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تورم از دو بعد درآمدی (فرضیی تانزی و ززین ای (فرضی پاتینکین بر کسری بودج مؤثر
اسی .شنات .گگونگی اثر تورم بر کسری بودج دول .میتواند زمین را برای کنترل تورم
و کازش کسیری بودج فراز کند در این راستا ،زد اللی این ماالع بررسی تثثیر تورم
بر کسری بودج ایران با استفاده از دادهزای فصلی ،طی دوره  490734-493931اس .برای
این منظور ،مدل تحقیق با اسیتفاده از رررسیون کوانتای در لدکزای مختلف تخمین زده
شییده اسیی .نتایق تحقیق نشییان میدزد ک با افزایش تورم ،کسییری بودج دول .کازش
مییابد ب عبارت دیگر ،در این ماالع اثر پاتینکین بر اثر تانزی غالب اسییی .در واقت نتایق
نشان میدزد زر گند تورم باعث کازش مخارج حقیقی و درآمدزای حقیقی دول .میشود،
لیکن تورم ززینی زیای دول .را بیشتر از درآمدزای دول .کازش داده اسییی .و در نتی
افزایش تورم موجب شیده اسی .کسیری بودج دول .کازش یابد از طرفی ب دلی ساو
مختلف تورم در ایران ،وجود رابا غیرتای بین تورم و کسییری بودج تثیید میشییود زیرا
نتایق تحقیق نشیان میدزد ک در لدکزای ابتدایی تثثیر تورم بر کسری بودج بیشتر از
لییدکزای میانی اسیی .با اجرای باز نمون ریری (بوت اسییتر نتایق حالیی از تخمین
رررسیون گندک نیز در مدل تثیید شد
واژههایکلیدی :کسری بودج  ،تورم ،رابا غیرتای ،رررسیون کوانتای  ،بوت استر
طبقهبندی.E62 ،E31 ،C22 :JEL
 1این مقال مستخرج از پایاننام کارشناسی ارشد نویسنده اول در دانشگاه تبریز اس.
 نویستده مسئول مکاتبات
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 -1مقدمه
کسیری بودج پایدار از ویگریزای سیاتتار اقتصیادی بیشتر کشورزای در حال توسع
اسی .سییاسی .کسری بودج در بسیاری از کشورزای در حال توسع ب عنوان یکی از
ابزارزای سییاسی .مالی بوده اسی ،.زیرا عملکرد بخش تصولی در این کشورزا ضعیف
بوده و حیا فعالی .دول.زا بسیییار رسییترده اسیی .ح بزر دول .در ایران و غلب
ززین زای جاری بر ززین زای عمرانی با تکی بر درآمد نف ،.سیییاتتار بودج را ب رون
ای رق زده اسیی .ک دول .در اک ر سییالزا با کسییری بودج مواج بوده و در نهای .با
اسیییتقراا یا تثمین مالی توسییی بانک مرکزی بر کسیییری تود سیییرپوش می رذارد
(سیقاییاننگاد و ازرابی . 4905 ،4زر گند این سیییاسی .می تواند تنگنازای اقتصییادی و
کمبودزای زیربنایی را تا حدی مرتفت و ب بهرهوری و بازدزی تولید بیفزاید ،اما استفاده
از این سیاس .ممکن اس .اثرات منفی زیادی را در پی داشت باشد
موضیو بروز تورم و اثرات آن بر بودج عمومی دول ،.زمواره یکی از مشیک ت اسییاسی
کشیور ایران بوده اسی .مروری بر روند بودج عمومی در ایران حاکی از آن اس .ک در
اغلب سیالزا فزونی ززین بر درآمدزای دول .وجود داشت و زمگام با این وضعی .روند
اسییتمرار تورم وجود دارد ب طوریک در سیی دز اتیر اقتصییاد تورم دو رقمی را ت رب
کرده و تورم باال در طول سییالزای مختلف اسییتمرار داشییت اسیی .و این وضییعی .در
درآمدزا و ززین زای دول .بیتثثیر نبوده اسییی .ب نظر میرسییید وجود تورم پایدار در
اقتصاد ایران با کسری بودج رابا مؤثری داشت و شوازد ت ربی دالل .بر رابا م ب،.
بین این دو دارد
اغلب ماالعات داتلی ب بررسیی اثر کسری بودج بر تورم پرداتت اند این بررسیزا این
نکت را آشیکار می کند ک کسری بودج در ایران سابق طوالنی داشت و دول .در قب و
بعد از انق ب با این معضییی مواج بوده اسییی .این در حالی اسییی .ک ب تثثیر تورم بر
کسیری بودج توج کمتری شییده یا در این زمین ماالعات قاب توجهی لییورت نگرفت
اس .با عنای .ب این ک نتایق بررسی اثرات تورم بر کسری بودج بست ب دوره زمانی و
تکنیک اقتصیاد سین ی مورد استفاده تیییر میکند ،لذا در این پگوزش اثرپذیری کسری
بودج از تورم با اسیتفاده از رررسیون گندک مورد بررسی قرار ررفت اس .در ماالعات
داتلی ان ام شیده از سایر روشزای اقتصاد سن ی مانند ز انباشتگی برای بررسی اثرات
)Saghaeiannezhad & Ahrabi (1996
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تورم بر کسییری بودج اسییتفاده شییده اسیی .و لذا ضییروری اسیی .با رذشیی .زمان از
تکنیکزای جدیدتر و مناسیب تری برای ان ام تحقیقات استفاده کرد رررسیون گندکی
مزی.زای بیشتری نسیب .ب سیایر روشزا داشت و در اقتصاد در زمین زای مختلفی از
قبی ماالعات سییاتتار دسییتمزد ،ارزش ریسییک ،قیم.رذاری سییبد دارایی و توسییع
اقتصییادی کاربرد دارد ب زمین دلی در این ماالع اولین کاربرد رررسیییون گندکی در
اقتصاد ایران براساس رابا بین تورم و کسری بودج ارای می شود ب زمین ترتیب پس
از مقدم  ،ادبیات تحقیق در بخش دوم ،ک شییام پای زای نظری و پیشییین پگوزش در
دات و تارج اسی ،.ارای میشیود در بخش سوم روششناسی تحقیق معرفی شده و در
بخش گهارم ب بررسیی رابا تورم و کسری بودج ب لورت نموداری پرداتت میشود
در بخش پن نیز میدل تحقیق برآورد شیییده و بی ت زیی و تحلیی ییافت زا پرداتت
میشود در نهای .بخش آتر نیز ب نتی ریری اتتصاص دارد

