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مقدمه
در ایران ،دولت نقش برجستهای در امور اقتصادی دارد و بررسی بودجههی دولهت
میتواند شاخص مفیدی در تحلیل جایگاه دولت در اقتصهاد باشهد اوهو ،،تهیهه و
تنظیم بودجهی دولت و نیز اجرای وحیح آن و در نتیجه ادارهی وحیح امور مالی
دولت ،نقش بسزایی در بهسازی نظام اقتصادی و نظام اداری یا مدیریت بخش دولتی
دارد در مرحلهی تنظیم بودجهی دولت باید هر دو طرف درآمد و هزینه بها دقهت
با ،و خطای کمتری برآورد و پیشبینی شود؛ زیرا برآورد ارقامی که پایه و اسها
منطقی نداشته باشد نه تنها مفید نیست ،بلكه میتواند زیانبار نیز باشد برآوردهای
دور از واقعیتهای اقتصاد ملی عالمت نادرستی به بخش خصووی ارائه مهیدههد
که میتواند به برنامهریزی نادرست این بخش به ویژه در حهوزهی سهرمایهگهااری
منجر شود همچنین ،انحراف زیاد پیشبینیهای درآمد و هزینهه مهنعكک کننهدهی
ضعف در نظام بودجهریزی و اجرایی است
قابل ذکر است که در ایران ،بودجهی هر سال مالی ،در سال قبل از آن توسه
سازمان برنامه و بودجه پیشبینی و به هیأت وزیران پیشنهاد مهیشهود بعهد از آن،
طی یک ،یحهی بودجه به مجلک شورای اسالمی تقدیم میشود که پک از بحه
و بررسی ،به عنوان قانون بودجه مورد تصویب قرار می گیرد و قبل از شروع سهال
جدید ،برای اجرا به دولت ابالغ می گردد (مصوب اول) با توجه به بروز تغییهرات
در شرای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی کشور و ایجاد برخهی نوسهانات در مقهدار
دریافتیها و پرداختیها ،بودجهی دستگاهها و سازمانها بها عنهوان ،یحههی مهتمم
قانون بودجه ،با اعمال تغییراتی تا پایان همهان سهال بهه مجلهک شهورای اسهالمی
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تقدیم میشود (مصوب دوم) پک از پایان هر سال مالی ،با توجه به قطعیت مقهدار
دریافتی ها و عملكرد پرداختی ها توس خزانه ،بودجهه ی قطعهی دولهت مشهخص
میشود (عملكرد) با توجه به اینکه پیشبینیها با تهأخیر زمهانی اجهرا مهیشهود،
ممكن است مطابق با مقادیر مورد نیاز در هنگام اجرا نباشد و بودجهی تخصیصهی
یا عملكرد بودجه در مقایسه بها بودجههی پیشهنهادی دولهت و بودجههی مصهوب
مجلک شورای اسالمی دارای تفهاوتههایی باشهد اخهتالف قابهل توجهه مخهار
عمومی قطعی دولت (عملكرد) از پیش بینی مخار عمهومی (مصهوب اول و دوم)
را خطای پیشبینی مخار عمومی دولت گویند
با توجه به تأثیرگااری با،ی سیستم مالی دولت بهر اقتصهاد ایهران ،ضهرورت
مییابد تا دقت و اجزای خطای پیشبینی بودجهی دولت مورد ارزیابی قهرار گیهرد
تا مشخص گردد آیا سیستمی که تاکنون توس بودجه نویسان برای پیشبینی مورد
استفاده قرار گرفتهه اسهت ،از دقهت و کهارایی بها،یی برخهوردار اسهت یها خیهر
هم چنین ،در وورتی که تأیید گردد در ایجاد خطای پیشبینی ،سهم عوامل اوولی
و قابل اوالح نسبت به عوامل تصادفی بیشتر باشد ،در نتیجه اوالح و بهبود نظهام
بودجه نویسی با احتمال بیشتری به کاهش خطای پیشبینی بودجهی دولهت منجهر
خواهد شد
اوو ،،خطا در پیشبینی بودجه سبب ایجاد عدم تعادل مالی دولت میشود و
می تواند از طریق ایجاد نااطمینانی تأثیرات منفی بر اقتصاد گاارد با توجه به اینکه
یكی از شاخصهای مهم نااطمینانی اقتصاد ایران در سالهای اخیر ،یعنی تهورم بهه
شدت توس بخش خصووی مورد توجه قرار می گیرد ،لاا ضرورت دارد تا تهأثیر
خطای پیشبینی بودجهی دولت  -که مهیتوانهد بهه عنهوان منبعهی بهرای کسهری
بودجهی دولت قلمداد شود -بر تورم در ایران مورد ارزیابی قرار گیرد
در این پژوهش ابتدا به تحلیل خطای پیشبینی پرداخته مهیشهود بعهد از آن،
مبانی نظری و توویف آماری و نموداری خطای پهیشبینهی مصهوب اول مخهار
عمومی دولت و نیز خطای پیشبینی مصوب دوم این متغیر طی سالهای  1353تها
 1392مورد بررسی قرار میگیهرد در مرحلههی بعهد ،دقهت خطاههای پهیشبینهی
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مصوب اول و مصوب دوم مورد مقایسه قرار می گیرد سهسک بها اسهتفاده از مهدل
تصحیح خطای برداری ( ،)VECMاثر خطای پیشبینی مخار عمومی دولت ایهران
بر تورم بررسی میشود
 .1مبانی نظری
 .1-1تحلیل خطای پیشبینی مخارج عمومی دولت ایران:

«خطای پیش بینی» 1در هر لحظه از زمان به وورت اخهتالف بهین مقهدار مصهوب
متغیر مورد نظر با مقدار قطعی (عملكرد) آن تعریف میشود:
𝒕𝒚 ̃ 𝒕 −
𝒚 = 𝒕𝒆

