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Abstract 
Due to the importance of balancing internal and external of the economy, research on 
the interaction effects of the budget deficit, savings gap, and current account deficit 
has always been a major issue for policymakers. The main purpose of this study was 
to test the validity of the triple deficit hypothesis during the period 1978-2019 in the 
Iranian economy with the presence of the degree of trade openness for two models of 
oil trade and without oil trade. In the present paper, by providing a theoretical 
framework and using the Johansen - Juselius cointegration test method and the error 
correction mechanism, long-term and short-term relationships of the variables of this 
research are investigated. The results showed that the long-run relationship among the 
components of the triple deficit hypothesis is established in the two models of oil trade 
and without oil trade, but the validity of the triple deficit hypothesis is not confirmed 
in the short run. Through the Impulse response functions, decisions were made about 
the interrelationships among the variables, and the results of this method confirmed 
the validity of the triple deficit hypothesis for the oil trade model and the occurrence 
of the inverse mechanism for the oil-free trade model. Finally, in the oil trade model, 
internal and external imbalances reduced trade openness, and in the non-oil trade 
model, only the savings gap played such a role. This emphasized the key role of the 
private sector in reducing internal and external imbalances. 

Keywords: Triple Deficits, Twin Deficits, Savings Gap, Trade Openness. 

JEL Classification: E62, F40, F41, H62. 

                                                           
 Corresponding Author: a_gholami@iau-tnb.ac.ir 

How to Cite: Mehrara, M., Gholami, A., Ahmadi, S. M. M. (2022). Validity Test of 

the Triple Deficit Hypothesis in Iran in the Presence of Trade Openness. Iranian 

Journal of Economic Research, 27 (90),135 -169. 

- This paper is taken from the thesis of Ph.D.in economics of Tehran North Branch, 

Islamic Azad University. 



 ---------ای اقتصادی ایرانهپژوهش --

 169-135، 1401 بهار، 90، شماره 27دوره 
ijer.atu.ac.ir  

DOI: http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2022.61042.981 
 

 

شی
وه

پژ
له 

مقا
 

ت: 
یاف

در
خ 

اری
ت

31/
02/

14
00

  
ش: 

یر
پذ

خ 
اری

ت
27/

10/
14

00
 

 
07

28
-

17
26

IS
SN

:
 

64
45

-
24

76
eI

SS
N

: 
 

 

 رجهد حضور با ایران در گانهسه هایکسری فرضیه اعتبار آزمون
 تجاری بودن باز

    مريم مهرآراء 
 آزاد اسالمی، واحد تهران شمال، دانشگاه اقتصاد، دكتري رشته دانشجوي

  ایران تهران،
  

 آزاد اسالمی، واحد تهران شمال، تهران، ایران اقتصاد، دانشگاه استادیار، گروه امیر غالمی 
  

 آزاد اسالمی، واحد تهران شمال، تهران، ایران استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه  سید محمد مهدی احمدی

 چکیده 
انداز ف پسابه دلیل اهمیا ایجاد تعادل داخلی و خارجی اقتصاد، تحقیق درخصوص اثرات متقابل کسری بودجه، شک

گذاران بوده اسا. هدف اصلی این تحقیق و کسری حساب جاری به عنوان مساله اساسی همیشه مورد توجه سیاسا
در اقتصاد ایران با حضور درجه باز بودن تجاری برای  1357- 1397گانه طی دوره های سهآزمون اعتبار فرضیه کسری

به اهمیا مساله، در مقاله حاضر با ارائه یک چارچوب نظری و با دو مدل تجارت با نفا و بدون نفا بود. با توجه 
جوسیلیوس و مکانیسم تصحیچ خطا به ترتیف به بررسی روابط بلندمدت و  -استفاده از روش همجمعی جوهانسون

ه گاننتایج کسف شده نشان داد رابطه بلندمدت میان اجزای فرضیه کسری سه مدت متریرهای تحقیق پرداخته شد.کوتاه
ریق توابع مدت مورد تایید نیسا. از طگانه در کوتاهدر هر دو مدل نفتی و غیرنفتی برقرار، اما اعتبار فرضیه کسری سه

گیری درخصوص روابط متقابل میان متریرها پرداخته شد و نتایج حاصل از این روش بیانگر واکنش به ضربه به تصمیم
تجارت نفا و وقوع یک مکانسیم معکوس برای مدل تجارت بدون نفا گانه برای مدل تایید اعتبار فرضیه کسری سه

های داخلی و خارجی، درجه باز بودن تجاری را کاهش دادند و در مدل بود. در نهایا در مدل تجارت نفا عدم تعادل
ر دانداز چنین نقشی را ایفا کرد که این امر تاکیدی بر نقش کلیدی بخش خصوصی تجارت غیرنفتی فقط شکاف پس

  . های داخلی و خارجی داشاکاستن از عدم تعادل

 .تجاری بودن باز درجه انداز،پس شکاف دوگانه، کسری گانه،سه کسریها: کلیدواژه

 .JEL: H62 ,F41,F40 ,E62 یبندطبقه
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 . مقدمه1
داخلی  هایای و جهانی شدن، بیشتر کشورها با عدم تعادلدر دنیای امروزی به واسطه شبکه

رجی مواجه هستند. مانند برخی از کشورهای در حال توسعه، ایران نیز با کسری بودجه و خا
های عمده اقتصاد مواجه اسا. مزمن به عنوان عامل برهم زننده تعادل داخلی و ایجاد آسیف

ای برای های اخیر به عنوان دغدغههمچنین عدم تعادل حساب جاری که در سال
در  .شود در مورد ایران نیز وجود دادورها محسوب میگذاران در تعدادی از کشسیاسا

توان از دیدگاه تئوریک استدالل کرد که این نگرانی نادرسا اسا به نظر حالی که می
های خارجی را توانند عدم تعادلهای مالی میها با اجرای صحیچ سیاسارسد دولامی

شه عدم تعادل حساب جاری اصتح کنند، زیرا اغلف بیان شده که عدم تعادل بودجه، ری
ه انداز بخش خصوصی را بتواند ارتقاء پسهای مالی میعتوه بر این، اصتح سیاسا .اسا

دهنده کسری بودجه دولتی نیز شامل شود. توجه به این کننده و پوششعنوان عامل جبران
امر درخصوص ایران با اهمیا اسا، چراکه حضور پررنگ بخش دولتی در عرصه اقتصاد 
موجف محدود شدن دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی شده اسا. اما این مهم تاکنون 

قابل  تواند منجر به تحوالتبحث برانگیز باقی مانده که ترییرات در سیاسا مالی آیا می
بینی عملکرد اقتصاد باز در حساب جاری شود. یک جنبه مهم از این موضوع، مربوط پیش

که بر اساس آن کسری بودجه و کسری حساب جاری ارتباط  ااس 1دوگانهبه فرضیه کسری 
 کنند.بسیار نزدیکی با یکدیگر پیدا می

درایاالت متحده آمریکا، ابتدا  1980همزمان با شروع جنبش جهانی شدن در دهه 
ری حساب زمان کسکشورهای توسعه یافته و سپس کشورهای در حال توسعه با مشکل بروز هم

اجه شدند. این مقطع تاریخی نقطه شروع مبحث فرضیه کسری دوگانه وکسری بودجه مو جاری
 (.  Akinci, 2012&Yilmaz به عنوان یکی از مباحث اساسی اقتصاد کتن باز بود ك

گانه در اواخر دهه (، اعتبار فرضیه کسری دو2006ك 2بارتولینی و الهیریبراساس مطالعه 
شده  ا. از است نائات دیگر و قابل توجه دیدهبرای کشور آمریکا مورد تایید قرار نگرف 1990

 درخصوص نقض فرضیه کسری دوگانه، تجربه کشور ژاپن طی همین دهه بود که در آن هم
 زمان با افزایش شدیدکسری بودجه، مازاد حساب جاری نیز مشاهده شد. 

                                                           
1. Twin Deficits Hypothesis 

2. Bartolini, L. & Lahiri, A. 
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و  اتجربه ژاپن به عنوان مدرکی مبنی بر اهمی (2016ك 1کوبان و باللیچیوغلوطبق مطالعه 
به نحوی کسری بودجه دولا را جبران  تواندشود که میانداز خصوصی قلمداد مینقش پس

کند تا کسری حساب جاری تحا تاثیر کسری مالی قرار نگیرد. اما دیده شدن رابطه علی 
انداز در مطالعات مختلف پس از بین کسری حساب جاری، کسری بودجه و شکاف پس

تر به فرضیه کسری دوگانه به وجود آمده و موضوع میقباعث شد تا نگاهی ع 2000سال 
 مورد مطالعه قرار گیرد.  2گانهارتباط بین تعادل داخلی و خارجی در قالف فرضیه کسری سه

با مرور گسترده  بر ادبیات کاربردی موضوع در ایران مشخص شد تعدادی مطالعه 
ها نشان ترآنین فرضیه در بیشدرخصوص آزمون فرضیه کسری دوگانه انجام گرفته که تایید ا

از پایداری کسری بودجه و کسری حساب جاری اسا، اما تاکنون به آزمون فرضیه کسری 
ر د برای ایرانیک مطالعه کاربردی گانه در ایران پرداخته نشده اسا. از این رو، انجام سه

وسعه ی در تتواند از اهمیا قابل توجهقالف دو مدل تجارت با نفا و تجارت بدون نفا می
 مطالعات قبلی برخوردار باشد. 

