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:چکیده
باشند میدولت از متغیرهاي مهم اقتصاد کالنيتراز حساب جاري و تراز بودجه

اقتصادکالن طی سه نها از سؤاالت اصلی محققامیان آنکه چگونگی ارتباط
لذا، هدف اصلی این مقاله بررسی تجربی رابطه میان . اخیر بوده استيدهه

هاي در این مقاله با استفاده از داده. باشدکسري بودجه و کسري حساب جاري می
، از سه روش 1990- 2012يکشور در حال توسعه طی دوره50تابلویی 

اي جزء خطا، گشتاورهاي تعمیم یافته اقتصادسنجی حداقل مربعات دو مرحله
با در نظر . هورلین استفاده شده است-سیستمی و آزمون علّیت دومیترسکو

کسري يهاي تراز تجاري، نتایج نشان داد که فرضیهکنندهگرفتن سایر تعیین
بنابراین، با توجه به اثرات . باشدعه معتبر میدوگانه براي کشورهاي در حال توس

شود که کشورهاي در حال نامطلوب کسري بودجه و حساب جاري پیشنهاد می
توسعه با افزایش مالیات، از یک سو به منابع درآمدي پایدار براي تأمین مالی 

ثباتی و کسري حساب جاري خود را کسري بودجه دست یابند و از سوي دیگر، بی
.  هش دهندنیز کا
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1392بهار، 1، شماره10، دوره )هاي اقتصادي سابقبررسی(فصلنامه اقتصاد مقداري ١٠٦

مقدمه- 1
خود ها نگران اثرات منفی عدم توازن حساب جاري بر وضعیت اقتصاد دولتاکثر 

اعتقاد بر این است که عدم توازن رو به رشد حساب مالی و جاري منجر . باشندمی
ها مانع پیشرفت اقتصادي یک گردد و وجود آنعادل اقتصاد کالن میبه عدم ت

ن به بررسی رابطه میان کسري در این راستا، برخی محققا. دت استکشور در بلندم
هاي اند که این رابطه تحت عنوان کسريبودجه و کسري حساب جاري پرداخته

اري براي رابطه میان کسري بودجه و کسري حساب ج. شودمطرح می1دوگانه
مورد توجه قرار گرفت؛ زیرا، این دوره مصادف با 1980ينخستین بار در دهه

مشخصه این دوره تغییر . مالی و خارجی قابل توجه آمریکا بوديکسري بودجه
ن لذا، بسیاري از محققا. ن کشور استغیرمعمول در افزایش کسري حساب جاري ای
ر شدن کسري تجاري درنتیجه افزایش اعتقاد داشتند که بخش قابل توجهی از بدت

کسري قابل توجه حساب جاري به عنوان یک عامل مضر در . کسري بودجه است
البته ارتباط نزدیک میان کسري حساب . شوداقتصاد داخلی و جهانی شناخته می

جاري و کسري بودجه تنها مختص به کشور آمریکا نیست، به طوري که کسري 
به 1990يدر اوایل دهه) نظیر آلمان و سوئد(پایی برخی کشورهاي ارويبودجه

، 2باهارومشه و همکاران(طور منفی بر حساب جاري این کشورها تأثیرگذار بود 
). 2013، 3؛ آلگیري2006

هاي مهم پایداري کالن تراز حساب جاري و تراز بودجه به عنوان شاخص
بل توجهی در حمایت از اگر چه شواهد قا. شونداقتصادي و رفاه در نظر گرفته می

ارتباط میان کسري بودجه و کسري حساب جاري وجود دارد، اما اجماع نظري در 
ن به بررسی این بسیاري از محققا. ابطه وجود ندارداین ريمورد جهت و اندازه

اند، در حالی که یک مطالعه کاربردي از رابطه در کشورهاي توسعه یافته پرداخته
تواند راهنمایی براي راي کشورهاي در حال توسعه میرابطه میان دو کسري ب

براي مثال، اگر . گذاران جهت انتخاب ابزار و اولویت مناسب سیاستی باشدسیاست
هاي مالی گاه، با اجراي سیاستکسري بودجه دلیل کسري حساب جاري باشد؛ آن

لذا هدف اصلی این مطالعه بررسی. دتوان دو کسري را کاهش داانقباضی می

1 Twin Deficits
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3 Algieri



١٠٧...دولت در ایرانيبررسی تجربی ارتباط کسري حساب جاري و کسري بودجه

 چگونگی ارتباط این دو متغیر در ایران و منتخبی از کشورهاي در حال توسعه طی
دو روش براي آزمون تجربی رابطه میان تراز بودجه . باشدمی1990-2012ي دوره

دهنده روش اول بدون در نظر گرفتن عوامل ارتباط. و تراز حساب جاري وجود دارد
براي (دهد ر مستقیم مورد آزمون قرار میها را به طومیان دو کسري، رابطه بین آن

روش دوم؛ آزمونی غیرمستقیم است و توجه آن بر عوامل ). هاي علّیمثال، آزمون
، 4سالواتوره(تأثیرگذار بر رابطه میان کسري بودجه و کسري حساب جاري است 

از این رو، در این مطالعه از هر دو روش براي آزمون رابطه میان دو کسري ). 2006
زایی برخی از متغیرها، استفاده از متغیرهاي در نظر گرفتن درون. گرددتفاده میاس

هاي تابلویی، به اي در چارچوب دادهابزاري و روش حداقل مربعات دو مرحله
سیستمی براي برآورد الگوي پویاي کوتاه5روش گشتاورهاي تعمیم یافتهکارگیري 

از وجوه تمایز این مطالعه با 6هورلین-مدت و استفاده از آزمون علّیت دومیترسکو
.مطالعات پیشین است
بخش دوم، مبانی نظري بیان . گرددهاي مختلفی را شامل میاین مطالعه بخش

مطالعه است در بخش چهارم با توجه يدر بخش سوم، مروري بر پیشینه. شودمی
هاي ونی، دادهبه مبانی نظري و شواهد و مطالعات تجربی، به معرفی الگوي رگرسی

نتایج مقاله در بخش پنجم مورد تجزیه و . شودآماري و روش تخمین پرداخته می
.   گرددگیري و پیشنهادها ارائه میگیرند و در پایان نتیجهتحلیل قرار می

مبانی نظري-2
در این بخش از مطالعه، به منظور توضیح رابطه میان کسري بودجه و کسري 

کسري دوگانه، هدفيچهار گروه از ادبیات نظري شامل؛ فرضیهحساب جاري،
زمانی ریکاردویی بیان -دیدگاه بینوحساب جاري، ارتباط بازخورديگذاري بر پایه

