11٪ 
 تحقیق نتایج: منبع

 قرار برازش مورد مدل این مناسب، مدل عنوان به رژیمه دو TVAR مدل انتخاب از پس

 الگوی با مقایسه برای همچنین. است شده ارائه( 6) جدول در مربوطه نتایج که گرفت

 .است شده ارائه( 3) جدول در نیز VAR مدل نتایج خطی، خودرگرسیون

 ای آستانه VAR مدل برآورد نتایج(: 6)جدول
T D 

 ضرایب
 اول رژیم دوم رژیم اول رژیم دوم رژیم

1111/1  

 (111/1)  

1/133 

 (199/1) 

111/1 

(119/1) 

133/1- 

(193/1) 

 مبدا از عرض

1/131 

(119/1) 

1/391*** 

(933/1) 

1/639*** 

 (193/1) 

1/911*** 

 (911/1) 
1-tD 

1/391*** 

(196/1) 

936/9  

 (333/9)  

1/119 

 (191/1) 

131/3 

(331/9) 
1-tT 

399/369- AIC 

939/316- BIC 

 آستانه 193/1

 مشاهدات درصد 1/13

 اول رژیم

 مشاهدات درصد 3/99

 دوم رژیم
 تحقیق نتایج: منبع

 باشد.درصد می 1و  3، 11به ترتیب نشان دهنده معنی داری در سطوح  ***و  **، *
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  VAR مدل برآورد نتایج(: 7) جدول
T D ضرایب 

1/199** 

 (111/1) 

119/1 

(11/1) 

 مبدا از عرض

191/1 

(191/1) 

1/619*** 

(191/1) 
1-tD 

1/911*** 

(111/1) 

1/191 

(131/1) 
1-tT 

339/399- AIC 

113/393- BIC 

 تحقیق نتایج: منبع

 باشد.درصد می 1و  3، 11به ترتیب نشان دهنده معنی داری در سطوح  ***و  **، *

 

 وقفه از تابعی (D) بودجه کسری ،VAR مدل در که شودمی مالحظه( 3) جدول مطابق

 باشدمی( tT-1) خودش اول وقفه از تابعی نیز (T) جاری حساب کسری و (tD-1) خود اول

 رفتار اول رژیم مدل، این در اما دارد وجود شرایط همین دوم رژیم در نیز TVAR مدل در

 مورد هایمتغیر بین خطی غیر رابطه وجود به توجه با. دهدمی نشان خود از متفاوتی

 اساس بر هامتغیر تفسیر و تحلیل و باشدنمی مناسب تحلیل برای VAR مدل مطالعه،

 در بیزین -شوارتز و آکاییک آماره بودن کوچکتر. شودمی انجام رژیمه دو TVAR مدل

 دلم در. باشدمی تحلیل برای ایآستانه مدل انتخاب صحت بر دیگری شاهد TVAR مدل

 یتابع جاری حساب کسری و خود اول وقفه از تابعی بودجه کسری دوم رژیم در ایآستانه

 کسری متغیر دو هر دوم رژیم در دیگر عبارت به. باشدمی بودجه کسری اول وقفه از

 خود باوقفه مقادیر به فقط و کنندمی رفتار مستقل طور به جاری حساب کسری و بودجه

 بل،ق دوره بودجه کسری در درصد یک افزایش با که صورت این به دهندمی نشان واکنش

 کسری درصد یک افزایش با و یابدمی افزایش درصد 639/1 جاری دوره بودجه کسری

 افزایش درصد 391/1 میزان به جاری دوره جاری حساب کسری قبل، دوره جاری حساب

 ایدوره از جاری حساب کسری و بودجه کسری پایداری دهنده نشان امر این که یابدمی

 قبل، دوره بودجه کسری درصد یک افزایش با اول رژیم در اما. باشدمی دیگر دوره به

 به جاری دوره بودجه کسری و درصد 391/1 میزان به جاری دوره جاری حساب کسری

 ابحس کسری باالی پذیری تأثیر دهنده نشان که یابندمی افزایش درصد 911/1 میزان
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 در مشاهدات درصد 1/13 اینکه به توجه با. باشدمی رژیم این در بودجه کسری از جاری

 رد که گرفت نتیجه توانمی اندگرفته قرار دوم رژیم در مشاهدات درصد 3/99 و اول رژیم

 سریک افزایش با و میگیرد قرار بودجه کسری تأثیر تحت جاری حساب کسری مدت کوتاه

 ورتص به متغیر دو این مدت بلند در اما یابدمی افزایش نیز جاری حساب کسری بودجه،

 . کنندمی رفتار هم از مستقل

 هاپیشنهاد و بندیجمع -6
 .شد بررسی جاری حساب کسری و بودجه کسری بین خطی غیر رابطه مطالعه این در

 اننش هامتغیر بین طرفه دو علی رابطه برداری، رگرسیونخود مدل قالب در علیت آزمون

 مدل بنابراین،. نمود تأیید را رابطه بودن خطی غیر بودن، خطی غیر آزمون و داد

 واحد ریشه آزمون چنینهم. گردید برآورد رژیمه دو ایآستانه برداری رگرسیونخود

 سریک مدت کوتاه در داد نشان نتایج. شد گرفته کار به نیز خطی غیر هایمدل به مربوط

 ریکس بودجه، کسری افزایش با و گیردمی قرار بودجه کسری تأثیر تحت جاری حساب

 هم از مستقل صورت به متغیر دو این مدت بلند در اما یابدمی افزایش نیز جاری حساب

 در ایران اقتصاد در دوگانه کسری فرضیه بودن برقرار به توجه با بنابراین. کنندمی رفتار

 تسیاس کشور، جاری حساب تراز به تعادل بازگرداندن برای هاحل راه از یکی مدت، کوتاه

 یم مالیات از حاصل درآمد اینکه به توجه با چنینهم. باشد تواندمی دولت مخارج کاهش

 ولتد بودجه کسری تأمین برای راه بهترین و باشد داشته ثباتی با و پایدار روند تواند

 در اندتومی مالیات پرداخت به مردم ترغیب و تشویق آموزش، برای سیاستهایی باشد،می

 .گردد واقع مفید مدت کوتاه در تراز حساب جاری بهبود
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