(معادلهی )1

𝒕𝒆 خطای پیش بینی در زمان  𝒚̃𝒕 ،tمقدار مصوب و 𝒕𝒚 مقدار قطعی متغیر مورد
نظر است بنابراین به عنوان نمونه ،یک تخمین «بیشهتر از انهدازه» 2از متغیهر مهورد
نظر منجر به خطای پیش بینی مثبت و یک تخمین «کمتهر از انهدازه» 3سهبب منفهی
شدن خطای پیش بینی می شود ،زم به ذکر است که در ایهن پهژوهش ،خطاهها بهه
وورت نسبتی از مقدار واقعی و به وورت درود بیان میشوند
منظور از مخار عمومی دولت ،کلیهی هزینههای انجام شهده توسه دولهت
اعم از هزینه های جاری و عمرانی از محل درآمد عمومی و اختصاوی طهی همهان
سال مالی است خطای پیشبینی مصوب اول و مصوب دوم مخار عمومی دولت
ایههران در دورهی  1353-1392بههه ترتیههب در نمودارهههای  1و  2نشههان داده شههده
است

()1

1. Forecast Error
2. Over Estimate
3. Under Estimate
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 .2-1خطای پیشبینی بودجهی دولت و تورم

مطابق مدل های مرسوم اقتصاد کالن ،تورم از دو بخش کلهی پهولی و مهالی تغایهه
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می شود رشد حجم پول و نقدینگی به عنوان اولیترین متغیهر پهولی اثرگهاار بهر
تورم معرفی میشود با وارد کردن دولت و بودجههی دولتهی در مهدلهها ،کسهری
بودجهی دولت به عنوان متغیری اثرگاار بر تورم شناسایی مهیشهود (کمیجهانی و
همكاران )1390 ،در مدلها ،از کسری بودجه به عنوان اختالف بین مخار قطعهی
و درآمد قطعی دولت یاد می شود اما در واقع ،کسری بودجه ههم اجهزای اوهولی
(یعنی آن چه که از قبل در بودجههی مصهوب تعیهین شهده اسهت) و ههم اجهزای
تصادفی (ناشی از خطای پیشبینی بودجه) دارد بنابراین ،خطای پیشبینهی بودجهه
نیز میتواند منبعی برای کسری بودجه باشد به عبارت دیگهر ،خطها در پهیشبینهی
بودجه سبب ایجاد عدم تعادل مالی دولت میشود عدم تعادل مالی ناشهی از عهدم
تطابق بودجهی پیشبینی و عملكرد بودجه است ههمچنهین ،اتخهاذ سیاسهتههای
مالی نادرست همراه با رشهد بهیرویههی جمعیهت موجهب افهزایش تقاضها بهرای
کا،های عمومی میشود این امر سبب افزایش مخار دولهت و در نتیجهه کسهری
بودجه می شود زمانی که دولتها با کسری بودجه مواجه میشهوند ،بهرای تهأمین
مالی مخار اقدام به انتشار اسكنا

و استقراض از بانک مرکزی میکنند و سهطح

عمومی قیمتها با ،میرود ) (Bhattcharya and Kumari, 1988خطهای پهیشبینهی
منفی در بخش هزینه ای بودجه ،به معنای بیشتر بودن مقدار قطعی مخار عمهومی
دولت از مقدار مصوب آن است و این مطلب سبب تشدید کسری بودجهه و تهورم
میشود
هم چنین ،زم به ذکر است که در حالهت کلهی نااطمینهانی ،بهه حهالتی گفتهه
می شود که دانش فرد یا افرادی محدود است و امكان توضیح کامل در مورد حالت
و یا نتیجهای که به دست می آید ،وجود ندارد (زارع )1389 ،در واقهع نااطمینهانی
یک متغیر نامشهود است و با مفهوم نوسان که یهک متغیهر مشههود اسهت ،تفهاوت
دارد به عبارت دیگر ،نوسان همان تغییرات در فعالیهتههای اقتصهادی اسهت امها
نااطمینانی به معنای نبود اطالعات و دانهش محهدود در مهورد نتهایپ و پیامهدهای
تغییرات ایجاد شده در فعالیتهاست خطای پیشبینی بودجهی دولت و بهه ویهژه
خطای پیش بینی مخار عمومی دولت سبب ایجاد نااطمینانی در اقتصاد مهیشهود
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بدین معنا که ،با توجه به تأثیرگااری و سهم با،ی تغییرات بودجه و حجم کسری
بودجه ی دولت ایران بر انتظارات عهامالن اقتصهادی ،اطالعهات نامحهدود عهامالن
اقتصادی از میزان کسری بودجهی دولت به دلیل وجود خطهای پهیشبینهی سهبب
ایجاد نااطمینانی در اقتصاد ایران میشود و این نااطمینهانی سهبب ایجهاد انتظهارات
تورمی و سسک تورم میشود
 .2پیشینهی پژوهش
«آلن» )1965( 1یكی از پیشگامان در مطرح کردن بح

خطا در پهیشبینهی بودجهه

است وی وحت پیشبینیهای بودجه را بهرای بریتانیها طهی دورهی 1951-1963
مورد بررسی قرار می دهد به عقیده ی او عوامل درونی و بیرونی سیستم اقتصهادی
از جمله د،یل خطاهای پیش بینی بودجه هستند که سهطح و کیفیهت فعالیهتههای
اقتصادی را متغیر میسازند
«آشر» )1978( 2خطاهای پیش بینی بودجه و تخمین بودجهی تجدید نظر شده
را هم برای درآمد و هم مخار دولت مرکزی هند طی دورهی  1967-68تها -76
 1975مورد بررسی قرار می دهد و خطاهای پهیش بینهی درآمهد ،مخهار و تعهادل
بودجه را تجزیه و تحلیل میکند نتایپ وی نشهان مهیدههد کهه درآمهد و مخهار
دولتی هر دو کمتر از مقدار واقعی پیشبینی شدهاند؛ در حالی کهه ایهن امهر بهرای
مخار قابل مالحظهتر است
«دیویک» )1980( 3وحت پیشبینیهای بودجه در بریتانیا را طی دورهی -78
 1951مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد وی مطالعات آلن را با اسهتفاده از سهری
زمانی و شاخص «تیل» 4توسعه و گسترش میدهد او در مهییابهد کهه پهیشبینهی
بودجه از درآمد با خطای سیستماتیک ناشی از دریهافتیههای مالیهاتههای عمهده،
کمتر از حد پیشبینی شده است و پیشبینی مخهار نسهبت بهه درآمهد در دورهی
1. Allan
2. Asher
3. Davis
4. Theil
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 1951-66دقیقتر بوده است
«باچاریا و کوماری» )1988( 1پیش بینی بودجه را بر اسا