ک از یدر این مطالعه بر اساس ادبیات تجربی موضوع که در آن مشخص نیسا کدام
ی کارگیرزا، پس از آزمون مانایی متریرها با بهیک برونزا بوده و کداممتریرها درون

 3هانسنوهای زمانی در غالف الگوی تصحیچ خطای برداری جتکنیک اقتصادسنجی سری
به دنبال یافتن اثرات متقابل متریرهای کسری بودجه، کسری حساب جاری، شکاف 

انداز، درجه باز بودن تجاری، حساب مالی و سرمایه هستیم. این روش عتوه بر پویا پس
های سری زمانی که اغلف نامانا هستند، مناسف بوده و اجزای بلندمدت و بودن برای داده

گیرد. در نهایا با استفاده از توابع واکنش به ورد بررسی قرار میمدت متریرها مکوتاه
انه و گهای وارد شده بر متریرها برای آزمون اعتبار فرضیه کسری سهضربه اثر شوک

ف شود. بر همین اساس هدارزیابی رابطه متقابل متریرها در دو مدل تحلیل و تفسیر می
گانه با حضور متریر درجه باز بودن هاصلی این پژوهش آزمون اعتبار فرضیه کسری س

 ها اسا بدین ترتیف اساو سواالت مهمی که این مطالعه در پی پاسخ به آن اسا 4تجاری

                                                           
1. Çoban, H. & Balikçioğ lu, E. 

2. Triple Deficit Hypothesis 

3. Johansen's vector error correction model 

4. Trade Openness 
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 گانه یا دوگانه برای ایران معتبر اسا؟ واکنش متقابل هرکه آیا اعتبار فرضیه کسری سه
 یک از متریرهای مدل نسبا به یکدیگر چیسا؟ 

انداز بخش خصوصی در ایجاد تعادل داخلی و نقش کلیدی پس ها با تمرکز روییافته
رسد،  میگانه به اثبات دهند که در مدل تجارت نفا فرضیه کسری سهخارجی، نشان می

 کند.گانه یک مکانیسم معکوس را طی میاما در مدل تجارت بدون نفا فرضیه کسری سه
بخش دوم مبانی نظری موضوع، در ادامه ساختار مقاله حاضر به این صورت اسا که در  

بیان شده و پس از آن پیشینه مطالعات خارجی و داخلی مرور شده اسا. بخش چهارم و 
های آماری پژوهش اختصاص داده شده و سپس به شناسی و پایهپنجم به ترتیف به روش

ارائه  یاستیهای سگیری و توصیهایم. در انتها نیز نتیجهبرآورد مدل و تحلیل نتایج پرداخته
 شده اسا. 

 مبانی نظری .2
 گانهتئوریک فرضیه کسری سه . چارچوب2-1

کینز در یک اقتصاد باز، نقطه شروع مناسبی برای تحلیل نظری ما از فرضیه  ملی درآمد معادله
 ( اسا. 1گانه به شرح رابطه كکسری سه

𝑌 (1ك = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + (𝑋 −𝑀)  

 Gمخارج سرمایه گذاری،  Iرج مصرفی، مخا Cدرآمد ملی،  Y( به ترتیف 1در رابطه ك
به ترتیف صادرات و واردات کاالها و خدمات اسا. با توجه به رابطه  Mو  Xمخارج دولا، 

 (: 2( در اقتصاد باز برابر اسا با رابطه كSانداز ملی ك(، پس1ك

𝑆 (2ك = 𝑌 − 𝐶 − 𝐺 + 𝑋 −𝑀    

𝐼 (،2در  رابطه ك = 𝑌 − 𝐶 − 𝐺 3ه صورت رابطه ك( ب2اسا. بر این اساس رابطه ك )
 شود: بازنویسی می

𝑋 (3ك −𝑀 = 𝑆 − 𝐼                         
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طبق رابطه  (Sg)انداز دولتی و پس (Sp)انداز خصوصی انداز ملی به پستفکیک پس
 شود.( نشان داده می4ك

𝑆 (4ك = 𝑆𝑝 + 𝑆𝑔 

ف به جای مصرانداز خصوصی بخشی از درآمد قابل تصرف اسا که ( پس5طبق رابطه ك
( و Tانداز دولتی برابر با تفاوت بین درآمد دولا كشود. عتوه بر این، پسانداز میپس

 توان نوشا: ( می6مخارج دولا اسا که به صورت رابطه ك

 

𝑆𝑝 (5ك = 𝑌 − 𝑇 − 𝐶  
 

𝑆𝑔  (6ك = 𝑇 − 𝐺                                        

آید. ( به دسا می7( و بازنویسی آن، رابطه ك3( در رابطه ك6ك ( و5های كبا جایگذاری رابطه
( برابر با کسری حساب SDك 1انداز( و شکاف پسBD( مجموع کسری بودجه ك7در رابطه ك

( اسا. در این رابط  اگر افزایش کسری بودجه فقط با افزایش کسری حساب CADجاری ك
ا کسری انداز بکسری بودجه و شکاف پسجاری همراه باشد، فرضیه کسری دوگانه و اگر هر دو 

Akbaşگانه معتبر اساكحساب جاری همراه باشند، فرضیه کسری سه & Lebe, 2016 ) 

 (7ك
(𝑇 − 𝐺) + (𝑆𝑃 − 𝐼) = (𝑋 −𝑀) 

𝐵𝐷    +       𝑆𝐷       =       𝐶𝐴𝐷 

 انداز و حساب جاری. تعادل میان شکاف پس2-2
راز ای دیگر از تعادل تگانه از زاویهسری سهبرای ترسیم چارچوب تئوریکی فرضیه ک

اسا به صورت  FAو حساب مالی و سرمایه  CADکه جمع حساب جاری  2هاپرداخا
 گیریم. ( کمک می8رابطه ك

                                                           
 گذاری اسا.سرمایه -اندازانداز همان شکاف پسشکاف پس . 1

2. Balance Of Payments (BOP) 
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} (8ك
𝐵𝑂𝑃 = 𝐶𝐴𝐷 + 𝐹𝐴 = 0

𝐶𝐴𝐷 = −𝐹𝐴
 

 
آید که در آن مشاهده ( به دسا می9(، رابطه ك8( در رابطه ك3با جایگذاری رابطه ك

اد گذاری و ایجهای سرمایهانداز ملی برای پوشش مازاد هزینهشود در صورت کمبود پسمی
تعادل در بخش خارجی باید از منابع خارجی بهره گرفا که این امر مستلزم واردات منابع 

 مورد نیاز از خارج اسا.

𝑆 (9ك − 𝐼 = 𝐶𝐴𝐷 = −𝐹𝐴 

اهد گانه اسا که در آن شی سههااین تحلیل شامل یک چارچوب تئوریک از فرضیه کسری
 & Tang., 2013انداز، حساب جاری و حساب مالی و سرمایه هستیم كارتباط بین شکاف پس

های خارجی تحا این شرایط منجر به پایداری کسری حساب نادیده گرفتن دارایی (.2014
رابر با ها بجاری خواهد شد. البته این نکته نیز حائز اهمیا اسا که حساب جاری تراز پرداخا

 ,Fidrmucهای خارجی اقتصاد اسا كقدرمطلق حساب مالی و سرمایه یا ترییر خالص دارایی

ملی به این  انداز(. مکانیسم تاثیرگذاری استفاده از منابع خارجی برای جبران کمبود پس2002
سری ک دهند؛ این امر منجر به بروزصورت اسا که این منابع، بدهی خارجی دولا را افزایش می

شود. کسری بودجه به دلیل استفاده از منابع خارجی، مازادی را در حساب مالی و بودجه می
کند و در عین حال باعث ایجاد کسری در حساب جاری تراز ها ایجاد میسرمایه تراز پرداخا

 (. Nargeleçekenler & Giray, 2013شود كها میپرداخا

 حساب جاری هایکنندهچهارچوب تئوریک تعیین .2-3
های مالی باعث بروز کسری حساب شود که کسریگانه فرض میدر فرضیه کسری سه

جاری اسا. حساب جاری یک عامل خارجی اسا که مبتنی بر تجارت، نوسانات نرخ ارز، 
کننده مانده حساب جاری در اقتصاد کتن عوامل تعیین .جریان سرمایه و نرخ بهره اسا