. گردندمی

4 Salvatore
5 Generalized Method of Moments (GMM)
6 Dumitrescu-Hurlin



1392بهار، 1، شماره10، دوره )هاي اقتصادي سابقبررسی(فصلنامه اقتصاد مقداري ١٠٨

کسري دوگانهيفرضیه-2-1
انداز داخلی، سرمایهکسري بودجه به طور غیرمستقیم بر پسيزاافزایش برون

کند که کسري دوگانه بیان میيفرضیه. گذارداري تأثیر میگذاري و حساب ج
کسري دوگانه از يبراي بیان فرضیه. کسري بودجه علّت کسري حساب جاري است

فلمینگ و تئوري جذب کینز استفاده - نظریه وجوه موجود براي وام در مدل ماندل
. شودمی

باعث افزایش فلمینگ، افزایش کسري بودجه- مطابق با مدل مرسوم ماندل
هاي سرمایه به گردد، که این امر در حقیقت باعث ورود جریاننرخ بهره واقعی می

). 2013آلگیري،(شود داخل کشور و متعاقب آن افزایش در ارزش پول داخلی می
از (و حساب سرمایه ) از طریق نرخ ارز(دولت بر بازار کاال يلذا، کسري بودجه

در ). 2006؛ 7پاپادوگوناس و ستورنارس(یرگذار است تأث) واقعیيطریق نرخ بهره
چنین شرایطی، افزایش نرخ بهره و ارزش پول داخلی منجر به افزایش کسري 

کند که افزایش کسري بودجه تئوري جذب کینز بیان می. گرددحساب جاري می
گردد که این امر باعث افزایش قابلیت جذب داخلی و درنتیجه گسترش واردات می

بنابراین رهیافت کینزي همانند مدل . شودبه کسري حساب جاري میمنجر 
علّی از طرف کسري بودجه به سمت کسري يفلمینگ داللت بر رابطه-ماندل

). 2013،آلگیري(باشد حساب جاري دارد و عکس این رابطه برقرار نمی

حساب جاري يگذاري بر پایههدف-2-2
این ارتباط . ساب جاري علت کسري بودجه باشداین امکان وجود دارد که کسري ح

بر این . شودحساب جاري شناخته میيگذاري بر پایهمعکوس تحت عنوان هدف
اساس، افزایش کسري حساب جاري موجب دستیابی به الگوهاي رشد کندتر و 

رشد اقتصادي ). 2013،آلگیري(شود متعاقب آن افزایش کسري بودجه دولت می
گردد، بلکه درآمدهاي مالیاتی را هاي دولت میموجب افزایش هزینهپایین نه تنها 

هاي یک کشور تحت تأثیر جریانيبه عبارت دیگر، بودجه. دهدنیز کاهش می
گیرد که این امر در نهایت منجر به کسري عظیم سرمایه یا انباشت بدهی قرار می

.)2006باهارومشه و همکاران، (بودجه آن کشور خواهد شد 

7 Papadogonas and Stournaras



١٠٩...دولت در ایرانيبررسی تجربی ارتباط کسري حساب جاري و کسري بودجه

 ارتباط بازخورد- 2-3
براي مثال، همبستگی زیاد . حالت دیگر، وجود ارتباط متقابل میان دو کسري است

شود که ارتباط میان حساب جاري و میگذاري موجب انداز و سرمایهبین پس
توان استدالل نمود همچنین، می). 2013،آلگیري(حساب بودجه دو طرفه باشد 

ت در شرایط ثابت بودن نرخ ارز و نرخ بهره و عدم دوليکه افزایش کسري بودجه
با . کندورود و خروج سرمایه، با افزایش تقاضا، کسري حساب جاري را تشدید می

ها افزایش پولی و سطح قیمتيتأمین کسري بودجه از طریق سیستم بانکی، پایه
ب آن ها، کاهش صادرات و افزایش واردات و متعاقاین افزایش در قیمت. یابدمی

در ). 1391زوارئیان کچومثقالی، (کسري حساب جاري را به دنبال خواهد داشت 
این حالت، کاهش کسري بودجه براي بهتر شدن وضعیت حساب جاري کافی 

هاي هاي ارزي، تعیین نرخ بهره و سیاستباشد و الزم است که به سیاستنمی
).2014، 8زي و چن(بهبود صادرات توجه شود 

زمانی ریکاردویی- ه بیندیدگا-2-4
مشخص میان کسري بودجه و کسري حساب جاري نیز وجود ياحتمال نبود رابطه

بر اساس ). 1974، 9بارو(ی است تعادل ریکاردویيدارد که این امر برآیند فرضیه
باشند، زیرا این فرضیه، کسري حساب جاري و کسري بودجه مرتبط با یکدیگر نمی

انداز و رهایی از موجب تخصیص مجدد بین زمانی پسهاي مالی دولت فعالیت
گردد و بنابراین نرخ زمانی عوامل بخش خصوصی می- اي بینهاي بودجهمحدودیت

در . گیرندگذاري و تراز حساب جاري تحت تأثیر قرار نمیواقعی، سرمایهيبهره
ب دولت منجر به تغییرات در سطح تعادلی نرخ ارز، حسايواقع، کسري بودجه

انداز ملی گذاري و پسهاي بهره، تقاضاي پول، مصرف خصوصی، سرمایهجاري، نرخ
اگر یک سیاست مالی انبساطی در سال جاري وجود داشته باشد؛ انتظار . شودنمی
بنابراین، . ها افزایش یابنداي نزدیک مالیاترود که در سال بعد یا در آیندهمی

انداز سال جاري اري درآمد آتی از پسخانوارها با هدف هموارسازي کاهش انتظ

8 Xie and Chen
9 Barro
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؛ الو و 1999، 10ومووکاس(کنند ها در آینده استفاده میبراي پرداخت مالیات
).2013؛ آلگیري،2006باهارومشه، 

تحقیقيپیشینه- 3
شود که رابطه میان در این بخش از مطالعه به بررسی نتایج مطالعاتی پرداخته می

به طور کلی، مطالعات گذشته اغلب با . انددادهدو کسري را مورد بررسی قرار
کسري دوگانه صورت پذیرفته و سایر روابط ممکن میان يمحوریت آزمون فرضیه

. اندکسري بودجه و کسري جاري را نادیده گرفته

خارجیمطالعات- 1- 3
کسري دوگانه براي کشور یونان ياي به بررسی پدیدهدر مطالعه) 1999(ومووکاس 

و با به کارگیري 1948-94يهاي ساالنه طی دورهوي با استفاده از داده. ختپردا
تحلیل همجمعی، مدل جزء خطا و علّیت گرنجر به این نتیجه دست یافت که 

داري بر کسري مدت و بلندمدت اثر علّی مثبت و معنیکسري بودجه در کوتاه
ین مسأله پرداخت که اي به بررسی ادر مطالعه) 2000(11پیرسانتی. تجاري دارد