انتظهارات عقالیهی

در هند در دو دوره طهی  1961-62تها  1984-85بررسهی مهیکننهد ههدف ایهن
پژوهش ارزیابی کارایی پیشبینی بودجه و بودجه تجدید نظر شدهی دولت مرکزی
است هم چنین آنان دامنه و منبهع خطاهها در پهیش بینهی بودجهه را بها اسهتفاده از
شاخص نابرابری تیل آزمون میکنند و در مییابند که تخمینهها دارای انحهراف و
اریب از درآمد و مخار واقعی بودهانهد کهه ایهن در دهههی  70و  80مهیالدی در
مقایسه با دههی  60نیز بدتر شده است و شواهد انهدکی از بهبهود قابهل توجهه در
کارایی پیشبینی بودجه در طول زمان وجود دارد
«باجراچایا و کو» )2000( 2بهه ارزیهابی روشههای متهداول مهورد اسهتفادهی
مؤسسات درآمدی و همچنین وزارت دارایی کشور غنها در مهورد تخمهین درآمهد
مالیاتی میپردازند همچنین این روشها مورد اوالح و بازبینی قرار مهیگیرنهد یها
روشهای جایگزین ارایه میشوند
«گولوسوف و کینه » )2002( 3بهه بررسهی پهیش بینهی ههای درآمهد مالیهاتی
کشورهای با درآمد پایین طی دورهی  1993-1999میپردازند مطهابق نتهایپ ایهن
پژوهش ،درستی این پیشبینیها پایین است و به طور متوس خطای پیشبینهی در
حدود 16درود است خطاهای پیش بینی به عنوان درودی از  GDPبه سمت بها،
تورش دارند؛ در حالی که روند مشخصی در خطای پیشبینی درآمد مالیاتی اسهمی
وجود ندارد
«کیوب و دنینگر» )2005( 4مسایل مربوط به پیشبینی درآمد را در کشهورهای
با درآمد پایین مورد بررسی قرار می دهنهد و یهک فراینهد جهامع و قهوی را بهرای
پیشبینی درآمد فراهم میآورند آنان بر اسا

اطالعات  34کشور با درآمد پهایین،

کار خود را بررسی میکنند همچنین سه ویژگی کلیدی پیشبینهی ،یعنهی «رسهمی
1. Bhattchasrya and Kumari
2. Bajrachaya and Kuo
3. Golosov and King
4. Kyobe and Danninger
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بودن»« ،1سادگی سهازمانی» 2و «شهفافیت» 3را تبیهین مهیکننهد و بهه طهور تجربهی
مؤلفه های آنان را مورد آزمون قرار میدهنهد نتهایپ پهژوهش نشهان مهیدههد کهه
کشورهای با درجه ی فساد با ،دارای پیشبینیهایی با رسهمیت و شهفافیت پهایین
هستند
«کین و تامسون» )2007( 4خطای درآمد مالیهاتی را در مهورد کشهور ز،نهدنو
مورد بررسی قرار میدهند پژوهش آنان نشان میدهد که منشأ اولی خطای منفهی
پیش بینی درآمد مالیاتی ،چیزی جز پیش بینی کمتر از مقدار واقعی متغیرهای کهالن
اقتصادی مرتی با درآمد مالیاتی نظیهر تولیهد ناخهالص داخلهی نیسهت در واقهع،
پیشبینی های نرخ مالیات به طور معمهول تهورشدار اسهت؛ امها از دقهت کمتهری
نسبت به پیشبینیهای متغیرهای کالن اقتصادی برخوردارند
«فرانک و ژو» )2009( 5طی پژوهشی به بررسی تفاوت میهان پهیشبینهیههای
پهیشبینهی در

دولت محلی و سطوح با،تر میپردازد نتایپ نشان میدهد که بح

دولت های محلی ،نسبت به سطوح با،تر دولت پیشرفتگی کمتری دارد عهالوه بهر
این ،پیشبینیهای در سطح محلی ،دامنهی خطایی بیشتری نسبت به سهایر سهطوح
دارند نتایپ تجربی این پژوهش در ایالت فلوریدا ،علهت را بهه ایهن شهكل تبیهین
میکنهد کهه ادارات مهالی محلهی از محهدودیت سیاسهی و بوروکراتیهک بیشهتری
برخوردارند که ممكن است سبب پیشبینیهای با دقت کمتری باشد
«بوید و دادایان» )2014( 6طی انتشهار گزارشهی ،بها بهه روز کهردن اطالعهات
گزارشی که در سال  2011منتشر کردهاند ،به بررسهی خطهای پهیشبینهی درآمهدی
میپردازند آنان با اضافه کردن این دادهها ،به بررسی ارتباط میان دقت پیشبینی بها
«متغیرها»ی 7درآمد مالیاتی ،زمان بندی و فرکهانک پهیشبینهیهها و نیهز مؤسسهات
1. Formality
2. Organizational Simplicity
3. Transparency
4. Keene and Thomson
5. Frank and Zhao
6. Boyd and Dadayan
7. Volatility
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پیشبینی و فرایندها میپردازند
هدف اولی پژوهش «سیمیونسكو» )2015( 1بهبود برنامهی بودجه بها تووهیه
به استفاده از تراز بودجهی پهیشبینهی شهده توسه مؤسسهات بها بها،ترین دقهت
پیش بینی طی دوران بحران مالی جهانی است در نهایت ،پیشبینیهای  IMFبهرای
کشور رومانی مورد پایرش واقع میشود و برای سالهای آتی برنامهی بودجهه بهر
اسا