 -2ادبیات موضوع
در ادبیات اقتصییادی بیشتر دانشییمندان اقتصییادی بودج را این رون تعریف کردهاند3
بودج عبارت اسییی .از نگ داشیییتن دت و ترج دول .و ای اد توازن میان درآمدزا و
ززین زا ،تا در آن کسری بودج پیش نیاید (اسفندیاری لفا و تداپرس4939 ،4.
کسری بودج شکا میان دریاف.زا و پردات.زای دول ،.شکا میان ک مخارج دول.
و درییافی.زیای غیرتعهیدی ،شیییکیا مییان منابت غیرمالی دول( .پسانداز و انتقاالت
سییرمای ای و مصییار غیرمالی دول( .تشییکی سییرمای ثاب .تالم ،زمین و تیییر در
موجودی و تعریف کسییری بودج از دیدراه بدزی ،از جمل متداولترین تعاریف از میان
تعاریف رونارون ارای شیده توسی اقتصیاددانان برای کسیری بودج دول .اس .بررسی
تعیاریف موجود و نظری زای مار شیییده در زمین تعادل بودج ای نشیییان میدزد ک
زست اللی تفاوت تعاریف کسری بودج  ،نحوه نگرش ب دریاف.زا و پردات.زای دول.
اس.
در یک دسیت بندی کلی ،انوا کسری بودج ب کسری بودج اداری ،ساتتاری و ادواری
تقسیی می شیود کسیری بودج اداری در اثر فقدان یک سییازمان لحیا اداری ب وجود
میآید و نبود این سازمان اداری زمازنگ و منس باعث میشود تا بازدزی دستگاهزای
دولتی پایین آمده و نسیب .ب ززین زای آن کارایی پایینتری از تود نشان دزد کسری
)Esfandiyari safa & khodaparast (2014
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بودج ساتتاری ب ساتتار نالحیا اقتصادی برمیرردد در این فضا بخشزای اقتصادی
ب لورت مالوب با ز ارتباط ندارند و زر کدام وظایف محول را ب لورت لحیا ان ام
نمیدزند کسیری بودج ادواری نیز از اوضیا و احوال اقتصادی کشورزا نشثت میریرد
زنگامی ک اقتصییاد در دوران رونق اسیی ،.ب یقین درآمدزای دول .رو ب تزاید اسیی .و
ززین زای دول .نیز افزایش مییابد؛ اما زنگامی ک این شییرای تیییر کرد و دوران رکود
آغاز شییید ،درآمدزای دول .ب شیییدت کازش مییابد ،اما ززین زای دول .گندان تیییر
نمیکند و از این رو مسیئل کسیری بودج پیش میآید؛ از سیوی دیگر زمانی ک اقتصاد
دوران رکود را میرذراند دول .ناگار اس .ک ززین زای تود را در ساحی حفظ کند تا
ضیمن پر کردن جای تالی سیرمای رذاری بخش تصیولی در بازار ای اد تقاضا نماید ،از
این رو دول .با کسییری بودج مواج میشییود راهزای تثمین کسییری بودج عبارتند از3
افزایش درآمیدزا ،کازش ززین زا و اسیییتقراا از منابت داتلی و تارجی ک زر کدام از
آنزا نتایق تالیی را در پی توازند داشی .در تصیوص کسییری بودج نیز دیدراهزای
متفاوتی از سیییوی مکتب ک سییییکزا ،کینزینزا و ریکاردینزا مار شیییده و ادبیات
رستردهای را ب تود اتتصاص داده اس(.فرزینوش و زمکاران4982 ،4
در ادبیات اقتصیییادی موجود در زمین نقش و اثر تورم بر درآمدزای مالیاتی ،ویتو تانزی2
برای اولین بار مار کرد ک تورم باعث کازش ارزش حقیقی درآمدزای مالیاتی میشود
تثثیر تورم بر درآمدزای مالیاتی و ب تبت آن کسییری بودج ب اثر تانزی مشییهور اسیی.
(تانزی 4300 ،وی معتقد اسی .افزایش تورم ممکن اس .درآمد زای حقیقی مالیاتی را
ب دلی تثتیر پردات .مالیاتزا ک پدیدهای بسیار مرسوم در کشورزای در حال توسع
میباشییید کازش دزد و احتمال وقو کسیییری بزر تر را باال ببرد و زر گقدر تثتیر در
پردات .مالیات بیشتر و سیییسییت مالیاتی انعاا کمتری داشییت باشیید ،تثثیر تورم بر
درآمدزای حقیقی مالیاتی و ب تبت آن رسیییترش کسیییری بودج بیشتر توازد بود در
حالی ک ت رب کشییورزای لیینعتی عکس این مالب را نشییان میدزد در این کشییورزا
معموال تورم با افزایش حقیقی درآمدزای مالیاتی زمراه اسی .و مشک کشورزای مزبور،
سییازماندزی نحوه برتورد آنزا جه .تن ی نمودن اثرات نامالوب این افزایش میباشیید

)Farzinvash et al. (2003
Tanzi
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(فرزینوش و زمکییاران 4982 ،در حقیقیی .افزایش تورم زمییانی من ر ب ی افزایش
درآمدزای حقیقی مالیاتی میشود ک 3
 4وقف زای جمتآوری مالیات کوتاه باشد،
 2نظام مالیاتی باکشش باشد
براساس ماالع تانزی زمانی ک در کشوری درآمدزای مالیاتی با وقف طوالنی جمتآوری
میرردد و کشیییش قیمتی درآمیدزای مالیاتی کمتر از یک اسییی ،.تورم موجب کازش
درآمدزای حقیقی مالیاتی میشود
تقریبا در زم کشیورزا ،مالیاتزا با وقف جمتآوری شیده و این موضو زمواره مشک زا
بوده اسی .با توج ب اینک کشیش درآمدزای مالیاتی ممکن اسی .کمتر ،مساوی و یا
بیشتر از یک باشییید؛ درآمدزای مالیاتی حقیقی ممکن اسییی .کازش ،بدون تیییر و یا
افزایش یابد در کشییورزای پیشرفت  ،سیییسییت مالیاتی با وقف زای جمتآوری کوتاه و
کشییش باال زمراه اسیی( .بیش از یک ب نظر میرسیید در کشییورزای در حال توسییع
سیست مالیاتی دارای کشش پایین و وقف زای طوالنی باشد ارر وقف جمتآوری مالیات
را ب دو دوره زمانی کوتاه و طوالنی تقسی کنی  ،میتوان ترکیب زیر را در نظر ررف3.
جدول ( :)1کشش قیمتی و وقفه مالیاتی
کشش

وقف زای جمت آوری
کوتاه

طوالنی

B

A

D

C

F

E

کوگکتر از یک
مساوی یک
بزر تر از یک

 حال .زای Fو  Dبیشیتر در کشیورزای لنعتی اتفام میافتد حال D .برای کشورزاییک شییاتمبندی مالیاتزا لییورت میریرد و حال F .برای کشییورزایی ک شییاتمبندی
مالیاتزا وجود ندارد
 حال .زای  Aو Cبیشتر برای کشورزای در حال توسع مصدام دارد حال D .ترکیبی از وقف زای کوتاه جمتآوری مالیات با کشیش واحد سیییست مالیاتی رانشان میدزد
 حال F .وقف زای کوتاه با کشییش بیش از یک را بیان میدارد و دالل .بر این دارد کتورم موجب افزایش درآمدزای حقیقی مالیاتی توازد شد
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 حال C .نیز وقف زای طوالنی با کشیییش واحد سییییسیییت مالیاتی اسییی .ک ب طوراجتنابناپذیر موجب کازش درآمدزای مالیاتی حقیقی با افزایش سییاا قیم.زا توازد
شید و این کازش تیلی معنیدار توازد بود ک وقف زای طوالنی با بیکشییشی سیست
مالیاتی زمراه باشد (فرزینوش و زمکاران4982 ،
ارر نگازی ب بودج سییالزای رذشییت تاکنون بیندازی متوج میشییوی ک پس از
درآمدزای نفتی منبت الییلی تثمین بودج کشییور مالیات بوده ک این موضییو موجب
میشیود ک تثمین منابت مالیاتی برای دول .از ازمی .فومالعادهای برتوردار شود ،اما از
سیویی اشیخاص حقیقی یا حقوقی ب پردات .مالیات تمای کمی داشیت یا تمای دارند
پرداتی .میالیات را ب تعویق بیندازند با توج ب اینک فرارزای مالیاتی و عدم پردات.
ب موقت مالیاتزا از سیوی مؤدیان مالیاتی از پدیده مرسوم اقتصاد ایران ب شمار میرود
و این کی سییییسیییت مالیاتی در برابر تیییرات قیم.زا از انعاا پذیری الزم برتوردار
نیسیی .و از سییویی دیگر نرر تورم نیز باالسیی ،.بنابراین وجود وقف زای طوالنی موجب
کازش درآمدزای مالیاتی میشیود ک این نیز دارای عواقب وتی تری اس .واقعی .این
اسی .ک در لیورت بروز فشیار تورمی نسیبتا شدید و تثتیر اجتناب ناپذیر و طوالنی در
جمتآوری مالیاتزا ،انعاا ناپذیری سییسیت مالیاتی موجب کازش بسیییار شدیدی در
درآمدزای مالیاتی میشود (ثانی4932 ،4
از سوی دیگر در ادبیات اقتصادی تورم میتواند بر م خارج حقیقی نیز اثر بگذارد برکسن
تورونی 2از نخسییتین اقتصییاددانانی بود ک رابا بین نرر تورم و کسییری بودج را مورد
ماالع قرار داد و نشییان داد زمانی ک تورم شییتابان اسیی .رابا کسییری بودج و تورم
میتواند منفی باشیید پاتینکین 9تصییور کرد ک ممکن اسیی .رابا بین تورم و کسییری
بودج منفی باشید و نظری تورونی را مورد تثیید قرار داد پاتینکین نشان داد ک گگون
فشیارزایی مانند مصالا سیاسی میتواند من ر ب استفاده از تورم ،ب منظور از بین بردن
بار سنگین اتت مخارج اسمی دول .از درآمدزایش شود ب بیان دیگر او معتقد اس.
زمانی ک تقاضیییای مخارج بیشتر از درآمدزای دول .باشییید ،دول .برای تثمین مخارج
مورد تقاضا می تواند از بانک مرکزی استقراا نماید و این عم موجب افزایش نرر تورم
1