آیا کسري حساب جاري ارتباطی با مقدار مورد انتظار کسري بودجه در آینده دارد 
نظري میان دو يوي با استفاده از مدل تعادل عمومی براي بیان رابطه. یا خیر

نگر به - براي برآورد مدل انتظارات آیندهکسري و روش گشتاورهاي تعمیم یافته
ي طی دورهOECDه کسري حساب جاري در کشورهاي این نتیجه دست یافت ک

آتی این يارتباط بسیار زیادي با مقدار مورد انتظار کسري بودجه97-1970
-اي با استفاده از آزمون تودادر مطالعه) 2004(12کوآسی و همکاران. کشورها دارد

علّی میان کسري بودجه و کسري حساب جاري براي يیاماموتو به بررسی رابطه
هاي ساالنه ها با استفاده دادهآن. یافته پرداختندکشور درحال توسعه و توسعه20

یک سویه و (به این نتیجه دست یافتند که روابط علّی 1970-90هاي طی دهه
میان کسري بودجه و کسري حساب جاري براي برخی کشورهاي در حال ) دوسویه

براي کشورهاي توسعه یافته توسعه وجود دارد، در حالی که نتایج به دست آمده

10 Vamvoukas
11 Piersanti
12 Kouassi et al.
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 در ) 2006(باهارومشه و همکاران . علّی میان دو کسري استيحاکی از نبود رابطه
و با به 1976)1(-2000)4(ي هاي فصلی طی دورهاي با استفاده از دادهمطالعه

علّی میان کسري بودجه و کسري حساب يبه بررسی رابطهVARالگوي کارگیري
نتایج مطالعه . شور اندونزي، مالزي، فیلیپین و تایلند پرداختجاري براي چهار ک

بلندمدت میان کسري بودجه و کسري حساب جاري يوي نشان داد که یک رابطه
ياي به بررسی فرضیهدر مطالعه) 2006(پاپادوگوناس و ستورنارس . وجود دارد

ها آن. رداختنداروپا پيکسري دوگانه و یکپارچگی مالی در کشورهاي عضو اتحادیه
به این 1970- 2003ي با استفاده از روش حداکثر راستنمایی جوهانسون طی دوره

نتیجه دست یافتند که تغییرات کسري بودجه ارتباط اندکی با کسري حساب 
کسري دوگانه براي ياي به آزمون فرضیهدر مطالعه) 2006(سالواتوره . جاري دارد
. پرداخت) مان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و کاناداآمریکا، ژاپن، آل(G- 7کشورهاي 

به این نتیجه 1973- 2005ي زمانی هاي ساالنه طی دورهوي با استفاده از داده
مستقیمی میان کسري بودجه و کسري حساب جاري براي يدست یافت که رابطه

از با استفاده ) 2006(13الو و باهارومشه. تمام کشورهاي مورد مطالعه وجود دارد
و روش علّیت گرنجر به بررسی 1980- 2001ي هاي تابلویی طی دورهداده

نتایج مطالعه . کسري دوگانه در کشورهاي جنوب شرق آسیا پرداختنديفرضیه
مذکور حاکی از آن است که کسري بودجه علت کسري حساب جاري در این 

کسري ياي اعتبار فرضیهطی مطالعه) 2008(14مارینهیرو. باشدکشورها می
نتایج . مورد آزمون قرار داد1977- 2003ي دوگانه را براي کشور مصر طی دوره

يمطالعه با استفاده از روش حداکثر درستنمایی جوهانسن نشان داد که رابطه
. باشدبلندمدت اما ضعیفی میان کسري بودجه و کسري حساب جاري برقرار می

-کسرييبه بررسی و آزمون فرضیهايدر مطالعه) 2009(15پانتلیدیس و همکاران

هاي سري زمانی ها با استفاده از دادهآن. هاي دوگانه براي اقتصاد یونان پرداختند
و روش حداکثر درستنمایی جوهانسن و جوسلیوس به 1960-2007ي طی دوره

کسري دوگانه مربوط به دیدگاه کینزي براي ياین نتیجه دست یافتند که فرضیه
اي با استفاده از در مطالعه) 2012(16کالو و پالئولوگو. باشدبرقرار میاقتصاد یونان

13 Lau and Baharumshah
14 Marinheiro
15 Pantelidis et. al
16 Kalou and Paleologou
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علّی میان کسري حساب يالگوي تصحیح خطاي برداري به بررسی و آزمون رابطه
نتایج مطالعه با استفاده از . جاري و کسري بودجه براي کشور یونان پرداختند

مثبت میان يود یک رابطهگر وجبیان1960- 2007ي هاي ساالنه طی دورهداده
دو کسري است و جهت این رابطه از کسري حساب جاري به سمت حساب بودجه 

اي به بررسی رابطه میان تراز حساب جاري در مطالعه) 2013(17کاستلتو. باشدمی
يدر مطالعه مذکور، فرضیه. و مالی براي کشورهاي جنوب منطقه یورو پرداخت

و مبتنی بر 1991-2011ي هاي تابلویی طی دورهدادهکسري دوگانه با استفاده از 
مدل ترکیب دارایی مورد آزمون قرار گرفت و نتایج برآورد مدل نشان داد که 

.باشدکسري دوگانه براي این کشورها معتبر میيفرضیه

مطالعات داخلی- 2- 3
و اي تأثیرات کسري بودجه، نرخ حقیقی ارزدر مطالعه) 1387(مهرآرا و مرادي 

مبادله بر کسري حساب جاري براي اعضاي سازمان کشورهاي صادريرابطه
هاي تابلویی ها با استفاده از الگوي دادهآن. نفت را مورد بررسی قرار دادنديکننده

کسري دوگانه يبه این نتیجه دست یافتند که فرضیهGMMپویا مبتنی بر روش 
طی ) 1388(وش بخش و فرزینفرح.باشدبراي این گروه از کشورها برقرار می

کینزي و برابري ریکاردویی براي سه ياي به بررسی و آزمون دو فرضیهمطالعه
نتایج مطالعه . پرداختند) کشورهاي با درآمد باال، متوسط و پایین(گروه کشور 

نشان داد که 1985- 2006ي زمانی هاي تابلویی طی دورهمذکور با استفاده از داده
کینزي براي يبرابري ریکاردویی براي کشورهاي با درآمد باال و فرضیهيفرضیه

) 1390(بخش وش و فرحفرزین. باشدکشورهاي با درآمد پایین و متوسط برقرار می
. کسري دوگانه در ایران پرداختندياي دیگر، به بررسی و آزمون فرضیهدر مطالعه