نده تعادل کنادبیات مختص عوامل تعیین. ل توجهی برخوردار اسااقتصاد باز از اهمیا قاب
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و رویکرد  2، رویکرد جذب1حساب جاری در سه چارچوب نظری، شامل رویکرد کشش
 شود. مطرح می 3بین زمانی

 . رویکرد کشش2-3-1
های تجاری در تعدیل حساب جاری تاکید دارد. رویکرد کشش بر نقش نرخ ارز و جریان

شتر براساس تجزیه و تحلیل کشش قیمتی تقاضا برای واردات و کشش قیمتی این جریان بی
 شود. مزیا این رویکردتقاضا برای صادرات و با توجه به ترییرات در نرخ ارز ایجاد می

بینی تاثیر تعادل جزئی کسری تجاری در سایه ترییرات مورد انتظار در تسهیل کردن پیش
رویکرد بر مقدار افزایش درجه باز بودن تجارت تجارت و رشد درآمد نسبی اسا. این 

رود رشد اقتصادی و توسعه را ارتقا دهد، تاکید دارد. براساس این که انتظار می خارجی
رویکرد، تجارت خارجی به طور مستقیم از طریق واردات و صادرات کاالهای مصرفی و 

می هاایی در تراز پرداخاای بر رشد اقتصادی تاثیرگذار بوده و منجر به ایجاد پویسرمایه
 (. Lomulen, 2019شود ك

 ترین اثر باز بودن تجاری در یک کشور، تواناییتوجه به این نکته ضروری اسا که مهم 
( تاثیر 2007ك 4های چاودری و صالچآن در جذب سرمایه از منابع خارجی اسا و طبق یافته

و کارایی واردات دارد. اگر  آن روی حساب جاری بستگی به میزان قدرت رقابتی صادرات
گذار خارجی بداند در بلندمدت با موانعی از قبیل تعرفه یا ابزارهای خارج از تعرفه سرمایه

 گذاری در آن کشور نخواهد داشامواجه خواهد شد در این شرایط تمایلی به سرمایه
های تجاری های سرمایه به اندازه جریان(. بنابراین، جریانChowdhury & Saleh, 2015ك

لسازی حساب جاری تنها براساس رویکرد کشش باشد، ممکن اسا به مهم اسا و اگر مد
 های سیاستی اشتباه منتهی شود. و توصیه هاگیرینتیجه

  

                                                           
1. Elasticity Approach 

2. Absorption Approach 

3. Intertemporal Approach 

4. Chowdhury, K. , & Saleh, A. S. 
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 رویکرد جذب .2-3-2
( کسری حساب 1گذاری، طبق رابطه كسرمایه -اندازدر رویکرد جذب کینزی یا رویکرد پس

( برابر با تفاوت بین 3رآمد کل منهای کل مخارج و یا طبق رابطه كجاری برابر اسا با د
گذاری اسا. در مقایسه با رویکرد کشش، این رویکرد شامل انداز داخلی و سرمایهپس

 & Hungانداز و سرمایه گذاری و کسری حساب جاری اسا كکننده پسعوامل تعیین

Gamber., 2010های رمایه به اندازه شوکهای حساب مالی و س(. در این روش شوک
شود که چگونه عوامل کتن اقتصادی حساب جاری مهم هستند. در این دیدگاه تاکید می

قتصاددانانی در همین راستا، ا .المللی را تعیین کنندباید در نهایا الگوهای استقراض یا وام بین
فزایش یل اصلی اکه بر دیدگاه جذب تاکید دارند، تمایل دارند افزایش کسری بودجه را دل

 (. Hung & Bronowski, 2002کسری حساب جاری معرفی کنند ك

 . فرضیه کسری دوگانه2-3-2-1
ب توان به سادگی از طریق رویکرد جذهای دوگانه را میاز لحاظ تئوریکی، مکانیسم کسری

کینزی توضیچ داد. افزایش کسری بودجه باعث افزایش جذب داخلی و در نتیجه افزایش 
شود. افزایش درآمد داخلی باعث تشویق واردات و در نهایا کاهش مازاد داخلی میدرآمد 

شود. طبق این رویکرد، افزایش کسری بودجه، باعث افزایش تقاضای کل و تراز تجاری می
شود. نرخ بهره باال باعث ورود خالص سرمایه و افزایش ارزش های بهره واقعی داخلی مینرخ

التر پول داخلی بر صادرات خالص تاثیر منفی گذاشته و باعث پول داخلی اسا. ارزش با
 بدتر شدن حساب جاری خواهد شد. 

نیز تحلیل شده  3فیلمینگ -2و ماندل1واسطه دو دیدگاه زنجیره فلدستاینرویکردکینزی به
فیلمینگ رابطه غیرمستقیم بین کسری بودجه و کسری حساب  -اسا. در رویکرد ماندل

ه به موجف آن افزایش کسری بودجه دولا، نرخ بهره را افزایش شود کجاری مطرح می
گذاری سودآور، کافی نبوده و های سرمایهدهد؛ زیرا منابع داخلی برای پوشش فرصامی

دولا باید از منابع خارجی استقراض کند. با جذب جریانات سرمایه خارجی، ارزش پول 

                                                           
1. Feldstein Chain 

2. Mundell, R. A. 

3. Fleming, J. M. 
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اخلی در مقابل کاالهای خارجی و داخلی، افزایش و باعث افا مزیا رقابتی کاالهای د
 شود. تبدیل مانده حساب جاری به کسری می

ینزی فیلمینگ توضیچ مشابهی از رویکرد ک -زنجیره فلدستاین به دنبال رویکرد ماندل
انداز داخلی، افزایش نرخ های دولا باعث کاهش پسدارد. در این حالا افزایش هزینه

زایش ارزش پول داخلی و در نهایا افزایش واردات و بهره داخلی، افزایش ورود سرمایه، اف
Şشود كکسری حساب جاری می en. & Kaya, 2020 .) 

 . رویکرد برابری ریکاردویی2-3-2-2
اصتحی در تجزیه و تحلیل رویکردکینز را با این دیدگاه ارائه  1ریکاردو رویکرد برابری

ا تامین شود بت جاری ایجاد میکرد که کسری بودجه جاری دولا که به واسطه کمبود مالیا
انداز ملی شود و در نتیجه هیچ ترییری در پسهای آینده جبران میمالی توسط مالیات

 انداز خصوصی به اندازه کافی افزایش خواهدموردنظر ایجاد نمیرشود. طبق این مکانیزم، پس
روی کسری  ییافا تا از قرض گرفتن خارجی جلوگیری شود. بنابراین، کسری بودجه تاثیر

 حساب جاری نخواهد داشا. 
انداز دانسته و در نتیجه، برخی از مطالعات علا اصلی کسری بودجه را شکاف پس

دانند. در این مطالعات گسترده شدن این شکاف را دلیل افزایش کسری حساب جاری می
وده بهای جذب کینزی و برابری ریکاردویی قابل قبول نتاکید شده که هیچ یک از دیدگاه

و تحلیل و تفسیر رابطه بین کسری بودجه و کسری حساب جاری به واسطه حضور شکاف 
انداز بسیار پیچیده اسا. این مطالعات اعتبار فرضیه کسری دوگانه را زیر سوال برده و پس

 گانه دارند. تاکید روی آزمون اعتبار فرضیه کسری سه

 ایرویکرد بین دوره .2-3-3
ضمن آنکه برگرفته از رویکرد جذب اسا، ترکیبی از دیدگاه جذب ای  رویکرد بین دوره

 .گیردگذاری نیز در نظر میسرمایه -اندازو کشش بوده و تعادل حساب جاری را از منظر پس
ای  در حالی که رویکرد جذب، یک تحلیل مبتنی بر اقتصاد کتن اسا، رویکرد بین دوره

شناسایی کرده  tنه سازی فعاالن اقتصادی اسامانده حساب جاری را که نتیجه تصمیمات بهی

                                                           
1. Ricardian Equivalence 
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اندازهای تجاری و  و یک تحلیل مبتنی بر اقتصاد خرد اسا که در آن ترکیبی از چشم
 (. Obstfeld & Rogoff, 1995شود كهای مالی ارائه میجریان

 پیشینه پژوهش .3
 مطالعات خارجی .3-1

درخصوص آزمون فرضیه  طبق بررسی انجام گرفته در اک ر مطالعات خارجی تحقیق
های دوگانه انجام شده و برخی از منابع مطالعاتی نیز به تحقیق درخصوص فرضیه کسری

ورد تایید گانه را ماند. در تعدادی از مطالعاتی که اعتبار فرضیه سهگانه پرداختهکسری سه
انداز دلیل اصلی کسری بودجه و کسری حساب جاری دهند، وجود شکاف پسقرار می

 ( به ارائه ختصه نتایج برخی از1(. در جدول كAkbas et al., 2014رفی شده اسا كمع
 پردازیم.گانه میها آزمون اعتبار فرضیه کسری سهکه هدف آن خارجی مطالعات