)Sani (2013
BrescianTurroni
3
Patinkin
2
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و ب تبت آن کازش مخارج حقیقی دول .توازد شییید وی معتقد اسییی .ک در نررزای
تورم تیلی باال مخارج حقیقی کمتر از زمانی ک تورم وجود ندارد و یا پایین اس ،.ظازر
توازید شییید ب نظر وی اثر پاتینکین ت بی .کننده قوی در نررزای باالی تورم توازد
بود تعدی کسییری بودج ناشییی از کازش مخارج حقیقی ک از افزایش تورم حالیی
میشود ب اثر پاتینکین معرو اس.
در کشیورزایی ک ت رب تورم را داشیت اند ،اثر تانزی و پاتینکین ب نحوی تود را نشان
میدزند و با توج ب این شیرای اقتصیادی ،شدت و ضعف آن زا متفاوت بوده و توازد
بود در واقت اثر تانزی از ناحی درآمدزا و اثر پاتینکین از ناحی ززین زا کسری بودج را
تح .تثثیر قرار میدزند تورم از طر درآمد و با فعال شییدن اثر تانزی موجب انباشییت
شیدن کسیری بودج دول .و تشدید آن میشود از سوی دیگر تورم از سوی ززین زا بر
مخارج دول .اثر میرذارد و با توج ب شییرای اقتصییادی و دامن تورم ،بودج را تح.
تثثیر قرار میدزند (نبی زاده ولوک یی4939 ،4
کاردوسییو معتقد اسیی .ک تورم شییدید ،فرایند ناپایدار دارد و این ناپایداری از طریق اثر
تانزی تقوی .میشیود ،گرا ک با افزایش تورم کسیری بودج ب سبب کازش درآمدزای
حقیقی مالیاتی تشدید می شود اما شوازد ت ربی نشان داد ک اثر قوی در جه .دیگری
از طریق کازش سییاا مخارج حقیقی ب عم میافتد ک ب اثر پاتینکین معرو اسیی.
عوام مختلفی این پدیده را توضییییا میدزند ک در ذی ب گند مورد از آنزا اشیییاره
میشود3
 -4حقوم و دسییتمزد ب عنوان جز مهمی از مخارج دول ،.در زمان تورم در مراح
نخسییتین اغلب زمگام با افزایش قیم.زا تعدی نمیشییود در مراح بعدی ب
طور نامنظ تعدی میشیود ،در نتی متوس حقوم و دستمزد حقیقی بخش
دولتی در طول دورهزای تورم کازش مییابد
 -2در شییرای تورمی پردات.زای اسییمی بهره بر بدزیزای داتلی دول .کمتر از
نرر تورم اس .در نتی بهره حقیقی پرداتتی دول .منفی میشود
 -9ارزش واقعی پردات.زای دول .ب وامزای بلند مدت کازش مییابد

)Nabizadeh Valokolaee (2014
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 -1در دورهزای تورمی ،یاران پرداتتی ب شییرک.زای دولتی افزایش مییابد ،زیرا
قیم .فروش کاالزای این شییرک.زا در زمان تورمی ،زمگام با افزایش ززین زا
افزایش نمییابد (تقی پور4987 ،4
اررگ دول.زا سییعی دارند شییکا بین مالیاتزای جمتآوری شییده و شیییاتم
تثتیری تورم را در تصییوص پردات.زای مالیاتی کازش دزند ،اما برنام مخارج با
تورم پیشبینی شییده لییورت میریرد ک کمتر از تورم تحقق یافت اسیی .بنابراین
مخیارج حقیقی کمتر از مخارج برنام ریزی شیییده توازد بود زمانیک تورم از بین
میرود ،مخارج حقیقی ب مخارج برنام ریزی شده نزدیک میشود
 -5تورم مخارج حقیقی را کازش میدزد ن مالیاتزای حقیقی را؛ گرا ک دول.زا
بی طور کیامی مالیاتزا را شیییاتمبندی میکنند و شیییکا زای موجود در
جمتآوری میالیاتزا را کازش میدزند بنابراین تورم میتواند برای زمسیییان
کردن برنام زای مخارج دول .در ساو مختلف بکار برده شود
 -1در نررزیای تورم بیاال ،کشیییورزیا مخیارج را شیییاتمبنیدی مینمیایند ،زیرا
شیاتمبندی کام نبوده و ب طور معمول ب تورم دوره رذشیت وابست اس،.
لذا افزایش تورم موجب کازش دسییتمزد حقیقی میشییود ب ع وه دول.زا در
برتی مواقت بی تیثتیر در پرداتی .دسیییتمزدزا ،زمانی ک پول کمتری برای
پردات .دسییتمزدزا و سییایر مخارج داشییت باشیید ،مخارج حقیقی را کازش
میدزند بنابراین میتوان گنین استنباط کرد ک کسری بودج با کازش تورم
افزایش مییابد و در نررزای پایین تورم ،شیییاید انگیزهای برای شیییاتمبندی
مالیاتزا و کازش شکا ولول مالیات زا وجود نداشت باشد و اثر تانزی رابا
م بی .بین کسیییری بودجی و تورم را ب وجود بیاورد برعکس زمانی ک تورم
بیاالسییی .انگیزه آشیییکیاری برای شیییاتمبندی مالیاتزا وجود دارد لذا در
کشییورزایی ک سییابق طوالنی در زمین تورم دارند نمیتوان یک رابا م ب.
بین تورم و کسییری بودج را متصییور شیید زیرا اثر تانزی متوقف توازد شیید
اعمال سیییاسیی .حذ شییاتمبندی دوباره اثر تانزی را فعال میکند و رابا
م بی .بین تورم و کسیییری بودج را در نررزای پایین تورم ب وجود میآورد

)Taghepour (2001

1
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ز گنین ارر جمتآوری مالیاتزا ب نحو احسییین لیییورت ریرد ،افزایش تورم
کسری بودج را کازش توازد داد (نبی زاده ولوک یی4939 ،
 -2-2پیشینه پژوهش
ماالعات متعددی در زمین اثرات تورم بر کسیییری بودج در تارج و دات کشیییور ان ام
شده اس .ک در زیر ب طور ت ل بیان میشود3
 -1-2-2مطالعات خارجی
پاتینکین ( 4339معتقد اسییی .زمانی ک تقاضیییای مخارج بیش تر از درآمدزای دول.
باشید ،دول .برای تثمین مخارج مورد تقاضا می تواند از بانک مرکزی استقراا کند این
عمی موجیب افزایش نرر تورم و بی تبت آن کازش مخارج حقیقی دول .توازد شییید
بنابراین تورم بر مخارج حقیقی تثثیر منفی دارد
کریسیییتودوالکیس 4331( 4مایالعی ای تحی .عنوان وقفی جمتآوری مالیات و تورم
حداک ر کننده درآمد برای اقتصیاد کشیور یونان در سیال  4331ان ام داده اس .وی در
این تحقیق ب این موضیو پرداتت اسی .ک زمانی ک پردات .مالیاتزا با وقف لورت
میریرد ،تورم بخشیییی از ارزش حقیقی درآمیدزیای مالیاتی را از بین میبرد نتایق این
تحقیق بیانرر این اسییی .ک کازش تورم در اقتصیییاد یونان ،م مو درآمدزای حقیقی
مالیاتی جمتآوری شده را افزایش میدزد و کسری بودج را کازش میدزد
کاردوسیو 4338( 2با ان ام تحقیقی تح .عنوان کسری بودج حقیقی و اثر پاتینکن ب
تشیریا تثثیر تورم بر کسری بودج در اقتصاد برزی پرداتت اس .براساس این پگوزش
در اقتصاد برزی  ،اثر تانزی ب تاطر انعاا پذیری سیست مالیاتی ،کوتاه بودن وقف زای
مالیات و شییاتمبندی مالیاتزای تثتیری و اعمال جریم زایی نتوانسییت اسیی .از بعد
درآمیدی بر کسیییری بودج اثر منفی رذارد از طر دیگر ،اثر پاتینکین ب تاطر عکس
العم برتی از اق م مخارج نسب .ب تورم (آنزایی ک شاتمبندی نشدهاند و یا امکان
شاتمبندی آن زا وجود ندارد فعال عم نموده و افزایش تورم از بعد مخارج بر کسری
بودج اثر منفی رذاشییت و رابا معکوس بین تورم و مخارج حقیقی برقرار بوده اسیی.
برایند این دو اثر رابا منفی بین تورم و کسری بودج را سبب شده اس.