1350- 85ي یه واریانس طی دورهها در این مطالعه از رهیافت همجمعی و تجزآن
برابري ریکاردویی در اقتصاد ينتایج مطالعه نشان داد که نظریه. استفاده کردند

با استفاده از الگوي تصحیح ) 1391(زوارئیان کچومثقالی . باشدایران معتبر نمی
مدت و بلندمدت به بررسی ارتباط کوتاه1342-85يخظاي برداري طی دوره

ينتایج مطالعه. کسري حساب جاري در اقتصاد ایران پرداختکسري بودجه و
علی دو سویه بین کسري يمذکور حاکی از آن است که در بلندمدت یک رابطه

17 Kosteletou



١١٣...دولت در ایرانيبررسی تجربی ارتباط کسري حساب جاري و کسري بودجه

 علّی يمدت رابطهبودجه و کسري حساب جاري وجود دارد، در حالی که در کوتاه
. باشداز سمت کسري بودجه به کسري حساب جاري می

هاي آماري و روش اقتصادسنجیدهمدل تجربی، دا-4
کسري بودجه و کسري يدر این مطالعه، از مدل رگرسیونی زیر براي آزمون رابطه

:گرددحساب جاري استفاده می

)1(CABit=α0+α1GBit+α2GEit+α3Eit+α4Yit+uit

دولت، يبودجهt ،GBitدر زمان iمعیار تراز حساب جاري براي کشور CABitکه 
GEitج دولت، مخارEit ،نرخ ارز مؤثر اسمیYit رشد درآمد واقعی سرانه وuit جمله

کنند که متغیرهاي نرخ ارز و رشد درآمد سرانه ادبیات نظري بیان می. خطا است
نمایند نقش مهمی در تعیین اثر کسري بودجه بر کسري حساب جاري ایفا می

).2013، 19؛ فورت و ماگازینو1996، 18کوماروابراهیم(
گردد؛ لذا، میCABباعث بهبود GBاعتقاد عمومی بر این است که افزایش 

اما بر اساس ). <0α1(دولت مثبت باشد يرود که عالمت متغیر بودجهانتظار می
همچنین، انتظار ). α1=0(ندارد CABداري بر تأثیر معنیGBدیدگاه ریکاردویی، 

) گرددوراق قرضه تأمین مالی میکه با مالیات و ا(رود که افزایش مخارج دولت می
کاهش نرخ ارز با کاهش ). >0α2(تأثیر منفی بر تراز حساب جاري داشته باشد 

موجب ) دهدصادرات را کاهش و واردات را افزایش می(جریان خالص صادرات 
رشد درآمد سرانه به علت ). >0α3(شود افزایش کسري حساب جاري می
؛ اما از سوي )<0α4(راز حساب جاري دارد هموارسازي مصرف تأثیر مثبتی بر ت

دیگر، رشد درآمد با افزایش واردات اثر منفی بر تراز حساب جاري خواهد داشت 
)0α4< .(باشداز این رو، اثر نهایی رشد درآمد بر تراز حساب جاري نامشخص می    .

ی هاي تابلویبا استفاده از داده) 1(در این مطالعه، برآورد الگوي رگرسیونی 
هاي تابلویی از مدل جزء خطاي یک طرفه هاي دادهاکثر مدل. پذیردصورت می

):2005بالتاجی، (کنند براي جمالت اخالل استفاده می

18 Ibrahim and Kumar
19 Forte and Magazzino
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uit=μi+vit )2(

تمامی ياثرات خاص منفرد غیر قابل مشاهده و در بردارندهيدهندهنشانμiکه 
گذارند، اما در طول زمان ر میتأثیCABitمتغیرهایی است که به صورت مقطعی بر 

جمله خطا است که در طول زمان و براي يدهندهنشانvitیابند و تغییر نمی
).2006، 21؛ وولدریج2003، 20گجراتی(یابد مقاطع تغییر می

زایی همبستگی میان متغیرهاي توضیحی معادله و جزء اخالل تعریف درون
این مسأله به . تصادسنجی استشود و یکی از مشکالت جدي در الگوهاي اقمی

انتخاب نمونه و يگیري، نحوهگرفتن متغیرهاي مناسب، خطاي اندازهعلت نادیده
). 2005بالتاجی، (خودگزینی متغیرهاي توضیحی در الگوي رگرسیونی است 

شود و هاي حداقل مربعات معمولی میزایی موجب ناسازگاري برآوردکنندهدرون
أله نیاز به کارگیري روش متغیر ابزاري نظیر حداقل مربعات هنگام مواجه با این مس

. اي است تا بتوان با استفاده از آن برآوردهاي سازگاري را به دست آورددو مرحله
براي برآورد 22اي جزء خطالذا، در این مطالعه از روش حداقل مربعات دو مرحله

مدل تعادلی بلندمدت یک ) 1(يمعادله. 23گردداستفاده می) 1(الگوي رگرسیونی 
هاي تابلویی قابل است که با استفاده از رهیافت معادالت همزمان در چارچوب داده

، فرض بر این است که تعدیل حساب )مدتکوتاه(در مدل غیرتعادلی . برآورد است
يو جریان واقعی آن در دورهtجاري بر اساس تفاوت میان حساب جاري در زمان 

: دپذیرصورت میt-1قبل 

)3(






 1ti,Cti,Cγti,ΔCAB ABAB

مدل غیرتعادلی با . باشدضریب تعدیل جزئی و مقدار آن بین صفر و یک میγکه 
:شوددر عبارت فوق حاصل می) 1يمعادله(جایگزینی معادله تعادلی 

20 Gujarati
21 Wooldridge
22 Error Component Two Stage Least Squares (EC2SLS)

محترم براي آشنایی بیشتر با روش يي این مقاله خارج است، خوانندهبیان جزئیات آماري از حوصله٢٣
) 1392(ي مهرابی بشرآبادي و توحیدي اي جزء خطا شایسته است که به مطالعهمرحلهحداقل مربعات دو

.مراجعه فرمایند
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)4(CABit=β0+β1GBit+β2GEit+β3Eit+β4Yit+β5CABit-1 +uit

β0=γα0, β1=γα1, β2=γα2, β3=γα3, β4=γα4, β5=(1-γ)

هاي بسیاري از مدل. باشندمدت میضرایب کوتاهβiضرایب بلندمدت و αiکه 
يوجود وقفه. از ماهیت پویا برخوردار هستند) 4(اقتصادي نظیر الگوي رگرسیونی 

ها باعث ایجاد مشکالت جدي در میان برآوردکننده) CABi,t-1(متغیر حساب جاري 
است و درنتیجه μiتابعی از CABi,t-1زیرا، شود؛ می) 4(در برآورد الگوي رگرسیونی