 گانههای سه. مطالعات تجربی خارجی آزمون فرضیه کسری1جدول 
 هنتیجه آزمون فرضی تفسیر نتایج تکنیک جامعه آماری محققین
پناتی و 

 1دولی
(1984) 

کشور  19
 صنعتی

ایجاد عدم تعادل در حساب جاری  تحلیل مقطعی
انداز بخش در نتیجه تغییر پس

 خصوصی

تایید فرضیه 
 گانههای سهکسری

 2کویج
(2006) 

تحلیل سری  چین
 زمانی

ایجاد مازاد بودجه و مازاد حساب 
انداز جاری در سایه افزایش پس

 بخش خصوصی

 گانهد سهتایید مازا

 3سروکلی
(2011) 

خودرگرسیون  ترکیه
 4برداری

وجود رابطه علی یک طرفه از 
کسری بودجه به کسری حساب 
جاری و عدم وجود ارتباط بین 

انداز و کسری حساب شکاف پس
 جاری

رد فرضیه 
گانه های سهکسری

و تایید فرضیه 
 کسری دوگانه

 

                                                           
1. Penati, A. & Dooley, M. 

2. Kuijs, L. 

3. Sürekçi, D. 

4. Vector Autoregressive  
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 گانههای سهی. مطالعات تجربی خارجی آزمون فرضیه کسر1جدول 
 نتیجه آزمون فرضیه تفسیر نتایج تکنیک جامعه آماری محققین

اکباس و 
 1لبه

(2016) 
 2تحلیل پانل G7کشورهای 

رابطه علی یک طرفه از کسری 
انداز به بودجه و شکاف پس

کسری حساب جاری و رابطه 
علی دوجانبه بین شکاف 

انداز و کسری حساب پس
 جاری

تایید فرضیه 
 گانهههای سکسری

شریتی و 
 3همکاران

(2017) 

پنج کشور آسیای 
 جنوبی

 تحلیل پانل

وجود رابطه علی یک طرفه از 
کسری بودجه و شکاف 

انداز به کسری حساب پس
 جاری

تایید فرضیه 
 گانههای سهکسری

 4سن و کابا
(2020) 

کشور  6
 پساکمونیستی

لیت گرنجر ع
پانلی با رویکرد 

 5استرپ بوت

گرنجری بین  هیچ رابطه علیت
کسری بودجه و کسری 

 انداز باانداز یا شکاف پسپس
کسری حساب جاری به دست 

 نیامد.

عدم تایید فرضیه 
کسری دوگانه و 

 گانهسه

مگوتی و 
 6همکاران

(2020) 

کشورهای 
 آفریقای شرقی

 تحلیل پانل

تاثیر مثبت تعادل مالی و 
انداز بر تعادل شکاف پس

 حساب جاری در بلند مدت

رضیه رد ف
گانه های سهکسری

و تایید فرضیه 
 برابری ریکاردویی

 پژوهش  هایماخذ: یافته

 . مطالعات داخلی3-2
های مختلفی راجع به بررسی همانگونه که در مقدمه بیان شد در مطالعات داخلی پژوهش

( به تعدادی از 2های دوگانه انجام گرفته که در جدول كابعاد مختلف آزمون فرضیه کسری
 پردازیم. مطالعات می این

  

                                                           
1. Akbaş , Y. E. , & Lebe, F. 

2. Panel Data Analysis 

3. Shastri, S. et al. 

4- Ş en, H. , & Kaya, A. 

5- Bootstrap Panel Granger Causality Analysis 

6- Magoti, E. et al. 
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 . مطالعات تجربی داخلی آزمون فرضیه کسری دوگانه2جدول 

 نمونه محققین
تکنیک و روش 

 کار گرفته شدهبه
 های تحقیق در مورد آزمون فرضیه دوگانهیافته

 زوارئیان
 کچومثقالی

(1391) 

1385-
1342 

الگوی 
خودهمبستگی 

تصحیح  -برداری 
 1خطای برداری

ی از کسری بودجه به سمت کسری وجود رابطه عل
وجود رابطه علی -مدتحساب جاری در کوتاه

دوسویه بین کسری بودجه و کسری حساب جاری 
 در بلندمدت

شیوا و خیابانی 
(1375) 

1371-
1338 

 2انباشتگیآزمون هم
رابطه علی یک طرفه از کسری بودجه دولت به 

 سمت کسری حساب جاری

صمدی و 
 تابنده

(1386) 

1382-
1338 

آزمون علیت 
 3گرنجر

تایید اعتبار فرضیه برابری ریکاردویی در بلندمدت 
 تایید اعتبار فرضیه کسری دو گانه در بلند مدت -

نونژاد و 
 یحیوی

(1388) 

1386-
1353 

جمعی آزمون هم
 4گرنجر -انگل

تایید آثار مثبت کسری بودجه روی کسری حساب 
 جاری

کهنسال و 
 علیزاده

(1394) 

1391-
1350 

 خودرگرسیون دلم
آزمون  -برداری

 انباشتگیهم
 5جوهانسن

عدم  -مدتتایید فرضیه کسری دوگانه درکوتاه
 بلندمدت تایید این فرضیه در

وش و فرزین
بخش فرح

(1390) 

1385-
1350 

انباشتگی آزمون هم
 6و تجزیه واریانس

تایید اعتبار دیدگاه کینزی و عدم تایید اعتبار 
 دیدگاه ریکاردویی

ی و حافظ
 یوسفی

(1386) 

1383-
1342 

 7تحلیل رگرسیون
عدم تایید اعتبار دیدگاه کینزی و تایید اعتبار 

 دیدگاه ریکاردویی

قادری و 
همکاران 

(1395) 

1390-
1369 

 خودرگرسیون مدل
توابع  -برداری

 8واکنش به ضربه

تایید واگرایی میان کسری بودجه و کسری حساب 
 جاری

  پژوهش هایماخذ: یافته

                                                           
1. Vector Autoregressive Model - Vector Error Correction Model 

2. Cointegration Test 

3. Granger Causality Test 

4 .Engle-Granger Cointegration Test 

5. Vector Autoregressive Model and Johansen's cointegration test 

6. Cointegration and Variance Decomposition Analysis 

7. Regression Analysis  

8. Vector Autoregressive Model and Impulse Response Function 
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انداز درخصوص روابط علی بین سه های خارجی با وجود لحاظ شکاف پسپژوهشدر 
کسری، اتفاق نظر در نتایج به دسا آمده از تحقیقات وجود ندارد. حال با توجه به اینکه در 

انداز نادیده گرفته شده و اخذ نتایج صحیچ از تحلیل ارتباط بین مطالعات داخلی شکاف پس
رهای مرفول مانده اسا دراین تحقیق ما برای اولین بار ضمن کارگیری متریها بهکسری

گانه در ایران به عنوان نوآوری دیگر آزمون این فرضیه پرداختن به آزمون فرضیه کسری سه
را با حضور متریر درجه باز بودن تجاری و متریر مالی و سرمایه ای به عنوان مکمل کسری 

دهیم. بدین ترتیف با گنجاندن درجه باز میحساب جاری جها ایجاد تعادل خارجی انجام 
بودن تجاری، اثرات متریرهایی مانند نرخ ارز و نرخ بهره را به صورت غیر مستقیم برای اتکای 

 ایم. بیشتر روی نتایج به دسا آمده از تخمین مدل لحاظ کرده

 شناسی پژوهش. روش4 
متریر درجه باز بودن گانه با حضور هدف اصلی این پژوهش، آزمون فرضیه کسری سه

اسا. بنابراین، در این بخش با استفاده از برخی  1357-1397تجاری طی دوره زمانی 
های اقتصادسنجی به دنبال یافتن رابطه، جها و اثرات متقابل متریرهای کسری تکنیک

انداز، درجه باز بودن تجاری و حساب مالی و بودجه، کسری حساب جاری، شکاف پس
به کار  Eviews10افزاری ها، برنامه نرمها هستیم. برای برآورد مدلرداخاسرمایه تراز پ

گرفته شده اسا. برای ایجاد امکان بررسی ارتباط متقابل بین متریرها از الگوی تصحیچ 
های استفاده کردیم که یک الگوی خود بازگشتی برداری با ویژگی 1خطای برداری

 مدت وها برای آزمون ارتباط کوتاهین روشترهمجمعی اسا. این الگو یکی از مناسف
ی به ها برای دستیابها و تجزیه و تحلیل دادهبلندمدت میان متریرها اسا. مراحل برآورد مدل

 شود:اهداف تحقیق به شرح زیر دنبال می
 های متریرها به لحاظ ماناییبررسی ویژگی -1
 انتخاب وقفه بهینه  -2
 برداری  وی خودرگرسیونهای تشخیصی تصریچ الگآزمون -3
 تعیین تعداد بردارهای هم انباشتگی -4
 برآورد و تحلیل روابط بلندمدت -5

                                                           
1. Vector Error Correction (VECM) 
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 1مدت متریرها در قالف مدل تصحیچ خطابرآورد روابط کوتاه -6
 آزمون پایداری الگوی تصحیچ خطای برداری -7
ع واکنش به ابهای ایجاد شده از طریق تحلیل توبررسی اثرات متقابل پویا توسط تکانه -8

 ضربه بر اساس الگوی تصحیچ خطای برداری.