Chistodoulakis
Cardso

1
2
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کاتایو و ترونز 2775( 4با اسیییتفاده از دادهزای  478کشیییور در دوره  4317-2774و
آزمونزیای پنی پوییا ک ب طور مشیییخم بین آثار بلندمدت و کوتاه مدت تمایز قای
میشییود ،ب این نتی رسیییدند ک در کشییورزا با تورم باال ،نسییب .ب کشییورزا با تورم
پایین رابا قوی بین تورم و کسری بودج وجود دارد
روسیییا 2742( 2ارتباط تورم و کسیییری بودج را در پرتیال طی دوره  4351-4335با
اسییتفاده از روش زم معی جوزانسییون بررسییی کرده اسیی .نتایق حاکی از آن بوده ک
رابا م بتی بین تورم و کسری بودج وجود دارد و تورم از کانال ززین زا کسری بودج
را تح .تثثیر قرار میدزد
تیواری و زمکیاران 2749( 9در مقیال ای تح .عنوان کسیییری بودج و تورم کدامیک
عام دیگری اسی .جه .علی .بین کسری بودج  ،مخارج دول ،.عرض پول و تورم را
بیا اسیییتفیاده از رویکرد لوتیکی و دوال ( 4331و آزمون علی .ررن ری در بازه زمانی
 4307-2773بررسییی کردند براسییاس رویکرد تحلیلی  DLزر دو متییر مخارج دول .و
عرض ی پول باعث افزایش کسییری بودج میشییوند اما بر پای آزمون ررن ر فق مخارج
دول .باعث کسری بودج میشود
زسیین یی و پانگ گوو 2749( 1در ماالع تود با استفاده از الگوی  ARDLب بررسی
رابای بین تورم و کسیییری بودج پرداتتند نتی ماالع ب ارتباط غیرتای این دو
متییر مبنی بر رابا قوی بین تورم و کسیری بودج در تورم زای باال و رابا ضعیف در
تورمزای پایین اشاره میکند
 -2-2-2مطالعات داخلی
محمودزاده 4984( 5در ماالع تود ب دنبال این زد بود ک رابا بین تورم و کسری
بودجی را نشیییان دزید برای این منظور اثر تورم را از دو بعید درآمدی و ززین ای مورد
بررسییی قرار داده اسیی .براسییاس روش انگ ررن ر وقف زای مالیاتی حدود  29ماه و
کشش درآمد مالیاتی نسب .ب ساا عمومی قیم.زا بیش از واحد برآورد رردیده اس.
ز گنین براسیییاس روش ز انباشیییتگی یوزانسیییون طول وقف مالیاتی حدود  41ماه و
1

Catao & Terrones
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3
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4
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5
)Mahmodzadeh (2002
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درآمدزای مالیاتی نسیب .ب سیاا قیم .زا ک کشش میباشد براساس زمین روش با
لحاظ متییر م ازی جنگ طول وقف مالیاتی  47ماه برآورد رردیده اس ،.ولی در کشش
قیمتی مالیاتی تیییر محسیوسی حال نشده اس .وجود راهزای رونارون رریز مالیاتی،
عدم شاتمبندی مالیاتزای معوق  ،عدم استفاده از جریم مالیات زای ب تثتیر افتاده،
وجود درآمیدزیای نفتی بی عنوان آسیییانترین راه برای تثمین مالی بودج از مه ترین
عوام در وجود وقف زای مالیاتی میباشییند با توج ب این ک سیییسییت مالیاتی ایران
باکشیش بوده و با وقف زای طوالنی جمتآوری مالیات مواج اسی .و در ضمن نرر تورم
باالس ،.بنابراین شرای برای کازش درآمدزای حقیقی مالیاتی کام مهیا بوده و فرضی
تیانزی مبنی بر این کی افزایش تورم درآمیدزیای حقیقی میالییاتی را کازش میدزد و
موجب افزایش کسری بودج میرردد در اقتصاد لادم میباشد
لییادقی 4و زمکاران ( 4982در ماالع ای تح .عنوان بررسییی کشییش قیمتی و وقف
جمتآوری درآمیدزای مالیاتی در ایران با اسیییتفاده از دادهزای فصیییلی دوره -490331
491739بی بررسیییی تیثثیر تورم بر درآمیدزای مالیاتی پرداتتند نتایق تحقیق ب روش
 OLSنشان میدزد ک طول وقف مالیاتی بلند مدت 29 ،ماه و کشش درآمدزای مالیاتی
نسیب .ب سیاا عمومی قیم.زا ،بیش از واحد بوده اسی .براساس روش  ،MLEطول
وقف مالیاتی برای دوره جنگ 47 ،ماه و در حال .عادی 41 ،ماه بوده و کشیییش قیمتی
درآمدزای مالیاتی ،کمتر از واحد برآورد شییده اسیی .در کوتاه مدت ،طول وقف مالیاتی،
 48ماه برآورد شیده و از طر دیگر ،تورم ،موجب کازش درآمدزای اسمی مالیاتی شده
اسی .از این رو اسیتدالل میشود ک در اقتصاد ایران ،اثر تانزی در کوتاه مدت قویتر از
بلند مدت عم کرده و موجب کازش درآمدزای حقیقی مالیاتی شده اس.
فرزینوش و زمکاران ( 4982در ماالع ای تح .عنوان بررسییی اثرات تورم بر کسییری
بودجی از بعید ززینی ای و درآمدی در ایران ب بررسیییی اثرات تورم بر کسیییری بودج
پرداتتند آنزا برای این منظور دو دیدراه تئوریک در تصییوص اثرات تورم بر کسییری
بودج از بعد درآمدی (فرضییی تانزی و ززین ای (فرضییی پاتینکین را بررسییی کردند
نتایق این بررسییی زا حاکی از آن اسیی .ک در بلند مدت ،اثر تانزی ب دلی پایین بودن
کشییش قیمتی مالیاتی و وجود وقف زای مالیات ب شییدت عم کرده و با افزایش تورم،
کسیییری بودج از طریق کازش درآمدزای مالیاتی افزایش مییابد اما در بلند مدت اثر
)Sadeghi & et al. (2004
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پاتینکین ،ب دلی باال بودن کشیییش قیمتی ززین زای دول .و سیییه باالی ززین زای
جاری دول ،.عم نمیکند بنابراین تورم از طریق افزایش ززین زای دول .بر کسیییری
بودج فشیییار آورده و آن را رسیییترش میدزد لذا در ایران ،طی دوره ی 4917-4903
تورم موجب افزایش کسری بودج شده اس.
غریبی 4983( 4در تحقیق تود با عنوان بررسییی رابا بین کسییری بودج و تورم اثر
تورم از بعد درآمدی و ززین ای بر کسری بودج را با استفاده از دادهزای ساالن -4985
 4952و تکنیک  ARDLمورد تحلی قرار داده اسیی .نتی این ماالع برای اقتصییاد
ایران بیانرر تثثیر م ب .تورم بر کسری بودج را نشان میدزد
زینال اقدم 4939( 2در ماالع ای با عنوان بررسیییی رابا بین تورم و کسیییری بودج
(رزیاف .مارکو سیییوییگینگ ب بررسیییی ارتباط غیرتای تورم و کسیییری بودج در
اقتصیییاد ایران با اسیییتفاده از الگوی غیرتای مارکو سیییوییگینگ و دادهزای فصیییلی
 490934-493231پرداتتی اسییی .نتایق حاکی از آن بوده اسییی .ک کشیییش قیمتی
درآمدزای مالیاتی نسیب .ب کشش قیمتی مخارج دول .کمتر بوده و لذا افزایش ساا
عمومی قیمی.زا کسیییری بودج را افزایش داده اسییی .و با توج ب اینک زر دو جزء
کسیری بودج نسیب .ب تیییرات قیمتی حساسی .کمتری دارند ،لذا تورم باعث کازش
درآمدزای مالیاتی و مخارج حقیقی شده و این بیانرر تثیید فرضی تانزی و پاتینکین در
اقتصییاد ایران میباشیید از طرفی ب دلی سییاو مختلف تورم در ایران و وجود رابا
غیرتای بین تورم و کسری بودج  ،برآورد رابا غیرتای بین این دو متییر نشان داد؛
در سیییاو باال و پایین تورمی رابا آماری م ب .معنیدار بین تورم و کسیییری بودج
وجود داشیت ولی این رابا در ساو باالی تورمی شدیدتر از ساو پایین تورمی بوده
اس..
زمانطور ک معلوم اس ،.تاکنون زیچ یک از ماالعات داتلی ،رابا غیرتای بین تورم
و کسری را بحث نکرده اس .لذا ماالع حاضر بر آن اس .تا تثثیر تورم بر کسری بودج
و رابا غیرتای این دو متییر را در لدکزای مختلف ب وسیل رررسیون کوانتای مورد
آزمون قرار دزد