در این ). 2005بالتاجی، (شود متغیر وابسته تأخیري با جزء اخالل همبسته می
حالت، برآورد ضریب متغیر وابسته تأخیري ناسازگار و با تورش زیادي همراه است و 

اندرسون و . دشورفع نمی) کشورها(همبستگی ایجاد شده با افزایش در مقاطع 
. پیشنهاد دادندμiحذف اول را براييتبدیل تفاضلی مرتبه) 1981(24هسیائو

. استفاده کردندGMMبراي افزایش در کارایی از روش ) 1991(25آرالنو و باند
آرالنو و باند از مقادیر تأخیري متغیرها در واحد سطح به عنوان يبرآوردکننده

. شودتفاضلی شناخته میGMMد و اغلب با عنوان کنمتغیرهاي ابزاري استفاده می
مشخص گردید ) 1998(27و بلوندل و باند) 1995(26آرالنو و باوريدر مطالعه

گیري شده که سطوح تأخیري متغیرها ابزارهاي ضعیفی براي متغیرهاي تفاضل
اول متغیرهاي يها این فرض را در نظر گرفتند که تفاضل مرتبههستند و آن

با جزء اخالل همبسته نیست و از متغیرهاي تأخیري در واحد سطح و ابزاري
آرالنو يبرآوردکننده. متغیرهاي تفاضلی به عنوان متغیرهاي ابزاري استفاده کردند

) تفاضلیيمعادله در واحد سطح و معادله(بلوندل و باند از سیستم معادالت - و باور
. شودخته میسیستمی شناGMMتشکیل شده و اغلب با عنوان 

سیستمی در صورتی از اعتبار الزم برخوردار است که GMMاستفاده از روش 
اول بوده و داراي همبستگی پیاپی يجزء اخالل داراي همبستگی پیاپی مرتبه

آزمونی براي تشخیص ) 1991(از این رو، آرالنو و باند . دوم نباشديمرتبه
گر صفر این آزمون بیانيکه فرضیههمبستگی پیاپی در جزء اخالل طراحی کردند 

همچنین، معتبر بودن متغیرهاي ابزاري . نبود همبستگی پیاپی در جزء اخالل است
24 Anderson and Hsiao
25 Arellano and Bond
26 Arellano and Bover
27 Blundell and Bond
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آزمون . یک فرض بسیار مهم استGMMدر برآورد به روش ) زایی ابزارهابرون(
زایی متغیرهاي ابزاري است که هانسن یک آزمون استاندارد براي بررسی برون

گر عدم همبستگی متغیرهاي ابزاري با جزء اخالل ر این آزمون بیانصفر ديفرضیه
. رگرسیون است

علّی و جهت آن از آزمون علّیت يدر این مطالعه، براي تشخیص وجود رابطه
اما در استفاده از آزمون علّیت براي . گرددهاي تابلویی استفاده میدر چارچوب داده

براي این منظور، از . مقاطع را در نظر گرفتهاي تابلویی باید ناهمگنی میانداده
. شودهاي تابلویی ناهمگن استفاده میهورلین براي مدل داده-آزمون دومیترسکو
آورد که هر دو بعد ناهمگنی هورلین این امکان را فرآهم می- آزمون دومیترسکو

یت ناهمگنی روابط علّی و ناهمگنی مدل رگرسیونی مورد استفاده براي آزمون علّ(
هاي تابلویی از علّی در الگوي دادهيبراي آزمون رابطه. را در نظر گرفت) گرنجر

مقطع Nدو متغیر مشاهده شده براي yو xشود که در آن مدل زیر استفاده می
:دوره استTطی 

)5( 
 

 
K

1k

K

1k
t,ikt,i

)k(
ikt,i

)k(
iiit xyy 

يد که مرتبهشوفرض می. باشدبعد زمان میtبعد مقطع و iوقفه، يمرتبهkکه 
(k)باشد و پارامترهاي خودرگرسیونوقفه براي تمام واحدهاي مقطعی یکسان می

iγ

(k)و ضرایب شیب
iβدر چارچوب . شوندها متفاوت در نظر گرفته میدر میان گروه

خطی بر هايزمانی، آزمون علّیت استاندارد مشتمل بر آزمون محدودیتسريتحلیل
ناهمگنی میان يهاي تابلویی است که باید مسألهدادهدر مدلβiبردار ضرایب 

ناهمگنی است و منشأ دیگر يمنشأ اولیهαiاثرات فردي . مقاطع را در نظر گرفت
در این راستا، براي در نظر گرفتن هر دو . استβiمربوط به ناهمگنی ضرایب شیب 

صفر آن يگردد که فرضیهورلین استفاده میه- ناهمگنی از آزمون دومیترسکو
:شودها به صورت زیر تعریف میiبراي تمام 

)6(H0: βi=0     i=1,…,N
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 ، دو زیر گروه از واحدهاي مقطعی وجود )مدل ناهمگن(مقابل يتحت فرضیه
شوند و زیر گروه دیگر توصیف میyبه xزیر گروه اول توسط روابط علّی از : دارد

توان به صورت زیر لذا فرضیه مقابل را می. استyبه xوابط غیر علّی از شامل ر
:بیان نمود

)7(i=1,…,N1

i=N1+1, N1+2,…,N
H1:βi=0
βi≠0

گاه، باشد؛ آنN=N1زیرا اگر . باشدفوق کمتر از یک میيدر رابطهN/N1که نسبت 
در . اي تابلویی وجود نداردهعلّی براي هیچ یک از مقاطع در مدل دادهيرابطه

براي تمام مقاطع نمونه yبه xعلّی از يگاه، رابطهباشد؛ آنN1=0حالت دیگر، اگر 
).2012دومیترسکو و هورلین، (باشد برقرار می

باشد که با تحلیلی می-این مطالعه به جهت نوع تحقیق، از نوع توصیفی
کشور 50آماري مطالعه يجامعه.اي صورت پذیرفته استاستفاده از روش کتابخانه

قلمرو زمانی . ها در پیوست ارائه گردیده استباشند که اسامی آندر حال توسعه می
هاي داده. باشدمی2012تا 1990هاي آماري از سال تحقیق با توجه به محدودیت

آمارهاي يو آمارنامه28جهانیيهاي توسعهمورد استفاده در این مطالعه از شاخص
اند و براي و به صورت تابلویی سازمان یافتهآوري شدهجمع29المللیلی بینما

استفاده EVIEWSو STATAاز نرم افزارهاي ) 4(و ) 1(برآورد مدل رگرسیونی 
.شده است

برآورد مدل و تحلیل نتایج- 5
با هاي تابلویی ، در ابتدا لزوم استفاده از داده)1(به منظور برآورد الگوي رگرسیونی 