این پیشبینیها ایجاد میشود
«کامیلری و و )2015( 2»،تحلیلی برای خطای پهیش بینهی کشهور مالتها ارائهه

میکنند و پیشبینیهای وزارت دارایی را با پیشبینهیههای بانهک مرکهزی مالتها و
«کمیتهی اروپایی» 3مقایسه میکنند آنان به ارائهی تحلیلی برای خطاهای پیشبینهی
گاشته ،حتی پیشبینیهای مخار  ،میپردازند و از طریق کاربرد توزیع نرمهال «دو
مقطعی» ،4نتایپ خطاهای پیشبینی گاشته را با پیشبینیهای آتی مقایسه مهیکننهد
در نهایت ،نتایپ را به فرم «فن چارت» 5ارائه میکنند
«براگر و کلینرت» )2018( 6طی پژوهشی بر روی د،یهل رشهد شهدید بهدهی
خارجی منطقهی «کریسكی» 7اتریش تحقیق نمودند و به نتایپ جهالبی رسهیدند کهه
بدهی میتواند ناشی از خطای پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلهی باشهد نتهایپ
آنها نشان داد که یکسوم افهزایش نسهبت بهدهی بهه  GDPبهه طهور مسهتقیم بهه
وسیلهی خطاهای پیشبینی کوتاهمدت تفسهیر مهیشهود ههمچنهین ،تفهاوت بهین
بودجهی مصوب و بودجهی تحقق یافته در بلندمدت یکپنجم نرخ رشد بهدهی را
توضیح میدهد
«پیكچیو و سانتولینی» )2019( 8طی پژوهشی با عنوان قواعد مالی و خطاههای
1. Simionescu
2. Camilleri and Vella
3. European Commission
4. Two-Piece
5. Fan Chart
6. Brugger and Kleinert
7. Kreisky
8. Picchio and Santolini

مقایسهیدقتخطایپیشبینیمصوباولومصوبدوممخارجعمومیدولتو 57...


پیشبینی بودجهی شهرکهای ایتالیایی ،عوامل مهؤثر بهر ثبهات خطهای پهیشبینهی
بودجه را مورد مطالعه قرار دادند آنان پهژوهش خهود را بها اسهتفاده از یهک کهار
تجربی بر روی شهرک های با جمعیت کمتهر از  5000نفهر انجهام دادنهد؛ بهه ایهن
وورت که ،در سال  2001با قواعد مالی آسان و نیز حاف محدودیتهای مالی بر
تصمیمات بودجهی این شهرکها و نیز سال  2002با محدیتهای مهالی سهخت و
نیز جریمههای شدید برای متخلفان و مقایسهی آنها با هم به نتایجی رسهیدند کهه
نشان داد که قواعد مالی سخت ،تأثیر قابل تأملی بر خطاهای پیشبینی بودجه دارد
سال  2002خطای پیشبینی درآمد (هزینه) برای این شهرکهها حهدود )%22( %26
نسبت به سال گاشته بزرگتر شد
در ایران نیز اربابیان و همكاران ( )1391خطای پیشبینهی بودجههی ایهران را
طی دورهی  1344-1387مورد بررسی قرار میدهند آنان دامنهی خطای پیشبینهی
بودجه را با استفاده از شاخص نابرابری تیل طهی دورهی زمهانی مهاکور ،محاسهبه
میکنند و همچنین اجزای خطهای پهیش بینهی درآمهد و مخهار بودجهه را تعیهین
میکنند در نهایت ،کارایی بودجهریزی را مورد تجزیهه و تحلیهل قهرار مهیدهنهد
نتایپ نشان میدهند که در اغلب سالها ،درآمد و مخار مصهوب بیشهتر از میهزان
عملكرد آنها پیش بینی شده است و درود خطای پهیشبینهی درآمهدها و مخهار
بودجه طی این دوره قابل مالحظه است دامنهی خطای پیش بینی درآمد نیز بیشهتر
از دامنهی خطای پیش بینی مخار بوده است نتهایپ تخمهین اجهزای خطها نشهان
میدهد که نیمی از خطای پیشبینی مخار ناشی از عوامل خار از کنترل بودجهه
نویسان است
نصراللهی و اردکانی ( )1395در پژوهشی با عنوان «بررسی عملكرد طراحهان
بودجه در پیشبینی درآمدهای دولت در اقتصاد ایران» ،به بررسی عملكرد طراحهان
بودجه در پیشبینی درآمدهای دولت در اقتصاد ایران میپردازند در ایهن راسهتا ،از
سه روش تجزیه و تحلیل با شاخصهای آماری ،روش معادلهی تفكیک اجزای خطا
و مدل رگرسیونی کالن برای تحلیل خطای پیشبینی درآمد مالیاتی ،درآمهد نفهت و
گاز ،درآمد ناشی از مالكیت انحصارات و درآمد حاول از فروش کا،ها و خهدمات
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دولت طی دورهی زمانی  1352-1390استفاده میکنند نتایپ ایهن پهژوهش نشهان
میدهد که بر مبنای تجزیه و تحلیل با شاخصهای آماری به طور متوسه در طهول
دورهی مورد بررسی ،برآورد طراحان بودجه از همه درآمدهای دولت بها،تر از حهد
(خوشبینانه) است و با،ترین خطای پیشبینی آنها مربوط به درآمدهای حاول از
انحصارات و مالكیت دولت بوده است نتایپ به دست آمده از تجزیه و تحلیل روش
دوم نیز نشان میدهد که عمهده خطهای پهیشبینهی ههر چههار نهوع درآمهد دولهت
غیرسیستماتیک (تصادفی) و بیشتر تحت تأثیر شوکها و عوامل خار از کنترل بوده
است عالوه بر این ،نتایپ به دست آمده از روش سهوم کهه در آن عوامهل مهؤثر بهر
پیشبینی درآمدهای دولت با اسهتفاده از روش معهاد،ت رگرسهیونههای بهه ظهاهر
«نامرتب » )SURE(1مورد ارزیابی قرارگرفته است ،نشان میدهد که تولیهد ناخهالص
داخلی بدون نفت و نرخ ارز بر روی پیشبینی همه درآمدهای دولت تأثیرگااراست،
ولی متغیرهای نرخ تورم و نرخ بیكاری به ترتیب ،تنها در پیشبینی طراحان بودجه از
درآمد مالیاتی و درآمد حاول از فروش کا،ها و خدمات هستند
شادمانی و همكاران ( )2019با استفاده از روش فنچارت ،خطای پهیشبینهی
مخار عمومی دولت را به عنوان یكی از اجهزای بودجههی دولهت در ایهران طهی
دورهی زمهانی  1353-1396تحلیهل نمودنهد در ایهن راسهتا ،بها درونزا نمهودن
ارزیابیهای قضاوتی متغیرهای کالن اثرگاار بر مخار عمومی دولت ،ارزیابیهای
تشخیصی توزیع احتمال مربوط به پیشبینی این متغیر را استخرا کردند .طبق نتایپ
پژوهش آنها و با مقایسهی اعداد محقق شده و بازهی پیشبینی دروننمونههای بهه
دست آمده از روش فن چارت نتیجه گرفته شهد کهه ایهن روش بهرای پهیشبینهی
مخار عمومی دولت در ایران کاراست و میتوان از آن برای پیشبینهی دورهههای
آتی استفاده نمود