 های آماری. پایه5
های تحقیق از اطتعات سری اطتعات آماری مورد استفاده، سری زمانی بوده و منبع داده

جمهوری استمی ایران استخراج شده اسا. متریرهای بانک مرکزی های ملی زمانی حساب
( در نظر 10( به صورت رابطه ك7داری  بر مبنای رابطه كموردنظر در الگوی خودرگرسیونی بر

 (3ك گرفته شده اسا و ختصه اطتعات آماری و تعاریف عملیاتی داده به شرح جدول
 شوند.  معرفی می

𝐶𝐴𝐷 (10ك = 𝐹(𝐵𝐷, 𝑆𝐷, 𝑂𝑃𝐸𝑁, 𝐹𝐴) 

دن آثار ربا توجه به اینکه اقتصاد ایران به شدت از تجارت نفا متاثر اسا برای جدا ک
های این تحقیق در قالف تخمین دو مدل، های اقتصاد، بررسیتجارت نفا از سایر بخش

: بر مبنای 2های نفتی و مدل : بر مبنای تجارت کاال و خدمات بدون نفا و فرآورده1مدل 
 گیرد. های نفتی انجام میتجارت نفا و فرآورده

  

                                                           
1. Error Correction Mechanism (ECM) 
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 . تعاریف عملیاتی متغیرها3جدول 

 متغیر اختصار
 نحوه محاسبه متغیر

 2مدل  1مدل 

BD 
 

نسبت کسری 
 بودجه

ی انسبت جمع تراز عملیاتی و سرمایه
منابع ناشی از فروش دولت که شامل 
به درآمد  های نفتینفت و فرآورده

 ناخالص ملی

نسبت جمع تراز عملیاتی و 
منابع ناشی ای دولت که شامل سرمایه

 های نفتیاز فروش نفت و فرآورده
 درآمد ناخالص ملیبه 

SD* 
 

نسبت شکاف 
-اندازپس

 گذاریسرمایه

انداز ناخالص ملی منهای نسبت پس
انداز بخش دولتی )برای محاسبه پس
منابع ناشی از فروش انداز دولتی پس

از سرجمع  های نفتینفت و فرآورده
محاسبه انجام گرفته برای این متغیر در 

شود( به درآمد کسر می 2مدل 
 لیناخالص م

انداز ناخالص ملی منهای نسبت پس
انداز بخش دولتی )برای محاسبه پس
انداز دولتی از قدر مطلق مجموع پس

ای کمک تراز عملیاتی و سرمایه
 گرفته ایم( به درآمد ناخالص ملی

CAD 
 

 کسرینسبت 
 حساب جاری

نسبت صادرات کاالو خدمات منهای 
نفت و واردات بدون احتساب تجارت 

به درآمد ناخالص  ی نفتیهافرآورده
 ملی

نسبت صادرات کاالو خدمات منهای 
نفت و واردات با احتساب تجارت 

به درآمد ناخالص  های نفتیفرآورده
 ملی

OPEN 
 

درجه باز بودن 
 تجاری

جمع صادرات کاال، خدمات و واردات 
نفت و فرآوردهبدون احتساب تجارت 

 به درآمد ناخالص ملی های نفتی

فت و گاز و خدمات جمع صادرات ن
نفت و فرآوردهبا احتساب تجارت 

 به درآمد ناخالص ملی های نفتی

FA 
 

نسبت حساب 
مالی و سرمایه 

تراز 
 هاپرداخت

 ها به درآمد ناخالص ملینسبت حساب مالی و سرمایه تراز پرداخت

DUM های جنگ به عنوان متغیر کنترلیمتغیر مجازی سال متغیر مجازی 
ز انداز بخش دولتی و کسر آن اانداز بخش خصوصی این متریر از محاسبه پسدسترسی به آمار پس * به دلیل عدم

انداز ناخالص ملی حاصل شده اسا؛ تمامی متریرهایی که به صورت نسبا هستند بدون ذکر عنوان نسبا در متن پس
 ها به قیما جاری اسا.  شوند. تمامی دادهقید می

 پژوهش  هایماخذ: یافته
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  ها در مدل بودن تجاری باز کارگیری متغیر. اهمیت به5-1
توان استنباط کرد که اجزای از تحلیل مواردی که در بخش مبانی نظری مطرح شد، می

تواند مهم بوده و نقش دهنده تجارت كصادرات و واردات( به اندازه خود تجارت میتشکیل
داز ملی انیه ای برای جبران کمبود پسکننده ای در جذب منابع خارجی مالی و سرماتعیین

گانه داشته باشد. برای تحلیل این روابط، روند حرکا اجزای های سهو کاستن از شکاف
 دهنده کسری تراز حساب جاریای به عنوان عامل بهبودتجارت با تراز حساب مالی و سرمایه

  شود. دل بررسی میهای ذیل برای هر دو مانداز ملی در نمودارو تقریبی از کسری پس

  . روند اجزاء تجارت بدون نفت و تراز حساب مالی و سرمایه نمودار1نمودار 

 
 های بانک مرکزی ماخذ: داده

 روند اجزاء تجارت با نفت و تراز حساب مالی و سرمایه .2نمودار 

 
     های بانک مرکزی ماخذ: داده
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واردات در تعیین کل تجارت كجمع شود، نقش ( مشاهده می1همانگونه که در نمودار ك
( برعکس این موضوع 2صادرات و واردات( بیشتر از نقش صادرات اسا و در نمودار ك

ای واردات تر باید به تفکیک اجزاتفاق افتاده اسا. این در حالی اسا که برای تحلیل جزئی
کل  های زمانی بانک مرکزی، وارداتو صادرات نیز پرداخته شود. طبق اطتعات سری

ای، کاالهای ای، کاالهای سرمایهبراساس نوع مصرف شامل مواد اولیه و کاالهای واسطه
و  14،  21،  64بندی نشده اسا که در طول دوره تحقیق به ترتیف مصرفی و کاالهای طبقه

دهند. بدیهی اسا که در هر دو نمودار درصد ارزش واردات کل را به خود اختصاص می 1
 ای اسا. افزایش واردات مواد اولیه و کاالهای واسطهواردات کل، تابع 

درصد کل تجارت را صادرات نفا و  56( مشاهده شد که 2در تحلیل آماری نمودار ك 
دهد. این در درصد کل صادرات را صادرات نفا و گاز تشکیل می 70گاز  و قریف به 

اختصاص داده اسا.  درصد کل تجارت را به خود 77( واردات 1حالی اسا که در نمودار ك
 ای در صورتی که موجفای و سرمایهالملل، واردات واسطهبراساس نظریه جدید تجارت بین

تسهیل و تسریع در فرآیند سریز دانش و فناوری شوند موجبات تبدیل مواد خام صادراتی به 
و واردات  تکنند. با مشاهده افزایش غیر برابر صادراصادرات کاال با فناوری باال را فراهم می

توان نتیجه گرفا که ترکیف واردات کاالهای تر، ترکیف اجزای تجارت میو از همه مهم
ند یابای اسا که به سما واردات کاالهای مولد سوق نمیای به گونهای و سرمایهواسطه

(. تحا این شرایط درجه باز بودن تجاری نه تنها نقشی در جذب 1397كهادیان و همکاران، 
انداز ملی نخواهد داشا، بلکه تحا تاثیر آثار منفی ارجی و جبران کمبود پسمنابع خ
گیرد. بنابراین، ورود درجه باز بودن تجاری به مدل به عنوان گانه قرار میهای سهشکاف

متریر مرفول مانده در مطالعات قبلی و متحظه ارتباط متقابل آن با متریر حساب مالی و سرمایه 
 گانه قابل متحظه اسا. های سهقیق تر فرضیه کسریبه منظور تحلیل د

 . برآورد مدل و تحلیل نتایج6
 مانایی  تشخیص . آزمون6-1

ریرها انباشتگی متریرها بپردازیم خواص آماری متبا توجه به اینکه در نظر داریم به تحلیل هم
وده، یا غیرمانا باز اهمیا زیادی برخوردار اسا. اک ر متریرهای اقتصادی معموال از نظر ماه

بروز مشکل  به منظور پیشگیری از .(1381دارای روند تصادفی هستند كابریشمی و محسنی، 
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 های معمول مانند آزمون دیکیساختگی قبل از انجام تحلیل رگرسیون از آزمون رگرسیون
 ایجواحد اسا. این نت ریشه وجود صفر فرضیه آن کنیم که دراستفاده می 1فولر تعمیم یافته

 ( گزارش شده اسا. 4در جدول ك

 . آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته4جدول 

 دهد. و یک درصد را نشان می 5داری در سطح ** و *** به ترتیب معنی -
- (prob مقادیر احتمال است ).  