دار گیرد که در حقیقت آزمون معنیبه کارگیري آزمون چاو مورد بررسی قرار می
. بودن اثرات ثابت است

لزوم استفاده از (صفر یکسان بودن عرض از مبدأها يدر آزمون چاو فرضیه
لزوم ( مخالف ناهمسانی عرض از مبدأها يدر مقابل فرضیه) هاي تلفیقیداده

، در سطح )1(بر اساس جدول . گیردقرار می) هاي تابلوییاستفاده از داده

28 World Development Indicator (WDI)
29 International Financial Statistics (IFS)



1392بهار، 1، شماره10، دوره )هاي اقتصادي سابقبررسی(فصلنامه اقتصاد مقداري ١١٨

. گیردصفر قرار میيدر ناحیه رد فرضیهFيدرصد مقدار آماره5داري معنی
شوند زا تعیین میمتغیرهاي نرخ ارز و درآمد واقعی سرانه به صورت درون

زایی این بنابراین، براي کنترل درون). 2013؛ فورت و ماگازینو، 302004محمدي(
اي در چارچوب متغیرها باید از متغیرهاي ابزاري و رویکرد حداقل مربعات دو مرحله

. هاي تابلویی استفاده نمودالگوهایی مبتنی بر داده
براي انتخاب روش برآورد میان اثرات ثابت و اثرات تصادفی در رویکرد حداقل

آزمون هاسمن در حقیقت . شوداي از آزمون هاسمن استفاده میمربعات دو مرحله
ناهمبسته بودن اثرات انفرادي و متغیرهاي توضیحی است که بر يآزمون فرضیه

طبق آن، ضرایب تخمینی در برآوردهاي اثرات ثابت و تصادفی با هم مقایسه 
تگی وجود نداشته باشد، هر اگر بین جزء اخالل و متغیر توضیحی همبس. شوندمی

از طرف دیگر، اگر بین جزء . زن اثرات ثابت و تصادفی سازگار هستنددو تخمین
زن اثرات تصادفی اخالل و متغیر توضیحی همبستگی وجود داشته باشد، تخمین

صفر در این آزمون يفرضیه. زن اثرات ثابت سازگار و کارا استناسازگار و تخمین
باشد و ی بین متغیرهاي توضیحی و خطاي تخمین میبیانگر عدم همبستگ

هاسمن در جدول يمقدار آماره. وجود ارتباط استيدهندهمقابل نشانيفرضیه
صفر مبنی بر وجود اثرات تصادفی در سطح يدهد که فرضیهنشان می) 1(

توان رد کرد و بهتر است برآورد به روش حداقل مربعاتدرصد را نمی5داري معنی
.اي جزء خطا انجام شوددو مرحله

ي این روش، ابتدا الزم است متغیرهاي ابزاري به کار براي تخمین به وسیله
شده با توجه به این که متغیرهاي از پیش تعیین. رفته در مدل مشخص شوند

توان از متغیرهاي د، بنابراین میشونمستقل از اجزاء اخالل در نظر گرفته می
. تأخیر زمانی به عنوان متغیرهاي ابزاري استفاده نمودزا با یک درون

- از آزمون سارگان) زایی ابزارهابرون(براي بررسی اعتبار متغیرهاي ابزاري 
صفر این آزمون بیانگر عدم همبستگی ابزارها يشود که فرضیههانسن استفاده می
صفر مبنی بر يهانسن، فرضیه-بر اساس آزمون سارگان. باشدبا اجزاي اخالل می

توان رد کرد و بنابراین، درصد را نمی5داري معتبر بودن ابزارها در سطح معنی
نتایج برآورد الگوي ). 1جدول (شود زایی ابزارهاي در نظر گرفته شده تأیید میبرون

30 Mohammadi
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 ارائه ) 2(اي جزء خطا در جدول به روش حداقل مربعات دو مرحله) 1(رگرسیونی 
.شده است

هاي آماريایج آزموننت: 1جدول 
احتمال مقدار آماره آزمون آماره آزمون نوع آزمون

000/0 88/15 F چاو
860/0 31/1 H هاسمن
526/0 189/3 χ2 هانسن- سارگان

محاسبات تحقیق: مأخذ

اي جزء خطانتایج حاصل از برآورد مدل به روش حداقل مربعات دو مرحله: 2جدول 
ريتراز حساب جا: متغیر وابسته

zآماره ضریب برآوردينام متغیر

6133007/088/6*بودجه دولت
- 79/0-0437617/0مخارج دولت

- 40/3-0350216/0*نرخ ارز مؤثر اسمی
- 29/2-6310159/0*رشد درآمد واقعی سرانه

1/70: آزمون والد967:  تعداد مشاهدات
.ي در سطح پنج درصددارگر معنیبیان* محاسبات تحقیق: مأخذ

صفر ياست، فرضیهχ2، بر اساس آزمون والد که داراي توزیع )2(در جدول 
توان درصد را می5داري مبنی بر صفر بودن همزمان تمام ضرایب در سطح معنی

.شودرد کرد و در نتیجه، اعتبار ضرایب برآوردي تأیید می
داري بر ثیر مثبت و معنیدولت تأيدهد که بودجهنشان می) 2(نتایج جدول 

کسري يتراز حساب جاري در کشورهاي در حال توسعه دارد و در نتیجه فرضیه
افزایش کسري بودجه در کشورهاي در حال توسعه موجب . گردددوگانه تأیید می

انداز فشار بر نرخ بهره موجب افزایش پس. شودافزایش نرخ بهره در این کشورها می
گذاري داخلی و افزایش خالص ورود سرمایه به ایهبخش خصوصی، کاهش سرم

شود که این امر کاهش نرخ ارز و افزایش کسري کشورهاي در حال توسعه می
دهد که کشورهاي شواهد تاریخی نشان می. حساب جاري را به دنبال خواهد داشت

در حال توسعه افزایش همزمان کسري بودجه و کسري حساب جاري را تجربه 
موجب کسري حساب 1980يه طوري که کسري بودجه در اوایل دههاند، بکرده

ن اعتقاد دارند که لذا، برخی محققا. کشورها شده استجاري در بسیاري از این
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الو و (باشد ارتباط دو کسري در کشورهاي در حال توسعه بسیار زیاد می
از سوي دیگر، ناکارآمد بودن سیستم وصول درآمد در). 2006باهارومشه، 

کسري دوگانه در يکشورهاي در حال توسعه دلیلی بر معتبر بودن فرضیه
شود؛ زیرا کشورهاي در حال توسعه است که این امر منجر به کسري بودجه زیاد می

در این کشورها، بازار سرمایه براي تأمین مالی کسري بودجه با استفاده از منابع 
هاي در حال توسعه براي جبران بنابراین، کشور. باشدداخلی چندان کارآمد نمی