1. SURE
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 .3معرفی مدل
 .1-3اجزای خطای پیشبینی

خطای پیشبینی را میتوان به سه مؤلفهی اولی دستهبندی نمود:
 اریب (اختالف با میانگین قطعی)
 تغییرات نابرابر (اختالف با انحراف معیار قطعی)
 تغییرات تصادفی
اگر اجزای با ،بر میانگین مربع خطای پیش بینی تقسهیم شهود ،رابطههی زیهر
حاول میشود:

𝟏=

𝒔̃𝒔)𝑹𝟐(𝟏−
𝟏
𝟐 𝒕𝒆 ∑
𝑻

+

𝟐)𝒔(𝒔̃−
𝟐 𝒕𝒆 ∑

𝟏+

𝑻

𝟐)𝝁̃ −
𝝁(
𝟏
𝟐 𝒕𝒆 ∑
𝑻

(معادلهی )2

که در اینجا:
̃𝝁 :میانگین مقدار مصوب متغیر مورد نظر
𝝁 :میانگین عملكرد متغیر مورد نظر
 :Tتعداد دورههای مورد بررسی
𝒕𝒆 :خطای پیشبینی در دوره

t

̃𝒔 :انحراف معیار مقدار مصوب متغیر مورد نظر
 :Sانحراف معیار عملكرد متغیر مورد نظر
 :Rضریب همبستگی بین مقدار مصوب و عملكرد متغیر مورد نظر
دو مؤلفهی اول در معادلهی  2اوولی هستند؛ به این معنا که میتوان آنهها را
با بهبود روشهای پیشبینی کاهش داد در حالی که مؤلفهی تصادفی یعنی مؤلفهی
سوم ،خار از کنترل پیش بینی کننده است (اربابیهان و همكهاران )1391 ،در ایهن
پژوهش با محاسبه ی این معادله با اسهتفاده از دادهههای ایهران ،میهزان ههر یهک از
اجزای خطای پیش بینی مصوب اول و مصوب دوم مخار عمومی دولت مشخص
میشود
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 .2-3ارزیابی دقت پیش بینی

«دقت» 1پیشبینی را میتوان با استفاده از آمارهها و شاخصهای گونهاگون بررسهی
کرد این آمارهها به دو دستهی اولی دستهبندی میشوند:
اول« ،آمارههای خالوه» 2که از مفهوم میانگینگیهری اسهتفاده مهیکننهد ایهن
آمارهها در جدول  1قابل مالحظه هستند
آمارههایگزارشیدقتخطا 
جدول .1
نامآماره
میانگینخطا 

روشمحاسبه
𝑻
𝟏
𝒕𝒆 ∑
𝑻
𝟏=𝒕

= 𝑬𝑴

میانگینقدرمطلقخطا 

𝑻 𝟏
| 𝒆| ∑
𝒕 𝟏=𝒕 𝑻

= 𝑬𝑨𝑴

میانگینمربعخطا 

𝟐 𝑻 𝟏
𝒆 ∑
𝒕 𝟏=𝒕 𝑻

= 𝑬𝑺𝑴

جذرمیانگینمربعخطا 

𝑻 𝟏
𝒕𝟐𝒆 ∑ √ = 𝑬𝑺𝑴𝑹
𝟏=𝒕 𝑻

درصدمیانگینقدرمطلقخطا 

| 𝒕𝒆| 𝑻 𝟏
∑ ∗ 𝟎𝟎𝟏 = 𝑬𝑷𝑨𝑴
𝒕𝒚 𝟏=𝒕 𝑻

اما دستهی دوم آمارههایی هستند که برای مقایسهی دقت پیشبینهی کهاربرد دارنهد
این آمارهها به وورت زیر تعریف میشوند:
شاخص نابرابری «تیل» 3که این شهاخص بهر اسها

میهانگین مربعهات خطها

تعریف میشود از این شاخص برای اندازهگیری دامنهی خطای پیشبینی در طهول
زمان استفاده میگردد ،زم به ذکر است که دامنهی این شهاخص از وهفر تها یهک
است اگر مقدار مصوب و مقدار قطعی برابر شوند ،ایهن شهاخص برابهر بها وهفر
میشود و نشانگر این است که پیشبینی به طور کامل دقیق است بنهابراین هرچهه
دامنه به وفر نزدیکتر باشد ،پیشبینهی از دقهت بها،تری برخهوردار اسهت روش
محاسبهی این شاخص به وورت زیر است:
1. Accuracy
2. Summary Statistics
3. Theil
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𝟐
𝑻∑ 𝑻√𝟏/
𝒕𝒆 𝟏=𝒕