 های پژوهشماخذ: یافته

دهد با عرض از مبدا و روند متریرهای کسری بودجه و نتایج به دسا آمده نشان می
انباشته از مرتبه   2داز در هر دو مدل و متریر درجه باز بودن تجاری در مدل انشکاف پس

اول بوده و این نتایج داللا بر تمرکز روی نتایج آزمون ریشه واحد بر مبنای بر تایید روند و 
انی های زمعرض از مبدا قرار دارد. همچنین به دلیل احتمال وقوع شکسا ساختاری در سری

ل دارد شکسا عتوه از میانگین سری زمانی در روند نیز اتفاق افتاده باشد در ایران که احتما
یه توانند به سما عدم رد فرضدر صورت نادیده گرفتن روند در آزمون ریشه واحد، نتایج می

(. البته متریر کسری حساب جاری و Yilanci et al., 2019صفر تورش داشته باشند ك
ها در هر دو مدل و متریر درجه باز بودن تجاری در مدل حساب مالی و سرمایه تراز پرداخا

 درسطچ مانا بوده و انباشته از مرتبه صفر هستند.   1

                                                           
1. Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

 مدل متغیرها

 با روند و عرض از مبدا
 )در سطح(

 با روند و عرض از مبدا
 )در تفاضل مرتبه اول(

 مقدار بحرانی آماره دیکی فولر مقدار بحرانی آماره دیکی فولر

CAD 
1 **94/3- (01/0)52/3- - - 

2 ***10/5- (00/0)21/4- - - 

BD 
1 88/2- (17/0)20/4- ***63/6- (00/0)21/4- 

2 10/3- (11/0)20/4- ***97/7- (00/0)21/4- 

SD 
1 57/2- (29/0)20/4- ***37/6- (00/0)21/4- 

2 64/2- (26/0)52/3- ***45/6- (00/0)45/6- 

OPEN 
1 **56/3- (03/0)70/3- - - 

2 05/3- (13/0)28/4- ***58/7- (03/0)70/3- 

FA 152/3(03/0) -74/3** 2و- - - 
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 و تعیین طول وقفه بهینه برداری خودرگرسیون . برآورد الگوی6-2

ی جمتت برداری که متضمن پایای در این بخش به تعیین وقفه بهینه در الگوی خودرگرسیون
 یونخودرگرس پردازیم. وقفه بهینه الگویخطای برداری اسا، می خطای الگوی تصحیچ

مطابق  1بیزین -اسا براساس معیار شوارتز 100برداری با توجه به اینکه حجم نمونه کمتر از 
 ( در هر دو مدل یک تعیین شد. 5جدول ك

 . تعیین وقفه بهینه الگوی خودرگرسیون برداری5جدول 

 1مدل 

HQ SC AIC FPE LR LogL Lag 

110/13- 6833/12- 264/13- 19/1e-12 NA 016/262 0 

833/16-* 561/15-* 369/17- 01/2e-14 066/168 024/365 1 

063/16- 397/14- 983/16- 24/3e-14 164/24 683/382 2 

  2مدل
HQ SC AIC FPE LR LogL Lag 

598/14- 321/14- 752/14- 70/2e-13 NA 292/290 0 

982/17-* 010/17-* 518/18- 37/6e-15* 552/157* 857/386 1 

358/17- 692/15- 278/18- 87/8e-15 956/27 286/407 2 

 های پژوهشماخذ: یافته
 

(، هر دو مدل برآورد شده 6های تشخیصی گزارش شده در جدول كطبق نتایج آزمون
خاب شده تفاقد خود همبستگی سریالی بوده، دچار ناهمسانی واریانس نیستند و طول وقفه ان

 ها بهینه اسا. برای آن

 برداری های تشخیصی تصریح الگوی خودرگرسیون. آزمون6جدول 
 1مدل  2مدل 

 نوع آزمون
 آماره آزمون احتمال آماره آزمون احتمال

 آزمون خود همبستگی سریالی LMوقفه اول  26/20 73/0 93/33 10/0
 مبستگی سریالیآزمون خود ه  LMوقفه دوم  95/24 46/0 71/22 59/0

 آزمون واریانس ناهمسانی وایت 390 19/0 390 08/0
 های پژوهشماخذ: یافته

                                                           
1- Schwarz information criterion (SC) 
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 1جوسیلیوس -انباشتگی جوهانسون. آزمون هم6-3
نتایج آزمون دیکی فولر تعمیم یافته مبنی بر غیرمانایی برخی متریرها در دو مدل، الزاما دلیل 

خطی  انباشته باشند، ترکیفمتریرها همبروز رگرسیون کاذب نیسا، زیرا در صورتی که 
 دار خواهدهای زمانی خن ی کرده و رگرسیون را معنیها، روند تصادفی را در میان سریآن

یعنی  انباشتگی،کرد. بنابراین، برمبنای نتایج اخذ شده از آزمون ریشه واحد، تحلیل هم
 -باشتگی جوهانسونانآزمون همها در بلندمدت توسطهمراهی و حرکا هماهنگ متریر

بردار  rگیرد. درآزمون حداک ر مقدار ویژه، فرضیه وجود مورد بررسی قرار می  جوسیلیوس
تر شود که کمیا آماره آزمون از مقدار بحرانی آن کوچککننده وقتی پذیرفته میانباشتههم

کننده کمتر انباشتهکند که تعداد بردارهای همباشد و آزمون، اثر فرضیه صفری را آزمون می
و  2( با استفاده از دو آماره اثر7انباشتگی در جدول كباشند. نتیجه آزمون هم rیا مساوی 

انباشته از مدلی استفاده نشان داده شده اسا. جها تعیین بردارهای هم  3حداک ر مقدار ویژه
 کردیم که در آن رابطه بلندمدت دارای عرض از مبدا و فاقد روند اسا. 

  

                                                           
1. Johansen's Cointegration 

2. Trace Statistics 

3. Maximum Eigenvalue 
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 انباشتگیزمون هم. آ7جدول 
 1مدل 

 فرضیه نتایج آزمون اثر نتایج آزمون حداکثر مقدار ویژه

 احتمال

 مقدار بحرانی
 درصد 5 

آماره حداکثر مقدار 
 ویژه

 احتمال
 مقدار بحرانی

 درصد 5 
 H1 H0 آماره اثر

 r=1 r=0 72/112 80/88 احتمال 79/38 33/38 04/0

17/0 11/32 15/27 00/0 87/63 93/73 r=2 r ≤ 1 

10/0 82/25 17/23 00/0 91/42 77/46 r=3 r ≤ 2 

31/0 38/19 14/13 01/0 87/25 60/23 r=4 r ≤ 3 

2مدل   
 فرضیه نتایج آزمون اثر نتایج آزمون حداکثر مقدار ویژه

 احتمال

 مقدار بحرانی
 درصد 5 

آماره حداکثر مقدار 
 ویژه

 احتمال
 مقدار بحرانی

 درصد 5 
 H1 H0 آماره اثر

00/0 33/38 47/67 00/0 80/88 93/147 r=1 r=0 

14/0 11/32 94/27 00/0 87/63 46/80 r=2 r ≤ 1 

08/0 82/25 13/24 00/0 91/42 51/52 r=3 r ≤ 2 

06/0 38/19 50/18 02/0 87/25 38/28 r=4 r ≤ 3 

13/0 51/12 87/9 13/0 51/12 87/9 r=5 r ≤ 4 
 های پژوهشماخذ: یافته

زمون در حالا چهارم آزمون همگرایی، یعنی با عرض از مبدا نامقید با توجه به نتایج آ 
کننده انباشتهوجود  یک  بردار هم 2و  1و روند زمانی مقید،  حداک ر مقدار ویژه برای مدل 

شود. این در حالی اسا که براساس درصد پذیرفته می 1و  5داری به ترتیف در سطچ معنی
برابر چهار اسا. بنابراین،  2برابر سه و مدل  1ایی در مدل آزمون، اثر تعداد بردارهای همگر

نتیجه آزمون حداک ر مقدار ویژه و آزمون اثر یکسان نبوده، اما حاکی از وجود روابط 
کدام از بلندمدت بین متریرهای دو مدل اسا. البته براساس مطالعه مونا کارلو نتیجه هیچ

تر از آزمون های کوچک، آزمون اثر قویونهدو آزمون بر دیگری برتری ندارد، اما در نم
 (. Seong et al., 2006حداک ر مقدار ویژه اسا ك

از بین بردارهای انباشته شده و پس از عمل نرمالیزه کردن ضرایف برآورده شده نسبا به 
ضریف متریر وابسته كاعمال قید برابر یک بودن متریر وابسته یعنی کسری حساب جاری( فقط 