کسري بودجه اتکاء بیشتري به تأمین مالی از منابع خارجی دارند که این امر منجر 
هاي آتی نیز کسري افزون بر این، بدهی. شودبه عدم تعادل حساب جاري می

این ). 1999، 31خالد و گوان(کنند حساب جاري را در این کشورها تشدید می
، لیچمن و )1999(ومووکاس ،)1996(کومار وابراهیمهاينتیجه در مطالعه

33، هولمز)2009(پانتلیدیس و همکاران ، )2006(سالواتوره ، )2002(32فرانسیس

نیز به دست آمده )2013(و کاستلتو)2013(34، چیهی و نورمندین)2011(
.است

ت دار و در عین حال مثباثر مخارج دولت بر روي تراز حساب جاري غیر معنی
باشند که این امر کشورهاي در حال توسعه فاقد بخش خصوصی کارا می. است

افزایش مخارج دولت با . شودها و افزایش مخارج دولت میمنجر به گسترش فعالیت
کشش به دلیل مشکالت ساختاري و بی(کل يرشد تقاضاي کل و عدم تغییر عرضه

شود که این ال توسعه میباعث بروز تورم در کشورهاي در ح) کليبودن عرضه
موجب افزایش واردات، کاهش صادرات و درنتیجه افزایش کسري حساب جاري 

این یافته از لحاظ تئوري اقتصادي کامالً لذا، ). 1391زوارئیان کچومثقالی، (شودمی
و فورت و ماگازینو ) 2004(محمدي هاي هاي مطالعهقابل توجیه است و مؤید یافته

.باشدمی) 2013(
داري بر تراز ، نرخ ارز مؤثر اسمی تأثیر منفی و معنی)2(بر اساس نتایج جدول 

تحت نظام (افزایش ارزش پول داخلی از طریق کاهش نرخ ارز . حساب جاري دارد
موجب بدتر ) پذیرتحت نظام نرخ ارز انعطاف(ها یا افزایش قیمت) نرخ ارز ثابت

ه از لحاظ نظري کامالً قابل توجیه بنابراین، این نتیج. شودشدن تراز تجاري می

31 Khalid and Guan
32 Leachman and Francis
33 Holmes
34 Chihi and Normandin
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 ؛ الو 2004براي مثال؛ محمدي، (باشد هاي تحقیقات گذشته میاست و مؤید یافته
؛ گوسه و 2013؛ فورت و ماگازینو، 2013، 35؛ بلک و درگر2006و باهارومشه، 

).2014، 36سرانیتو
نتایج همچنین حاکی از آن است که رشد درآمد واقعی سرانه موجب کاهش 

گردد؛ زیرا تقاضاي داخلی با رشد درآمد افزایش دار تراز حساب جاري مییمعن
این یافته . گرددیابد که این امر موجب افزایش واردات و کاهش مازاد تجاري میمی

ماگازینوو، فورت)2006(سالواتوره ،)2004(موافق با نتایج مطالعات محمدي 
ن اعتقاد دارند که تجزیه و محققابرخی. است) 2014(سرانیتووو گوسه)2013(

هاي دوگانه موجب دستیابی به نتایج متفاوتی براي کشورهاي تحلیل آزمون کسري
هاي مختلف مختلف شده است که این تفاوت به دلیل استفاده از روش

لذا در این مطالعه عالوه بر روش معادالت ). 2013آلگیري، (اقتصادسنجی است 
ياي براي برآورد معادلهمی در حالت دو مرحلهسیستGMMهمزمان، از روش 

علّی يهورلین براي تعیین جهت رابطه- و آزمون دومیترسکو) 4(رگرسیونی 
. شوداستفاده می

سیستمی الزم است که متغیرهاي GMMي روش براي تخمین به وسیله
و )1995(مطابق با روش آرالنو و باور . ابزاري به کار رفته در مدل مشخص شوند

از متغیرهاي تفاضلی و متغیرهاي تأخیري در واحد سطح به ) 1998(بلوندل و باند 
زا بودن متغیرهاي درآمد و با توجه به درون. شودعنوان ابزارهاي برآورد استفاده می

از مقادیر تأخیري متغیرهاي حساب جاري، رشد درآمد سرانه و نرخ ارز نرخ ارز، 
. شودسیستمی استفاده میGMMبزاري در روشمؤثر اسمی به عنوان متغیرهاي ا

دولت به عنوان يافزون بر این، از مقادیر تفاضلی متغیرهاي مخارج و بودجه
با . شوداستفاده می) 4(متغیرهاي ابزاري استاندارد جهت برآورد الگوي رگرسیونی 

ه به همرا) 4(در نظر گرفتن موارد فوق، نتایج حاصل از برآورد الگوي رگرسیونی 
. گزارش شده است) 3(هاي آماري در جدول آزمون

35 Belke and Dreger
36 Gossé and Serranito
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سیستمیGMMنتایج حاصل از برآورد مدل به روش :3جدول 
تراز حساب جاري: متغیر وابسته

zآماره ضریب برآوردينام متغیر

4670199/083/17*بودجه دولت
- 58/0-0251041/0مخارج دولت

- 90/4-0061151/0*نرخ ارز مؤثر اسمی
-67/7-2105501/0*رشد درآمد واقعی سرانه

5713979/067/26*تراز حساب جاري با یک وقفه
11/49:هانسندر آزمونχ2آماره 

):Cهاي آماره(زایی زیرمجموعه ابزارها هاي اختالف در هانسن براي آزمون برونآماره
GMM1/49زایی ابزارهاي در آزمون هانسن براي بررسی برونχ2آماره 
IV8/48زایی ابزارهاي در آزمون هانسن براي بررسی برونχ2آماره 
35/2715*:در آزمون والدχ2آماره 
-84/3*:اوليدر آزمون آرالنو و باند براي همبستگی پیاپی مرتبهZآماره 
- 34/1:دوميدر آزمون آرالنو و باند براي همبستگی پیاپی مرتبهZآماره 

.داري در سطح پنج درصدگر معنیبیان* ات تحقیق  محاسب: مأخذ

صفر مبنی بر صفر بودن همزمان ي، فرضیه)3(بر اساس آزمون والد در جدول 
توان رد کرد و درنتیجه اعتبار درصد را می5داري تمام ضرایب در سطح معنی
براي کل ابزارهاي و (هاي هانسن نتایج آزمون. شودضرایب برآوردي تأیید می

دوم ياول و همبستگی پیاپی مرتبهي، همبستگی پیاپی مرتبه)هاي آنزیرمجموعه
هستند که این ) زابرون(دهد که متغیرهاي ابزاري به کار رفته معتبر نشان می