𝟐𝒚∑𝑻√𝟏/
𝟐̃
𝒚∑𝑻𝒕 +√𝟏/
𝒕

= 𝟏𝑼

(معادلهی )3

،زم به ذکر است که بعد از مهدتی شهاخص تیهل مهورد بهازنگری قهرار گرفهت و
شاخص جدیدی به نام شاخص دوم تیل معرفی شد که بهه وهورت زیهر تعریهف
میشود:
𝟎 ≥ 𝟐𝑼 ;

𝟐
𝑻∑ 𝑻√𝟏/
𝒕𝒆 𝟏=𝒕

𝟐𝒚∑𝑻√𝟏/
𝒕

= 𝟐𝑼

(معادلهی )4

شاخص دوم دارای یک مزیت است در محاسبهی این شاخص ،مخر کسر شامل
مقدار مصوب نیست؛ بنابراین این شاخص نسبت به شاخص اول دامنههی خطها را
به وورت وحیحتری محاسبه میکند
در نهایت ،شاخص سوم تیل بها وارد کهردن تأخیرهها در واقعیهت بهه منظهور
محاسبهی دامنهی خطا به وورت زیر محاسبه میشود:
𝟐
𝑻∑ 𝑻𝟏/
𝒕𝒆 𝟏=𝒕

𝑻
𝟐
𝟐))𝒕(̃
𝑻∑ 𝑻𝟏/
𝒚(𝟏=𝒕∑ 𝑻𝒕=𝟏(𝒚(𝒕)) +𝟏/

√ = 𝟑𝑼

(معادلهی )5

𝟏𝒚(𝒕) = 𝒚𝒕 − 𝒚𝒕−
𝒚 = )𝒕(̃
𝒚 ̃𝒕 −
𝟏̃𝒕−
𝒚

شاخص سوم میهزان عملكهرد وقفههدار را ههم از مقهدار مصهوب و ههم از مقهدار
عملكرد دورهی جاری کسر میکند و اثر دورهی قبهل را از دورهی جهاری از بهین
میبرد
 .3-3اثر خطای پیشبینی مخارج عمومی دولت بر تورم

برای بررسی اثر بلندمدت خطای پیش بینی مخار عمومی دولت بر تهورم از مهدل
حداکثر درستنمایی یوهانسون استفاده میشود همچنین ،بهرای بهه دسهت آوردن
رابطهی کوتاه مدت از روش تصحیح خطای بهرداری ) (VECMاسهتفاده مهیکنهیم
مدل  VECMهمان مدل  VARمحدود است که در آن محدودیتهای اعمهال شهده
همان وجود رابطه ی بلندمدت بین متغیرها است در این مدل ،تمهامی متغیرهها بهه
عنوان متغیرهای برونزا در حالت تفاضلی هستند
برای تخمین رابطهی بین خطای پیش بینی بودجه و تهورم از مهدل بهر مبنهای
مطالعهی کمیجانی و همكاران ( )1390و اضافه نمودن شاخص خطهای پهیشبینهی
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مخار عمومی مصوب اول استفاده میشود:

𝒕𝒊𝒄𝒊𝒇𝒊𝑫 𝟑∝𝒍𝒏 𝑪𝑷𝑰 =∝𝟎 +∝𝟏 𝐥𝐧 𝑴𝟏 +∝𝟐 𝑬𝒙𝒑𝑫𝒆𝒗 +

(معادلهی )6

 lnنشان گر لگاریتم طبیعی است و  CPIو  M1به ترتیهب شهاخص قیمتهی مصهرف
کننده به قیمت پایه سال  1390و همچنین حجم پول را نشهان مهیدهنهد

ExpDev

شاخص خطای پیشبینی مصوب اول مخهار عمهومی دولهت را نشهان مهیدههد
 Dificitنیز نماد نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت است
 .4برآورد مدل و نتایج
 .1-4ارزیابی خطاهای پیشبینی

با استفاده از معادلهی  2میتوان اجزای خطای پهیشبینهی مصهوب اول و مصهوب
دوم مخار عمومی دولت ایران را محاسبه نمود نتایپ ایهن محاسهبه در جهدول 2
قابل مالحظه است
جدول.2نتایجاجزایخطاهایپیشبینیمصوباولومصوبدوممخارجعمومیدولتدرایران( )1353-1392

مصوب اول

مصوب دوم

اریب

39/6%

0 / 2%

تغییرات نابرابر

41/4%

0 / 5%

تغییرات تصادفی

18/9%

99/3%

منبع :محاسبات پژوهش

از این جدول میتوان دریافت که جزو تصادفی خطهای پهیشبینهی مخهار عمهومی
دولت در ایران نسبت به اجزای اوولی و قابل کنترل بسیار کمتر است ( 18/9%بهرای
مصوب اول و تنها  0/2%برای مصوب دوم) در واقع ،به طهور میهانگین کمتهر از 50
درود از عوامل تأثیرگاار بر ایجاد خطها و انحهراف در پهیشبینهی مخهار عمهومی
دولت در ایران تصادفی هستند و مابقی عوامل اثرگهاار بهر ایهن خطهای پهیشبینهی،
اوولی و قابل کنترل است این بدان معناست که سهم کمتری از خطاهای پهیشبینهی
مخار عمومی دولت در ایران تصادفی و غیرقابل کنترل است در واقع ،با توجهه بهه
اینکه در بودجهی دولت ،اول هزینه مشخص میشود و بعد این هزینهها تأمین مالی
می شود ،بخش مخار از چسبندگی با،تری نسهبت بهه درآمهدها برخهوردار اسهت
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بدین معنا که بخش عظیمی از جزییات مخار در ردیهف بودجهه مشهخص و قابهل
کنترل و قابل پیشبینی هسهتند از ایهن مطلهب مهیتهوان ایهن نتیجهه را گرفهت کهه
بودجهنویسان میتوانند با تمرکز بیشتر بهه عوامهل تأثیرگهاار بهر خطهای پهیشبینهی
مخار عمومی دولت در ایران و نیز کنترل این عوامل بهه تقلیهل خطهای پهیشبینهی
بودجهی دولت و نیز کاهش تبعات منفی این خطاها بر اقتصاد کمک کنند
هایارزیابیدقتخطاهایپبشبینیمصوباولومصوبدوممخارجعمومیدولتدر