ل حالا گانه بردار اوهای سهرمبنای عتئم مورد انتظار ضرایف در فرضیه کسرییک بردار ب
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انباشتگی برای هر دو مدل انتخاب شده اسا. نتایج  به دسا چهارم به عنوان بهترین بردار هم
( ارائه شده اسا. در بلندمدت برای هر دو مدل کسری بودجه و درجه باز 8آمده در جدول ك

 ها اثر منفی بر کسری حسابو حساب مالی و سرمایه تراز پرداخا بودن تجاری اثر م با
نیز  2و 1شود. در مدل جاری داشته و عامل کاهنده برای کسری حساب جاری محسوب می

انداز به ترتیف اثر م با و منفی روی کسری حساب جاری دارد. برای هر دو شکاف پس
 گیرد. یگانه مورد تایید قرار ممدل اعتبار فرضیه کسری سه

 . نتایج رابطه بلند مدت بین متغیرها8جدول 

 متغیرها

 2مدل  1مدل 

 ضرایب
انحراف 

 معیار
 tآماره 

 استیودنت
 ضرایب

انحراف 
 معیار

 tآماره 
 استیودنت

CAD 1 - - 1 - - 

BD 53/7 11/3 41/2 01/1 29/0 41/3 

SD 16/4 10/1 75/3 28/0- 12/0 24/2- 

OPEN 19/0 15/0 22/1 09/0 01/0 51/8 

FA 09/7- 08/1 93/3- 07/0- 30/0 23/0- 
 - - -04/0 - - 17/1 عرض از مبدا

 های پژوهشماخذ: یافته

 . الگوی تصحیح خطای برداری6-4
توان گفا که بجز متریر می 2و  1انباشتگی بین متریرهای مدل براساس شواهد موجود از هم

  2ها  در مدل مالی و سرمایه تراز پرداخا و متریر حساب 1درجه باز بودن تجاری در مدل 
 بقیه متریرها در هر دو مدل در تبیین رفتار متریر کسری حساب جاری موثر هستند.

دهد، اما جها میان متریرها را انباشتگی وجود یا عدم وجود علیا گرنجر را نشان میهم
حیچ خطای پویا، معادله تص مدت ودهد. بنابراین، به منظور دستیابی به رابطه کوتاهنشان نمی

( برآورد شده اسا. در 9برداری برای کسری حساب جاری در هر دو مدل به شرح جدول ك
دار معنی مدت،هر دو معادله متریرها دقیقا همان متریرهای رفتار بلندمدت هستند، اما در کوتاه

فرضیه  ل بر نقضبر رابطه بلندمدت تاثیر گذاشته و دلی 1نبودن عبارت تصحیچ خطا  در مدل 
یر وابسته را زایی مترگانه اسا. با توجه به اینکه این عبارت علیا گرنجر یا درونکسری سه

زا بودن متریر کسری حساب جاری دار نبودن این ضریف حاکی از بروندهد معنینشان می
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ها داری بین سایر متریرها و کسری حساب جاری تراز پرداخااسا.  از آنجا که رابطه معنی
دیده نشده، از این رو، گویای عدم تاثیرگذاری و تاثیرپذیری این متریر از سایر متریرهای 

( حاکی -51/0داری آماری عبارت تصحیچ خطای كمنفی بودن و معنی 2مدل اسا. در مدل 
زا مدت اسا؛ پس، کسری حساب جاری یک متریر دروناز وجود یک رابطه علی طوالنی

دار هستند؛ از جمله کسری بودجه و درجه باز بودن دیگر که معنی بوده که روی متریرهای
یه علیا مدت فرضپذیرد؛ بنابراین، در کوتاهها تاثیر نمیتجاری تاثیرگذار اسا، اما از آن

معکوس از کسری حساب جاری به کسری بودجه پذیرفته شده و اعتبار فرضیه کسری 
 گانه مورد تایید نیسا.   سه

 الگوی تصحیح خطای برداری . نتایج9جدول 

 متغیرها
 2مدل  1مدل

 استیودنت tآماره  ضرایب استیودنت tآماره  ضرایب

CAD(-1)Δ 033/0- 14/0- 470/0- 81/1 

BD(-1)Δ 380/0- 38/0 996/0 26/3 

SD(-1)Δ 633/0 85/1 075/0- 52/0- 

OPEN(-1)Δ 000/0- 054/0- 061/-0 49/2- 

FA(-1)Δ 450/0 61/0 714/0 92/1 

C 007/0- 42/0- 030/0- 35/3- 

DUM 030/0 62/0 062/0 61/2 

ECM (-1) 36/0- 58/0- 51/0- 77/5- 
 های پژوهشماخذ: یافته

 برداری تصحیح خطای . آزمون پایداری الگوی6-5
برداری قبل از تحلیل توابع واکنش به ضربه،  اطمینان از پایداری الگوی تصحیچ خطای

 1ای وقفههای چند جملهون از طریق بررسی نمودار معکوس ریشهضروری اسا. این آزم
های تخمین زده شده در درون دایره واحد انجام می گردد. بر اساس نتایج ارائه شده در مدل

های مشخصه  چند جمله ای در درون دایره واحد قرار گرفته و یا (، تمامی ریشه3نمودار ك
داری در هر دو مدل تحقیق، شرط پای ی تخمین زده شدهالگوها برابر با یک هستند؛ بنابراین،

 را تامین کرده و قابل اعتماد می باشند. 

                                                           
1. Inverse Roots of Characteristic Polynomial 
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 ای چندجمله مشخصههای ریشه معکوس .3نمودار     
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  پژوهشهای ماخذ: یافته 

 1. تحلیل توابع واکنش به ضربه6-6
ی یا زایفقط برای نشان دادن برون داریبری تصحیچ خطاه به اینکه تخمین الگوی با توج
ی سیستم ای از خواص دینامیکزایی گرنجر متریر وابسته به کار گرفته شده و هیچ نشانهدرون

دهد به همین دلیل در ادامه به تجزیه و تحلیل واکنش به یا قدرت نسبی متریرها ارائه نمی
ضربه، اثر یک انحراف معیار تکانه متریر روی به ر بررسی واکنش د پردازیم.ضربه می

توابع واکنش به (. در این 1389و همکاران،  استملوئیانك شاودمتریرهای دیگر بررسی مای
ضربه تمام متریرهای موجود در مدل نسبا به شوک وارد شده از طرف یک متریر، نشان 

( مطرح کردند، نتایج تحلیل توابع 1998ك 2ینشود، اما همانگونه که پسران و شداده می
 تواند تحا تاثیر ترتیف انتخاب متریرها، مبتنی بر روش چولوسکی قرارواکنش به ضربه می

پسران و شین که درآن نتایج به ترتیف  3توان از توابع واکنش عمومیگیرد. از این رو، می
 انتخاب متریرها حساس نیسا، بهره گرفا. 

اکنش عمومی متریرهای مدل نسبا به متریرهای توضیحی مورد استفاده در نتایج توابع و 
( برای هر یک از 10( و جدول ك4مقطع از دوره مورد بررسی در قالف یک نمودار ك 11

مدت ها به شرح ذیل نشان داده شده اسا. تفسیر نتایج این بخش بر مبنای نتایج میانمدل
 سال( متمرکز اسا. 5تا  2كبین 

  

                                                           
1. Impulse Response Function (IFR) 

2- Pesaran, H. H.  & Shin, Y. 

3- Generalized Response 
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 1. توابع واکنش به ضربه تعمیم یافته مدل 4ر نمودا
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 های پژوهش ماخذ: یافته

 1. خالصه نتایج تابع واکنش به ضربه مدل 10جدول 

 شوک وارد شده به متغیر

 واکنش به ضربه متغیر

CAD BD OPEN SD FA 

CAD  منفی منفی - مثبت 

BD -  - - مثبت 

OPEN مثبت مثبت  - مثبت 

SD - - منفی  - 

FA منفی منفی - -  
 شود.(  به معنی عدم وجود ارتباط معنی دار بوده که تکانه در امتداد خط افق پایدار می–عالمت ) -
 های پژوهشماخذ: یافته 
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( ارتباط کسری حساب 10( و نتایج ختصه شده مندرج طبق جدول ك4با توجه به نمودار ك 
ها متقابل و منفی ارزیابی شد. درجه باز بودن و سرمایه تراز پرداخا جاری و حساب مالی

تجاری نقش م با در جذب منابع مالی و سرمایه ای دارد. کسری حساب جاری باعث 
گانه شود؛ بنابراین، فرضیه کسری سهانداز( میکاهش كافزایش( کسری بودجه كشکاف پس

از در نقش کاهنده درجه باز بودن اندکند. شکاف پسیک مکانیسم معکوس را طی می
تجاری ظاهر شده اسا. ارتباط بین حساب مالی و سرمایه با کسری بودجه متقابل اسا. رابطه 

انداز و درجه باز بودن تجاری متقابل اسا. درجه باز بودن تجاری نقش م بتی شکاف پس
 کند.در کاهش کسری حساب جاری ایفا می