.است) 4(گر تصریح مناسب الگوي رگرسیونی مسأله بیان
مشابه سیستمیGMMبا استفاده از روش ) 4(مدت نتایج برآورد الگوي کوتاه

اي به روش حداقل مربعات دو مرحله) 1(با نتایج حاصل از برآورد الگوي رگرسیونی 
يدهد که بودجهنتایج برآورد با استفاده از هر دو روش نشان می. باشدجزء خطا می

داري بر تراز حساب جاري دارد که این امر داللت بر دولت تأثیر مثبت و معنی
کسري دوگانه در هر يبنابراین، فرضیه. گانه استکسري دويمعتبر بودن فرضیه

مدت و بلندمدت و با استفاده از دو روش معادالت همزمان و دو الگوي کوتاه
. گیردگشتاورهاي تعمیم یافته مورد تأیید قرار می

در میان متغیرهاي توضیحی نشان تراز حساب جاري با یک وقفهوجود متغیر 
مدت پویا است که تحت عنوان ، یک الگوي کوتاه)4(دهد که الگوي رگرسیونی می

دهد نشان می) 3(نتایج جدول . شودمدت پویا شناخته میالگوي خودبازگشت کوتاه
ي جاري به طور مثبت تحت تأثیر مقدار گذشتهيکه تراز حساب جاري در دوره
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 حاکی از این ) λ=1-57/0(مقدار ضریب تعدیل جزئی تخمینی . گیردخود قرار می
درصد عدم تعادل میان سطح مطلوب تراز حساب جاري 42واقعیت است که حدود 

توان بیان کرد که رود و بدین وسیله میو مقدار واقعی آن طی یک سال از بین می
به طور متوسط، زمانی کشورهاي در حال توسعه از منحنی بلندمدت تراز تجاري 

.به تعادل الزم استشوند، مدت زمانی براي رسیدن دوبارهخود منحرف می
دولت بر تراز حساب جاري يگر تأثیر مثبت بودجهبیان) 3(و ) 2(نتایج جدول 

علّیت میان این دو يباشد که نوع رابطهاما، این مسأله نیز حائز اهمیت می. است
-علّی از آزمون دومیترسکويبراي تشخیص نوع رابطه. باشدمتغیر چگونه می

.گزارش شده است) 4(ت که نتایج آن در جدولاسشده هورلین استفاده 

هورلین- دومیترسکونتایج آزمون علّیت :4جدول 
ارزش احتمالZآماره فرضیه صفر

56/201/0.باشدکسري بودجه علّت کسري حساب جاري نمی
32/074/0.باشدکسري حساب جاري علّت کسري بودجه نمی

محاسبات تحقیق: مأخذ

دهد که ارتباط میان کسري بودجه و کسري حساب نشان می)4(نتایج جدول 
کسري ياي یک طرفه و مبتنی بر فرضیهجاري در کشورهاي در حال توسعه رابطه

باشد، به طوري که افزایش کسري بودجه به بدتر شدن کسري حساب دوگانه می
. شودجاري در این کشورها منجر می

گیرينتیجه- 6
باشند دولت از متغیرهاي مهم اقتصاد کالن میيز بودجهتراز حساب جاري و ترا

يطی سه دههاقتصادکالننها از سؤاالت اصلی محققامیان آنکه چگونگی ارتباط
کند که حجم از طرف دیگر، معماي تجارت تحقق نیافته بیان می. اخیر بوده است

هاي ئوريي آن توسط تبینی شدهالملل بسیار کمتر از مقدار پیشتجارت بین
هاي تجاري در کشورهاي کم درآمد به طور اقتصادي است، به طوري که جریان

لذا، برخی از اقتصادانان اعتقاد دارند که کسري حساب جاري . باشدنسبی اندك می
باشد که این فرضیه با دولت میيدر بسیاري از کشورها ناشی از کسري بودجه

الملل شده است و به واسطه آن، بینعنوان کسري دوگانه وارد ادبیات تجارت 
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بررسی تجربی . فرضیات دیگري در مورد ارتباط میان دو کسري شکل گرفته است
دولت و کسري حساب جاري در پنجاه کشور در حال يارتباط میان کسري بودجه

وجه تمایز این . هدف اصلی این مطالعه بود1990-2012هايتوسعه طی سال
هاي طالعات پیشین استفاده از سه روش اقتصادسنجی دادهمطالعه در مقایسه با م

علّیت سیستمی، GMMاي جزء خطا، شامل؛ حداقل مربعات دو مرحلهتابلویی
هورلین براي آزمون ارتباط میان دو کسري است تا از این طریق بتوان -دومیترسکو

ین در ا. سیاستی مناسبی را ارائه نمودياز صحت نتایج مطمئن شد و توصیه
علّت کسري حساب يمطالعه نتایج هر سه روش مذکور نشان داد که کسري بودجه

جاري در کشورهاي در حال توسعه است که این امر به دلیل نبود بازارهاي مالی 
دولت يیافته در این کشورها براي تأمین مالی بودجهیافته یا کمتر سازمانسازمان

کند و منابع درآمدي خارجی را بیشتر میاست که این امر وابستگی کشورها را به 
به طور کلی، افزایش کسري بودجه . شودها میثباتی تراز حساب جاري آنباعث بی

با افزایش نرخ بهره و ورود سرمایه به کشور موجب کاهش نرخ ارز و متعاقب آن 
بنابراین، کشورهاي در حال توسعه با کاهش . شودبدتر شدن حساب جاري می

اما، الزم است که . توانند تراز حساب جاري خود را بهبود بخشنده میکسري بودج
به این مسأله نیز توجه نمود که کاهش کسري بودجه یک ابزار سیاستی کافی براي 

هاي مکمل دیگري نظیر باشد و باید به سیاستجبران کسري حساب جاري نمی
به - ، افزایش مالیاتبنابراین. هاي ارزي، تجاري و درآمدي نیز توجه نمودسیاست

مشروط بر آن که خصوص مالیات بر ارزش افزوده که داراي اثرات ضد تورمی است
نسخه سیاستی مناسب براي -واقعا از ارزش افزوده گرفته شود نه از مصرف کننده

زیرا، . باشداصالح کسري بودجه و حساب جاري در کشورهاي در حال توسعه می
رآمدي پایدار را براي کشورهاي در حال توسعه ایجاد درآمدهاي مالیاتی یک منبع د

ثباتی و ها و مخارج دولت، بینموده تا با استفاده از آن، ضمن تأمین مالی بدهی
شود که در تحقیقات آینده پیشنهاد می. ه شودکسري حساب جاري نیز کاهش داد

. هاي غیرخطی نیز براي بررسی ارتباط میان دو کسري استفاده شوداز روش
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