)Gharibi (2010
)Zynal Aghdam (2014

1
2
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 -3روششناسی
رررسیییون کوانتای براسییاس یک تابت زیان متقارن و نامتقارن اسیی .و مشییاب برآورد
پارامترزا در رررسیییون حداق مربعات محاسییب میشییود این مدل ک توس ی کونکر و
باسییی 4.در سیییال  4308معرفی رردید ب تدریق ب روش جامعی برای ت زی و تحلی
آمیاری میدلزای تای و غیرتای متییر پاسیییخ ،در زمین زای مختلف تبدی رردید
انگیزه الیییلی ب کارریری رررسییییون گندک این اسییی .ک با نگازی دقیق و جامت در
ارزیابی متییر پاسیخ ،مدلی ارای شود تا امکان دتال .متییرزای مستق ن تنها در مرکز
ثقی دادهزیا ،بلکی در تمام قسیییم.زای توزیت ب ویگه در دنبال زای ابتدایی و انتهایی
فراز رردد ،بدون این ک با محدودی .مفروضات رررسیون معمولی ،واریانس نازمسانی
و حضییور تثثیر رذار دادهزای دورافتاده در برآورد ضییرایب روب رو باشییی در رررسیییون
رررسییییون معمولی از حداق نمودن م مو قدرمالق باقی ماندهزای
گنیدک برت
موزون برای برآورد پیارامتر الگو اسیییتفیاده میشیییود کی ب آن روش حداق قدرمالق
انحرافات 2یا  LADرفت میشود (کونکر و باس4308 ،.
تعریف کلی از رررسییون کوانتای بدین لورت اس .ک ارر مدل رررسیون تای مانند
زیر فرا شود3
𝑖𝜃𝜀 𝑌i =𝛽𝜃 𝑥𝑖 +
(4
و نیز  𝑄𝜃 (𝜀𝜃𝑖 |𝑋𝑖 ) = 0باشییید ،آنراه تابت گندک شیییرطی Ѳام توزیت  yب شیییرط
متییرزای تصادفی  Xب لورت زیراس3.
𝑖𝑥 𝜃𝛽 = ) 𝑖𝑋|𝑌( 𝜃𝑄
i=1,2,...,n
(2
ک ی در آن ) 𝑘𝛽  𝛽𝜃 = (𝛽0 , 𝛽1 , … . ,و ( 𝑘𝑖𝑥  𝑥𝑖 = (1, 𝑥𝑖1 , … . ,ب ی ترتیییب برداری از
پارامترزای نامعلوم و مقادیر معلوم زسییتند و 𝑖 εθیک متییر تصییادفی مشییازده نشییدنی
اس .معادل فوم را مدل رررسیون تای گندک Ѳام میرویند زمانطور ک رفت شد
در رررسیون کوانتای از حداق قدرمالق انحرافات استفاده میشود ،ک زد آن برآورد
پارامتر رررسییییونی Ѳام گندک اسییی .ک برای این منظور تابت زیانی ک در پی میآید
(قدر مالق باقیماندهزا یا انحرافات موزون نسب .ب 𝜃𝛽 کمین میشود3
| φθ (βθ ) = ∑ w(θ)|yi − xi βθ
(9
Koenker& Bassett
Least Absolute Deviations

1
2
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Ѳ y i  x i 
1 − Ѳ y i  x i 

{= )W(θ

توج ز زمان ب م مو توابت گندکی برآورد شییده ،نظر کام تری درباره اثر متییرزای
کمکی بر روی مکان ،مقیاس و شییک توزیت متییر پاسییخ دارد متییرزای کمکی ممکن
اسی .از راهزای بیشماری بر روی توزیت شرطی پاسخ ،اثر بگذارند 3پهن شدن پراکندری
(نازمسیانی واریانس  ،کشییدری یکی از دمزای توزیت و متراک شیدن دم دیگر بررسی
روشین این اثرات از طریق رررسیون گندکی میتواند دیدراه دقیقتری از رابا تصادفی
بین متییرزا فراز آورد و بنابراین تحلی ت ربی آرازی بخشییی را ارای میدزد (داوینو
و زمکاران2741 ،4
زمانطورک قب نیز اشیییاره شییید ،در رررسییییون کوانتای پارامترزا براسیییاس حداق
قدرمالق انحرافات ( LADتخمین زده میشییوند این روش دارای مزایایی ب شییر زیر
اس3.
 -4برت روش حیداقی مربعیات ،روش حیداق قدرمالق انحرافات نسیییب .ب
دادهزای دورافتاده اسییتوار اسیی .این ویگری ناشییی از آن اسیی .ک برت
ازمیی .انیدازه باقیماندهزا در روش حداق مربعات ،در این روش فق ع م.
باقیماندهزا مورد توج قرار میریرد بنابراین ،تعداد باقیماندهزایی (انحرافاتی
کی بیشیییتر (م بی .یا کمتر (منفی از گندک مورد نظرند و ن مقدار بزرری
آنزیا در برآوردزیا اثررذار اسییی .پس ،دادهزای دورافتاده ک تثثیر تود را از
طریق بزرری باقیماندهزا نشییان میدزند ،نمیتوانند برآورزای  LADرا متثثر
سازند
 -2شیییکی بسیییت ای برای برآورد پارامترزای این الگو وجود ندارد و از روشزای
عددی دورافتاده ک تثثیر تود را از طریق بزرری باقیماندهزا نشیییان میدزند،
نمیتوانند برای برآورد آنزا اسیییتفاده کنند ز گنین ،جوابزای نهایی الگوی
رررسیییون گندک میتواند یکتا نباشیید البت یافتن جواب یکتا با انتخاب یک
معیار مناسب میسر اس( .انصاری و زمکاران4985 ،2
-4معرفی مدل و متغیرهای تحقیق
Davino et al

1

)Ansari et al. (2006

2
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در این ماالع با پیروی از ماالع زسیییین یی لین و پانگ گاو ( 2749ب بررسیییی اثر
تورم بر کسیری بودج ب روش رررسییون کوانتای برای اقتصیاد ایران پرداتت میشود
بنابراین سیعی می رردد مدلی ارای شیود ک با سیاتتار و شرای اقتصاد ایران زمازنگی
داشت باشد تابت ارای شده در این تحقیق ب لورت زیر میباشد3
)(1

𝑡𝑈 =𝛼1 + 𝛼2 𝐿𝐶𝑝𝑖𝑡 + 𝛼3 𝐿𝑇𝑟𝑜𝑡 + 𝛼4 𝐿𝐸𝑟𝑡 + 𝛼5 𝐺𝑦𝑡 + 𝛼6 𝐷 +

𝑑𝐵

Gdp

ک در آن شر متییرزا ب لورت زیر اس.؛
𝑑𝐵

 Gdpنسییب .کسییری بودج ب تولید ناتالم داتلی بر پای سییال  Lcpi ،4989لگاریت
شییاتم ک بهای کاالزا و تدمات مصییرفی (نرر تورم  LTro ،لگاریت درآمدزای نفتی
(میلییارد رییال  LEr ،لگاریت نرر ارز بازار آزاد نسیییب .ب دالر Gy ،مبین نرر رشییید
اقتصیادی اس .ک از تولید ناتالم داتلی ب قیم .پای سال  4989ب دس .آمده اس.
و  Dمتییر م ازی مربوط ب تورم اسیی .ک ب دلی تعدی ت اقتصییادی سییال  4901و
تفاوت آن با سیالزای دیگر در فصی زای سیال  4901یک و در فصی زای بقی سالزا
عدد لفر را اتتیار کرده اس .و  Uنیز جز ات ل میباشد