نتایجآماره
جدول.3
ایران()1353-1392
ME
MAE
MSE
RMSE
MAPE
U1
U2
U3

مصوب اول
2523/6
16257/7
1022604686
31978/2
48/4%
0/271
0/356
1/094

مصوب دوم
 1491/7
 16257/7
 897897087/3
 29964/9
 8 / 5%
 0/026
 0/051
 0/050

منبع :محاسبات پژوهش

یكی از کابردهای نتایپ ارزیابی دقت پیشبینی میتواند این باشد کهه اگهر مراجهع
مختلفی برای پیشبینی وجود داشته باشند ،میتوان دقت پیشبینی آنهها را بها ههم
مقایسه نمود و نتیجه گرفت که مجموعه پیشبینیهای کدام مرجع دقیقتهر و قابهل
اعتناتر ارائه شده است البته ،با توجه به اینکه آمار و دادههای بودجهی دولهت در
ایران فق توس یک مرجع ارائه میشود ،در این پژوهش دقت پیشبینی مصهوب
اول مخار عمومی دولت و مصوب دوم آن با هم مقایسه میشوند همانگونه کهه
از جدول  3قابل مالحظه است ،ههر چههار شهاخص  U2 ،U1 ،MAPEو  U3نشهان
میدهند که پیش بینی مصوب دوم مخهار عمهومی دولهت نسهبت بهه پهیشبینهی
مصوب اول دقیقتر ارزیابی می شود (اعداد هر چهار شاخص در مورد مصوب دوم
از مصوب اول کوچکتر است) می دانیم هرچه شاخص تیل بهه وهفر نزدیهکتهر
باشد ،یعنی این شاخص دقت آن پیشبینی را دقیقتر ارزیابی میکند بها مقایسههی
اعداد در جدول  3میتوان مالحظه نمود که پیشبینی مصوب دوم مخار عمهومی
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دولت نسبت به پیشبینی مصوب اول دقیقتهر ارزیهابی مهیشهود بها ایهن وجهود
میتوان نتیجه گرفت که در حالت کلی ،برآورد و پیشبینی دولت و مجلک نسهبت
به بودجهی سال جاری با دقت با،تری نسبت به برآورد و پهیشبینهی آنهها بهرای
سال آتی است
از آنجا که اوو ،مفهوم برآورد و پیشبینی مربوط به دورهههای آتهی اسهت،
هنر یک پیش بینی خوب این است که بتواند برآورد دقیقی از یک متغیهر خهار را
برای دوره های آتی با افق بیشتری داشته باشد و نه فق برای دورهی بها افهق کهم
این مطلب روشن میسازد که در ایران ،مفهوم پهیشبینهی بودجهه بهه عنهوان یهک
پدیدهی مهم و تأثیرگاار در اقتصاد باید به وورت جدی و با مكانیزمهای علمی و
دقیق به کار گرفته شوند
 .2-4بررسی اثر خطای پیشبینی مخارج عمومی بر تورم

استفاده از اطالعات سری زمانی ایجاب مهیکنهد ریشههههای واحهد دادههها مهورد
بررسی قرار گیرند؛ به همین منظور از آزمون «دیكهی فهولر تعمهیم یافتهه»)ADF( 1
برای تعیین درجهی انباشتگی متغیرها استفاده می شود ،زم به ذکر است که در این
مرحله فقه از داده ههای مصهوب اول مخهار عمهومی دولهت در ایهران اسهتفاده
میشود جدول  4نشان می دهد که تمامی متغیرها نامانا هستند اما در سطح مرتبهی
اول تفاضل ،مانا میشوند پک میتوان نتیجهه گرفهت کهه متغیرهها ههمانباشهته از
درجهی یک میباشند
نتایحآزمونریشهیواحد 

جدول.4

متغیر
Ln CPI
Ln M1
ExpDev
Dificit

آزمون دیکی -فولر تعمیم یافته
تفاضل مرتبه اول
سطح
-4/409570
-0/708861
-3/918137
-2/455932
-10/45268
-0/368995
-7/876453
-2/176573

درجهی انباشتگی
1
1
1
1

منبع :محاسبات پژوهش
1. Augmented Dickey- Fuller
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حال که درجهی انباشتگی بین متغیرها تعیین شهد ،تعهداد وقفههی بهینهه مشهخص
می شود «معیار شوارتز» )SC( 1نشان می دهد که یک وقفه بهرای تخمهین متغیرهها،
بهینه است مرحلهی بعد ،آزمون میشود که آیا رابطهی بلندمدت بین این متغیرهها
وجود دارد یا خیر به این منظور تعهداد روابه ههمانباشهت کننهده بها اسهتفاده از
آزمونهای «تریک» 2و «حداکثر مقدار ویژه» 3آزمون مهیشهوند بهه اسهتناد ههر دو
آزمون در حالت خطی یک رابطهی همانباشت کننده بین متغیرها وجود دارد
نتایحبلندمدتبرمبنایهمانباشتگییوهانسون 

جدول.5

ضرایب
0/716217
-0/295141
0/001023
-1/958255

متغیرهای مستقل
Ln M1
ExpDev
Dificit

عرض از مبدا

آماره t
9/28377
-1/59100
0/03448
-------

منبع :محاسبات پژوهش

نتایپ و ضرایب رابطهی بلندمدت در جدول  5قابل مشاهده است همانگونهه کهه
از جدول قابل مالحظه است ،ضریب