( در اقتصاد نفتی با 11ختصه شده مندرج طبق جدول ك ( و نتایج5با توجه به نمودار ك
بار انداز روی کسری حساب جاری، اعتتوجه به تاثیر هر دو متریرکسری بودجه و شکاف پس

انداز گیرد. کسری بودجه، شکاف پسگانه برای ایران مورد تایید قرار میفرضیه کسری سه
ری دارند. ارتباط کسری حساب و کسری حساب جاری نقش منفی روی درجه باز بودن تجا

انداز ها متقابل و منفی ارزیابی شد. شکاف پسجاری و حساب مالی و سرمایه تراز پرداخا
اعث انداز( بباعث تشدید کسری بودجه دولا اسا. افزایش کسری بودجه كشکاف پس

 ای شده اسا.  افزایش كکاهش( تقاضا برای منابع مالی و سرمایه
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 2واکنش به ضربه تعمیم یافته مدل . توابع 5نمودار 
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 های پژوهش ماخذ: یافته

 2.خالصه نتایج تابع واکنش به ضربه  مدل 11جدول 

 شوک وارد شده به متغیر

 واکنش به ضربه متغیر

CAD BD OPEN SD FA 

CAD  - منفی - منفی 

BD مثبت - منفی  منفی 

OPEN - -  - مثبت 

SD منفی  منفی منفی مثبت 

FA مثبت - منفی -  
 شود.دار بوده که تکانه در امتداد خط افق پایدار می(  به معنی عدم وجود ارتباط معنی–عالمت )

 های پژوهشماخذ: یافته 
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 گیری بندی و نتیجه. جمع7
حی شد. ادر این تحقیق با افزودن بینش جدید به ادبیات کسری دوگانه، دو مدل کتن باز طر

 نتایج برگرفته از این پژوهش در ادامه آمده اسا. 
ه کسری کنندانداز عامل تعییندر مدل تجارت با نفا، هر دو کسری بودجه و شکاف پس 

گانه برای این مدل مورد تایید اسا. در شوند و فرضیه کسری سهحساب جاری محسوب می
فته ادبیات کاربردی موضوع  انجام گراین پژوهش برختف سایر تحقیقاتی که در ایران روی 

ت داخلی ای از  مطالعاگانه به جای دوگانه تمرکز و به عنوان نسخه پیشرفتهروی کسری سه
نداز نقشی اکدام از کسری بودجه و شکاف پسشود. در مدل بدون نفا، هیچقبلی معرفی می

ایا برای تحقیق سن و ک در تعیین کسری حساب جاری نداشتند؛ این موارد با  نتیجه حاصل از
شود کشور در مرحله پسا کمونیستی مطابقا دارد. بدین ترتیف همانگونه که مشاهده می 6

در مدل تجارت بدون نفا، یک مکانیسم معکوس در ایران اتفاق افتاده و این کسری حساب 
 انداز تاثیرگذار اسا. جاری اسا که روی کسری بودجه و شکاف پس

ف شده در هر دو مدل، کسری حساب جاری و حساب مالی و مطابق با نتایج کس 
ای به عنوان عامل مکمل در ایجاد تراز حساب جاری دارای رابطه متقابل و منفی اسا.  سرمایه

  ،در معامتت مرزیای و سرمایههای مالی کاهش محدودیاطبیعی اسا در صورت 
قراری تعادل خارجی کشور ایجاد شده نقش مهمی در بر گسترش آزادسازی و ادغام مالی

 ایفا خواهد کرد.
های داخلی كکسری بودجه دولا  و در مدل تجارت با نفا هر کدام از عدم تعادل 

کننده و کاهنده انداز( و عدم تعادل خارجی كکسری حساب جاری( نقش مختلشکاف پس
ارت بخش تج ریزی درروی درجه باز بودن تجاری دارند. اگر این نتیجه ناشی از عدم برنامه

خارجی ایران باشد، واردات تجارت خارجی ایران در خدما تقاضای بخش تولیدی برای 
ای جها تامین کاالهای مصرفی بوده و صادرات آن برای جبران کسری مواد اولیه و واسطه

بودجه دولا اسا و به دلیل سنتی بودن الگوی تجارت، تحا تاثیر آثار منفی عدم تعادل 
گیرد. در مدل تجارت غیرنفتی این وضعیا در رابطه میان اقتصاد قرار میداخلی و خارجی 

افتد. همچنین در این مدل تجارت خارجی انداز و درجه باز بودن تجاری اتفاق میشکاف پس
ا کننده تجارت نفعامل کاستن از عدم تعادل خارجی اسا که به واسطه حذف آثار مختل
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ای دهنده وجود پتانسیل در بخش خصوصی برنتیجه نشانپیوندد. این این شرایط به وقوع می
 های داخلی و خارجی اسا.  کاستن از عدم تعادل

ه ای بدر هر دو مدل، ارتباط م با میان درجه باز بودن تجاری و  حساب مالی و سرمایه 
یش شرط پرعایا  خورد؛ بنابراین، طبق مبانی تئوریکی، تجارت خارجی در ایران با چشم می

ع ساز جذب سرمایه از منابتواند زمینهگذاری، نهادی و قانونی، مییا چارچوب سیاساتقو
 گانه باشد.های سهانداز ملی و کاستن از شکافخارجی برای جبران کمبود پس

ی را انداز بخش دولتانداز بخش خصوصی نه تنها کمبود پسدر مدل تجارت نفتی، پس 
بودجه شده اسا و در مدل تجارت غیرنفتی نیز  جبران نکرده، بلکه باعث تشدید کسری

شود که هر دو حالا بیانگر عدم تایید انداز دیده نمیگونه ارتباطی میان این دو پسهیچ
 اعتبار فرضیه برابری ریکاردویی در ایران اسا.

نتایج نشان دادند که در هر دو مدل، افزایش کسری بودجه تقاضا برای منابع مالی و  
دهد، این در حالی اسا که در مدل تجارت نفتی، ا از دنیای خارج افزایش میای رسرمایه

ای اسا و در مدل انداز منجر به کاهش تقاضای منابع مالی و سرمایهافزایش شکاف پس
د. این شوانداز و منابع خارجی دیده نمیتجارت بدون نفا هیچ ارتباطی میان شکاف پس

ضعف  و ها بین بخش دولتی و غیردولتیفرصانابع و توزیع مناسف م نتیجه برمبنای نبود
 شود.  حاصل می  بازار سرمایهبرای توسعه  بخش خصوصی

تصاد نفتی، گانه در اقسهتوان به این نتیجه رسید که در بررسی فرضیه کسری در کل می 
عدم تعادل در بخش دولتی و خصوصی عامل بروز عدم تعادل در بخش خارجی اسا و در 
اقتصاد غیرنفتی به طور معکوس، عدم تعادل در بخش خارجی اقتصاد باعث بروز عدم تعادل 

های داخلی اقتصاد اسا. ورود تجارت نفا به چرخه اقتصاد و اتکای دولا به در بخش
ریزی شده مواجه های حاصل ازآن تجارت خارجی را با شرایط سنتی و غیربرنامهدرآمد

کرده و حساب جاری را به صورت مکرر دچار کسری می نماید. به این صورت که کسری 
تجاری به معنای پرداخا بیشتر کشور به خارج در مقایسه با دریافا آن  اسا. این امر ضمن 

ای از تولید کاالهای مصرفی جه به اینکه بخش عمدهافزایش صادرات و درآمد ملی با تو
ای اسا که از طریق  واردات تامین شده و واردات را افزایش وابسته به مواد اولیه و واسطه

 دهند به بروز افزایش کسری تجاری خواهد انجامید. می

 شود: یمهای سیاستی بر مبنای نتایج به دسا آمده از این تحقیق به شرح زیر ارائه توصیه 
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های عمومی روی توسعه منابع انسانی، هدفمندی و اصتح ساختار مالیاتی، انجام هزینه -
افزایی و تقویا توان کیفی بخش خصوصی در ارتقای اختصاص منابع بانکی جها توان

 انداز ملی مورد تاکید اسا. پس
ق و توسعه یهای تحقسیاسا توجه به توسعه کسف و کار بخش خصوصی، توسعه فعالیا -

یشنهاد پدر کنار سیاسا کاهش کسری بودجه برای بهبود الگوی تجارت خارجی کشور 
 شود.می

گذاری روی تجارت بین الملل، گسترش روابط تجاری ریزی هدفمند و سیاساانجام برنامه-
های داخلی و خارجی براساس انتخاب شرکای تجاری مناسف برای کاستن از عدم تعادل

 اسا. اقتصاد کارساز
بر برای جذب درآمدهای نفتی و ایجاد زمینه برای های سرمایهدر نهایا تعریف پروژه 
گذاری مستقیم خارجی به عنوان مجرای انتقال فناوری نوین توصیه مندی از سرمایهبهره
  شود.می
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