 -5تخمین و تحلیل نتایج
 -1-5نتایج حاصل از برازش رگرسیون چندک
زمانطور ک در بخش قب توضییا داده شد ،برای آزمون تثثیر تورم بر کسری بودج از
روش رررسییون گندک ک توسی کوانکر و باسی 4308( .ارای شیده اسی ،.استفاده
میشود زیستوررام مربوط ب کسری بودج ب لورت زیر رس شده اس3.
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نمودار ( :)1روند تغییرات کسری بودجه طی دوره ()1307:1-1333:4
منبت 3بانک مرکزی جمهوری اس می ایران

این نمودار گولگی ب گپ داشیت و دارای نقاط پرت حایز ازمی .میباشد پس با توج
ب مازی .گولگی متییر کسری بودج  ،استفاده از رررسیون حداق مربعات برای بررسی
عوام مؤثر بر متییر مورد نظر مناسیییب نمیباشییید از سیییویی دیگر ،با توج ب ویگری
رررسییون گندک در مدلسیازی متییرزای گول  ،این شیوه روش مناسبی برای بررسی
تمام قسییم.زای توزیت و ارای کام شییک زای رررسیییونی اسیی .بنابراین اسییتفاده از
رررسیون گندک ترجیا داده میشود
مدل معرفی شییده در قسییم .قب ب روش رررسیییون گندک تخمین زده شیید و نتایق
بدسی .آمده ب شر جدول  2اس .زمانطور ک از جدول ( 2م حظ میشود ،رابا
بین نسییب .کسییری بودج ب تولید ناتالم داتلی با متییرزای تورم ،درآمدزای نفتی،
نرر ارز و رشید اقتصیادی در لدکزای مختلف ارای شده ک جزییات نتایق ب شر زیر
میباشد3
نتایق حالیی از برازش رررسیییون گندک نشییان میدزد ،در تمامی گندک زا ،رابا
منفی و معنیداری بین تورم و کسیری بودج دول .وجود دارد در واقت ،نتایق نشان می
دزید تورم بیاعیث کازش درآمدزای مالیاتی و مخارج دول .میشیییود ،اما تورم مخارج
دول .را بیشتر از مالیات زا کازش داده و از زمین طریق باعث کازش کسیییری بودج
میشیود تفسییر اندازه ضرایب در زر لدک مشاب با رررسیون حداق مربعات اس .در
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گارک اول ( %25دادهزا ب ازای  4درلید افزایش ساا قیم .زا ،نسب .کسری بودج
ب تولید ناتالم داتلی ب اندازهی  7/4درلیید کازش مییابد در گارک دوم ( میان ب
ازای  4درلیید افزایش در سییاا عمومی قیم.زا ،نسییب .کسییری بودج تولید ناتالم
داتلی ب اندازه  7/71درلییید کازش یافت و زمانطور ک م حظ میشیییود در گارک
سییوم نیز ،با افزایش  4درلییدی سییاا عمومی قیم.زا کسییری بودج ب اندازه 7/75
درلد کازش مییابد زمانطور ک م حظ میشود ضریب کسری بودج در لدکزای
ابتدایی نسیب .ب سایر لدکزای مورد بررسی مقدار بیش تری را اتتیار کرده اس .در
طول گندکزای مورد بررسیی ،ضریب تورم در گندکزای ابتدایی افزایشی بوده ،سپس
روندی م ی را در پیش ررفت اس .ک شدت اثررذاری تورم بر کسری بودج در نمودار
 2نشان داده شده اس.
جدول ( :)2نتایج تخمین در صدکهای مختلف رگرسیون چندک
D

Gy

7/741
-7/771
-7/772
-7/772
-7/771
-7/775
-7/771
-7/74
-7/770
-7/775
-7/770
-7/775
-7/775
-7/779
-7/74
-7/74
-7/74
*-7/74
-7/74

7/742
7/779
-7/74
-7/78
7/745
7/745
7/722
*7/7773
-7/775
-7/779
-7/772
-7/775
-7/74
-7/72
*7/74
*7/72
*7/72
*7/72
7/74

متییروابست  3کسری بودج
LCpi
Ler
LTro

**7/72
***7/79
**7/74
**7/74
7/748
**7/72
***7/79
***7/72
***7/72
**7/74
*7/74
**7/74
**7/74
**7/74
***7/72
***7/72
***7/79
***7/72
7/74

***7/70
***7/44
***7/70
***7/70
***7/70
***7/78
***7/73
*7/79
**7/79
7/72
7/72
*7/79
*7/71
**7/71
*7/79
*7/79
*7/79
*7/2
7/779

***-7/42
***-7/45
***-7/47
***-7/73
***-7/47
***-7/42
***-7/49
***-7/71
***-7/75
***-7/75
***-7/75
***-7/71
***-7/78
***-7/73
***-7/75
***-7/75
***-7/71
***-7/71
-7/4

Intercept

-7/14
***-7/05
***-7/11
***-7/14
***-7/10
***-7/51
***-7/12
***-7/92
**-7/29
***-7/24
***-7/25
***-7/94
***-7/90
***-7/12
***-7/28
***-7/23
***-7/23
**-7/29
-7/78

* معنی دار در ساا  ** ،%47معنی دار در ساا  %5و *** معنی دار در ساا %4
منبت 3یافت زای تحقیق

Quantile

5/50
5/1
5/10
5/2
5/20
5/3
5/30
5/4
5/40
5/0
5/00
5/6
5/60
5/7
5/70
5/8
5/80
5/9
5/90
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٠.۵٠

٠.۴۵

٠.۴٠

٠.۳۵

٠.۳٠

٠.٢۵

٠.٢٠

٠.١۵

٠.١٠

٠.٠۵

-٠.٠٥
-٠.١٠
-٠.١٥
-٠.٢٠

نمودار ( :)2ضرایب تورم در صدکهای مختلف
منبت 3یافت زای تحقیق

بر اسییاس نتایق ،منحنی پوش ضییرایب تثثیر تورم بر نسییب .کسییری بودج ب لییورت
غیرتای اسییی .ب طوریک در لیییدکزای پایینتر ،میزان کسیییری بودج اثرپذیری
بیشتری نسییب .ب نرر تورم دارد در واقت ،ب ازای یک واحد افزایش سییاا قیم.زا
لدکزای ساو پایینتر بروز کسری بودج بیشتر ازلدکزای باالیی و میانی کازش
مییابند
رررسییون رایق نمیتواند میزان اثرپذیری متییر وابسیت از متییر توضیحی را در ساو
مختلف توزیت نشییان دزد و فق ب پارامتر میانگین (مکان مرتب اسیی ،.درحالی ک
رررسییون گندکی ما را قادر ب آشینایی با شک توزیت مینماید با توج ب این موضو
 43مدل ب ازای  43گندک  7/75الی  7/35بر دادهزا برازش داده شد شک زیر تاوط
برازش داده شده را نشان میدزد