M1

 Lnحدودا برابر با  0/71است بها توجهه

به لگاریتمی بودن حجم پول در مدل ،این بدین معناست که  1%افزایش در حجهم
پول ،شاخص قیمتی و تورم را در بلند مدت بهه انهدازهی  0/71%افهزایش خواههد
داد همچنین قابل مشاهده است که ضریب ( ExpDevخطای پیشبینی مصوب اول
مخار عمومی دولت) عددی منفی است پیشتر ذکر شد که خطای پهیشبینهی از
کم کردن مقدار قطعی از مقدار مصوب به دست میآید؛ بنابراین منفی بودن خطای
پیش بینی به معنای تخمین کمتر از اندازه ی قطعی است به عبارت دیگر ،اگر مقدار
قطعی مخار عمومی دولت از مقدار مصوب آن بهزرگتهر باشهد (تخمهین کمتهر
اندازه) ،در بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر تورم دارد علت این است که تخمین
کمتر از اندازه یعنی بیشتر بودن مخار عمومی قطعی نسبت به مقدار مصوب و در
نتیجه بزرگتر شدن کسری بودجهی ناشی از خطای پیشبینهی و در نهایهت بهروز
1. Schwartz information criterion
2. Trace
3. Maximum Eigenvalue
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تورم هم چنین ،از این جدول میتوان دریافت که کسری بودجه نیهز در بلندمهدت
اثر مثبت و معنادار بر تورم در ایران دارد
جدول.6نتایحکوتاهمدتبرمبنای VECM

متغیرهای مستقل

ضرایب

آماره t

)D(Ln M1

0/132036

0/83940

)D(ExpDev

-0/009926

-0/22700

)D(Dificit

0/002293

0/79445

عرض از مبدا

0/033092

1/83553

)ECM(-1

0/168132

1/83553

منبع :محاسبات پژوهش

در جدول  6نتایپ مربوط به وابسهته بهودن

)CPI

 D(Lnبهرای تحلیهل کوتهاهمهدت

مشاهده می شود مالحظه می شود که تقریبا ضرایب کوتهاهمهدت هماننهد ضهرایب
بلندمدت بر شاخص قیمتهی اثرگاارنهد یعنهی در کوتهاهمهدت نیهز خطهای منفهی
پیش بینی مخار عمومی دولت در ایران و نیز کسری بودجه بر تورم اثهر مثبهت و
معنادار دارند «جزء تصحیح خطا» )ECM( 1نیز به لحها آمهاری مثبهت و معنهادار
است و عالمت قابل انتظاری دارد ایهن ضهریب مقهدار  0/168را دارا مهیباشهد و
نشان می دهد زمانی که شاخص قیمتی و تورم با،تر یا پایینتر از سطح تعهادلیاش
باشد ،طی سال اول فق حدود  16/8%از آن تعدیل میشود
نتیجهگیری
همانگونه که پیشتر مطرح شد ،دولهت و بودجههی دولهت اثرگهااری زیهادی در
اقتصاد ایران دارند دقت در پیشبینی بودجه و مخار عمومی دولت و نیهز توجهه
به ابزارها و روشهای مناسب پیشبینی ،از الزامات دولت در فرایند تدوین بودجهه
است طبق بررسی وورت گرفته شده در این پژوهش ،پیشبینی مخهار عمهومی
دولت در ایران از دقت کافی برخهوردار نیسهت عبهارت تأییهد شهد بخهش قابهل
توجهی از اجزای این خطاهای پیش بینی اوولی هستند هم چنین ،از نتایپ پژوهش
1. Error Correction Term
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برآمد زمانی که دولت و مجلک شورای اسالمی بنا به شهرای خهار ،متممهی بهر
قانون بودجه میافزایند (مصوب دوم) ،پیشبینی آنها از مخار عمهومی دولهت از
خطای کمتری برخوردار است و دقیقتر ارزیابی میشود این یعنی روش پیشبینی
موجود توانایی برآورد دقیق بودجه در افقهای بلندمهدتتهر نهدارد؛ بنهابراین ،زم
است که به بررسی و ایجاد روشهای نوین و کاراتر در پیشبینی مخهار عمهومی
دولت و به طور کلی پیشبینی بودجهی دولهت در ایهران توجهه بیشهتری وهورت
گیرد
همچنین ،خطای پهیش بینهی مخهار عمهومی دولهت در ایهران سهبب ایجهاد
نااطمینانی و ایجاد تورم در اقتصاد می شود عبارت تأیید شد که در ایهران ،خطهای
منفی پیش بینی مخار عمومی دولت به عنوان منبع تغایهای برای کسری بودجهی
دولت سبب بروز تورم میشود این امر ایجاب مهیکنهد کهه بهرای کهاهش اثهرات
نااطمینانی در اقتصاد ایران روشهای موجود پیشبینی بودجه و به ویژه پهیشبینهی
مخار عمومی دولت مورد بازنگری قرار گیرند و با دقت بیشهتری بهه روشههای
پیشبینی توجه شود

یادداشت
 1اعداد روی محور مختصات عمودی ،نسبی هستند و به شكل درود بیان میشوند

منابع
اربابیان ،شیرین قاسمی ،محمدرضا وفایی ،وجیهه (« )1391بررسهی خطهای پهیشبینهی
بودجه ایران طی سال های  »1344-87فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی ،شماره
51-68 :7
بابایی ،حسن ( )1378بودجهریزی دولتی در ایران از نظریه تها سیاسهت تههران :شهرکت
چاپ و نشر بازرگانی
پیرایی ،خسرو پورفر  ،علی رضا ( « )1383اثر تغییر ساختار تأمین مالی بودجه بر رشهد
اقتصادی در ایران» مجله تحقیقات اقتصادی ،شماره 185-212 :65
جعفری وهمیمی ،احمهد علیهزاده ،محمهد عزیهزی ،خسهرو ( « )1385بررسهی رابطهه
بلندمدت کسری بودجه بر عملكرد اقتصاد کالن ایهران» فصهلنامه پهژوهش ههای
اقتصادی ،شماره 25-46 :6
کمیجانی ،اکبر سبحانیان ،سیدمحمدهادی بیات ،سعید ( « )1390اثهرات نامتقهارن رشهد
درآمدهای نفتی بر تورم در ایران با استفاده از روش  »VECMفصهلنامه پهژوهش
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