نمودار ( :)3خط برازشی رگرسیون چندک
منبت 3یافت زای تحقیق
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با توج ب نمودار باال ،در سیم .راسی .توزیت شرطی ،فشردری دادهزا در قسم .باالیی
زیاد اسی .ب عبارت دیگر ،در سم .راس .توزیت شرطی فشردری بیشتری در مقایس
با سم .گپ وجود دارد بنابراین با یک توزیت گول ب گپ مواج زستی
درآمدزای نفتی مه ترین منبت تثمین بودج کشیور میباشید وابستگی بودج دول .ب
درآمدزای نفتی بسییار زیاد اس ،.این وابستگی باعث شده تا سیاس.زای مالی علیرغ
جه.دزی تاص بودج زای سیینواتی در اقتصییاد ایران عم از شییرای بازارزای جهانی
نف .تبعی .نماید بر این اسییاس با کازش یا افزایش درآمد نف ،.کسییری بودج دول.
تح .تاثیر قرار میریرد نتایق حالی از تخمین نشان میدزد ک تثثیر درآمدزای نفتی
برکسییری بودج دول .در زم لییدکزای مورد بررسییی م ب .و معنی دار بوده اسیی.
یعنی بیا افزایش درآمیدزیای نفتی کسیییری بودج دول .افزایش و با کازش درآمدزای
نفتی ،کسییری بودج کازش مییابد این امر ب نوعی نشییان دزنده اثرات انضییباط مالی
دولی .در دوره کیازش درآمیدزای نفتی و افزایش بیانضیییباطی دول .در دوره افزایش
درآمدزای نفتی اس .ب طوری ک افزایش درآمدزای نفتی انبساط تاطر بیشتری برای
ززین کرد دول .فراز کرده و از این طریق موجب رسترش ززین زای دول .شده اس.
ک در نهای .این امر من ر ب کسییری بودج دول .میرردد از سییوی دیگر ،با کازش
آمدزای نفتی ،دول .بودج انقباضی در پیش ررفت و ب دلی نگرانیزای ناشی از تداوم
گنین روند درآمدی ،انضیباط مالی بیشتری را ب کار ررفت اس .ک نهایتا این امر من ر
ب کازش کسییری بودج نسییب .ب تولید ناتالم داتلی شییده اسیی .شییدت اثررذاری
درآمدزای نفتی بر کسری بودج در نمودار  1نشان داده شده اس.
٠.٠۴
٠.٠۳
٠.٠٢
٠.٠١
٠.٠٠

٠.٠۵
٠.١٠
٠.١۵
٠.٢٠
٠.٢۵
٠.۳٠
٠.۳۵
٠.۴٠
٠.۴۵
٠.۵٠
٠.۵۵
٠.۶٠
٠.۶۵
٠.۷٠
٠.۷۵
٠.۸٠
٠.۸۵
٠.۹٠
٠.۹۵
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نمودار ضیرایب درآمدزای نفتی نشان میدزد ک در لدکزای ساو پایینتر و باالتر،
میزان کسری بودج اثرپذیری بیشتری نسب .ب درآمدزای نفتی دارد
یکی دیگر از بحثزای مار در اقتصاد ،اثر نوسانات نرر ارز بر متییرزای ک ن اقتصادی
اسی .ب دلی این ک نوسیانات نرر ارز ز بخش تقاضای ک اقتصاد و ز بخش عرض
اقتصییاد را تح .تثثیر قرار میدزد و از این رو ،یکی از عوام تثثیررذار بر تورم اسیی .در
کشوری م ایران ک بیشتر درآمدزای دول .در طی دوره مورد بررسی از مح عایدات
ارزی حالی از لیدور نف .اس ،.ازمی .نرر ارز ب مراتب بیشتر میشود زیرا این نرر
مسیتقیما بر وضیت مالی دول( .درآمدزا و ززین زا مؤثر اس .در واقت میتوان ب لحاظ
تئوریکی اثر نرر ارز بر کسیییری بودج را بدین شیییر تحلی کرد ک ضیییمن این ک با
افزایش نرر ارز درآمدزای دول .از مح لیادرات نف .بیشتر میشود ،ززین زای دول.
نیز ب واسا افزایش نرر ارز افزایش مییابد گرا ک با افزایش نرر ارز ،ززین زای دول.
ز از جنب ززین زای کاالزای مصیییرفی داتلی و نیزکاالزای وارداتی افزایش مییابد و
لذا بسیت ب شیدت تیییرات درآمد و ززین زای دول ،.نرر ارز میتواند بر کسری بودج
تثثیر م ب .و یا منفی داشیت باشید زمانطور ک از نتایق مشازده میشود ،تثثیر متییر
نرر ارز بر کسیری بودج در تمام لیدکزای بررسیی شیده ب ز لدکزای  55و 17بر
کسیری بودج م ب .و معنیدار اس .بنابراین ،نتایق بدس .آمده از تخمین مدل دالل.
بر این دارد ک در طی دوره مورد بررسییی ،با افزایش نرر ارز ززین زای دول .بیشییتر از
درآمدزای دول .رسیییترش یافت ک این امر در نهای .من ر ب افزایش کسیییری بودج
شده اس .شدت اثررذاری نرر ارز بر کسری بودج در نمودار  5نشان داده شده اس.
٠.١۵
٠.١٠
٠.٠۵
٠.٠٠

٠.٠۵
٠.١٠
٠.١۵
٠.٢٠
٠.٢۵
٠.۳٠
٠.۳۵
٠.۴٠
٠.۴۵
٠.۵٠
٠.۵۵
٠.۶٠
٠.۶۵
٠.۷٠
٠.۷۵
٠.۸٠
٠.۸۵
٠.۹٠
٠.۹۵
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در راسیتای عوام تثثیر رذار ذکر شیده در باال ،بین تورم و رشیید اقتصادی یک رابا دو
طرف وجود دارد تولید ناتالم داتلی حقیقی ،بیانرر عرضی ک جامع اس .بنابراین
افزایش آن ب منزل کازش شکا عرض و تقاضای ک و در نتی کازش تورم اس .ک
طبق نتایق بدسی .آمده از تخمینزا در زم لیدکزای بررسییی شده ب ز لدک 97تا
 ،15وجود رابا مستقی بین رشد اقتصادی و کسری بودج تثیید میشود اما از لدک
 97تییا  15رابای این دو متییر منفی و معکوس اسییی .کی این ع می .منفی برت
انتظارات تئوریک میباشید ضریب متییر رشد اقتصادی در لدکزای  5تا  15معنیدار
نبوده اسی ،.اما در گارک سوم ب بعد در زم لدکزا ،م ب .و معنیدار اس .براساس
ادبیات اقتصییاد ک ن ،انتظار میرود رشیید تولید ناتالم داتلی من ر ب کازش سییاا
عمومی قیم .زا و کازش تورم شیود زمگنین براساس این پگوزش تورم در ایران رابا
مسییتقی با کسییری بودج دارد ،لذا رشیید تولید ناتالم داتلی میتواند من ر ب کازش
کسییری بودج شییود از سییوی دیگر با رشیید تولید ناتالم داتلی ،درآمد مالیاتی دول.
افزایش یافت و از این کانال موجب کازش کسییری بودج دول .میشییود اما بر اسییاس
قانون وارنر با رشد تولید ،ززین زای دول .نیز افزایش مییابد ک این امر میتواند من ر
ب افزایش کسیری بودج شیود زمگنین باید توج کرد ک گون در محاسیب نرر رشد
اقتصییادی از تولید ناتالم داتلی زمراه با نف .اسییتفاده شییده ،این امر موجب افزایش
ززین زای دول .شده و در نتی باعث شده اس .رشد اقتصادی بتواند کسری بودج را
افزایش دزد شدت اثررذاری رشد اقتصادی بر کسری بودج در نمودار  1مشخم اس.
٠.٠٤
٠.٠۳
٠.٠٢
٠.٠١
٠.٠٠

٠.٠۵
٠.١٠
٠.١۵
٠.٢٠
٠.٢۵
٠.۳٠
٠.۳۵
٠.۴٠
٠.۴۵
٠.۵٠
٠.۵۵
٠.۶٠
٠.۶۵
٠.۷٠
٠.۷۵
٠.۸٠
٠.۸۵
٠.۹٠
٠.۹۵

-٠.٠١
-٠.٠٢
-٠.٠۳
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 -2-5نتایج حاصل از روش بوت استرپ MCMB-A

برای تثیید نتایق حالیی از تخمین رررسیییون گندک از روش بوت اسییتر اسییتفاده
می شیود بوت اسیتر روشیی اس .ک فارز از زم فرضیات ،با ای اد نمون زای فراوان،
شیییرای نمونی را بی شیییرای جامع نزدیک میکند و با در نظر ررفتن تمامی حاالت
تشیکی نمون  ،می توان از لیح .برآورد ضیرایب و برآورد فالیل اطمینان برای ضرایب
مامئنتر شیید (افرون و تیبشیییرانی 4339 ،4در اسییتفاده از این روش نیازمند پذیرش
پیش فرا زای مربوط ب نرمال بودن توزیت و نمون بزر نخوازی بود و نتایق از اعتبار
مناسییبی برتوردار توازند شیید ،زر گند بهایی متناظر با طوی شییدن فالییل اطمینان
توازی پردات .روش باز نمون ریری بوت اسییتر در سییال  4303توس ی افرون ارای
شیید ک ب وسیییل آن میتوان مشییک نبود نمون بزر را از بین برد (افرون 4384 ،با
اسییتفاده از این روش میتوان برآوردزای نسییبتا دقیقی از پارامترزای جامع و زمگنین
ضرایب رررسیونی ب دس .آورد (افرون 4380 ،ارای فوال اطمینان برای پارامترزای
م هول در مایالعات مختلف معموال براسیییاس پیش فرازایی اسییی .ک از جمل آن
میتوان ب ضییرورت بزر بودن ح نمون (ب اندازه کافی اشییاره داشیی .روش بوت
اسیتر اسیتفاده شیده ،روش بوت استر حاشی ای مارکوشین برای رررسیون گندک2
میباشید ک توسی زی و زو 2777( 9معرفی شید این نو بوت استر براساس روش
سیییاتی .فالیییل اطمینان یا سیییات .مناق برای دسیییت برآوردررزای میانگین در
رررسیییونزای تای و برآوردررزای حداک ر درسیی .نمایی در بعضییی مدلزای تاص
پارامتری میباشید ما با استفاده از الگوریت ( MCMB-Aب تحلی و بررسی رررسیون
گنیدک میپردازی در این ماالع از نمون زا  4777بار نمون ریری و فالیییل اطمینان
 %35برای ضیرایب محاسیب شیده اس .با استفاده از رررسیون گندک ،مدل مناسب و
معنیداری برای دادهزای مورد نظر برازش شییده و برای زر یک از ضییرایب مدل ،فالییل
اطمینان و تاای معیار محاسیب رردید نتایق حالی از کاربرد روش گندک و استفاده
از روش بوت اسیتر در نمون ای متفاوت نشیان میدزدک کاربرد روش بوت استر در
مواردی ک با ح نمون ناکافی مواج زسییتی و شیییرای مناسییب برای اسیییتفاده از
1

Efron & Tibshirani
Markov Chain Marginal Bootstrap for Quantile Regression
3
He & Hu
2
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رررسییون گندک فراز نیسی ،.ضیروری و نتایق بدس .آمده با افزایش تکرارزای بوت
اسییتر  ،ب نتایق حالی از دادهزای کام نزدیک میشییود این امر ،ز در مورد برآورد
ضیرایب مدل و ز در مورد فالیل اطمینان و تاای مربوط ب ضییرایب ،لادم اس .با
اجرای بوت استر نتایق حال از رررسیون گندک در مدل تثیید میشود.
جدول ( :)3نتایج تخمین بوت استرپ رگرسیون چندک
D

Gy

LTro

Ler

LCpi

Intercept

Quantile

7/741
-7/771
-7/775
-7/775
-7/771
-7/779
-7/779
-7/779
-7/775
-7/779
-7/770
-7/771
-7/771
-7/74
-7/74
-7/74
-7/74
*-7/74
-7/74

7/742
7/779
7/74
7/74
7/741
7/745
-7/74
-7/29
-7/74
-7/74
-7/772
-7/775
-7/771
7/7771
-7/7774
7/74
*7/72
7/72
-7/74

**7/72
***7/79
***7/79
***7/72
*7/72
***7/72
*7/72
7/74
**7/74
**7/74
**7/74
***7/74
***7/72
***7/72
***7/72
***7/79
***7/79
***7/72
7/74

7/70
***7/44
***7/73
***7/78
***7/70
***7/78
***7/70
***7/71
***7/75
***7/75
***7/79
**7/72
**7/72
***7/79
**7/72
**7/79
**7/79
7/72
7/779

***-7/42
***-7/45
***-7/47
***-7/74
***-7/47
***-7/42
***-7/49
***-7/78
***-7/78
***-7/70
***-7/71
***-7/71
***-7/75
***-7/71
***-7/75
***-7/75
***-7/71
***-7/71
-7/4

*-7/14
***-7/05
***-7/14
***-7/5
***-7/10
***-7/51
***-7/10
***-7/14
**-7/90
***-7/91
***-7/28
***-7/22
***-7/29
***-7/28
***-7/25
***-7/23
***-7/23
**-7/29
-7/78

7/75
7/4
7/45
7/2
7/25
7/9
7/95
7/1
7/15
7/5
7/55
7/1
7/15
7/0
7/05
7/8
7/85
7/3
7/35

* معنی دار در ساا  ** ،%47معنی دار در ساا  %5و *** معنی دار در ساا %4
منبت 3یافت زای تحقیق

 -6نتیجه گیری
در این ماالع با اسیتفاده از رر رسیون کوانتای اثرات تورم بر کسری بودج دول .ایران
طی سیالزای  490734 -493931مورد بررسیی قرار ررف .با توج ب ادبیات اقتصادی
موجود ،اثرات تورم از دو بعید درآمیدی و ززینی ای کسیییری بودجی را تح .تثثیر قرار
میدزد و بسیت ب شیدت واکنش اجزای کسری بودج ب تورم ،کسری بودج میتواند
افزایش و یا کازش یابد یافت زای ت ربی دالل .بر این ک با افزایش تورم در لدکزای
مختلف ،کسییری بودج کازش مییابد بنابراین ،با عنای .ب مبانی نظری (دیدراه تانزی
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و پاتینکین میتوان گنین اسییتدالل کرد ک تورم علیرغ اینک موجب کازش درآمدزا
و ززین زای حقیقی دول .شیییده اسییی ،.لیکن ب دلی اینک میزان کازش ززین زای
حقیقی بیشییتر از میزان کازش درآمدزای حقیقی دول .بوده اسیی ،.لذا در م مو تورم
سبب شده اس .کسری بودج کازش یابد طبق دیدراه تانزی با افزایش تورم درآمدزای
حقیقی میالییاتی دول .کازش توازد یاف .این موضیییو با طوالنی بودن وقف مالیاتی
تشیدید توازد شید وجود راهزای رونارون رریز مالیاتی ،عدم شاتمبندی مالیاتزای
معوق  ،عدم اسیییتفاده از جریم برای تثتیرزای مالیاتی ،وجود درآمدزای نفتی ب عنوان
آسیییانترین راه تثمین بودج  ،از مه ترین عوام وقف زای طوالنی جمتآوری مالیات در
ایران زسیتند در اقتصیاد ایران طی دوره مورد بررسیی از یک سو نرر تورم باالس .و از
سیویی دیگر ،ز وقف دریاف .مالیات طوالنی و ز سیییسییت مالیاتی ک کشییش اس.
بنابراین ،فرضی تانزی مبنی بر اینک افزایش تورم ،درآمد زای حقیقی مالیاتی را کازش
میدزد ،قاب رد نیسی .و می توان بر این فرضیی لح رذاش .از سویی سه باالیی از
بودج دول .را مخارج جاری تشیکی میدزد طبق نتایق بدسی .آمده از ماالع حاضر
استدالل بر این اس .ک مخارج دول .در شرای تورمی در ایران کازش مییابد بنابراین
فرضی پاتینکین مبنی بر اینک با افزایش تورم ،مخارج حقیقی دول .نیز کازش مییابد،
تیثییید شیییده و نهایتا افزایش تورم از بعد مخارج نیز کسیییری بودج را تح .تثثیر قرار
میدزد بنابراین تورم از طریق اثر تانزی و پاتینکین ب طور معنیدارکسیییری بودج را
تحی .تیثثیر قرار میدزد زرگند افزایش تورم باعث کازش مخارج حقیقی و درآمدزای
حقیقی دول .میشییود ،لیکن اثر پاتینکین بر اثر تانزی غلب کرده و تورم از بعد مخارج و
با فعال کردن اثر پاتینکین کسری بودج را کازش دزد
این ماالع نشییان داد ک رررسیییون گندک ن تنها میتواند جانشییین مناسییبی برای
رررسیییون میانگین باشیید (با جانشییین کردن میان ب جای میانگین  ،بلک در برتی از
حاالت ،اط عات بیشیتری از شیک توزیت را در مقایسی با رررسیون میانگین در اتتیار
تحلی رر قرار میدزد رررسیون میانگین ب دلی وجود دادهزای دور افتاده و انحرا از
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