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Budget deficit is the difference between the executive budget deficit and the extra balance capital. In 
most part of the years from 1980 to 2021, Iran was facing budget deficit. The aim of this research was 
to find out the effective factors of reducing budget deficit considering the conditions and problems of 
the country in the post 2011 era. In this decade, due to the complexity of the domestic and international 
issues, budget deficit increased more than expected, so far as generating money resulted in a heavy 
inflation. This study employed a survey method, bearing a practical aim, and using quantitative data. To 
analyze data, SPSS was used as the main software, and Lizrel was employed as a side software to the 
exploratory factor analysis. The population was 240 staff members of the management and planning or-
ganizations of different provinces, professors and teachers from different disciplines such as economics, 
financial management, and accounting from Payam Nour university. Also, executive managers from the 
related organizations were selected through Cokrain formula, which resulted in 148 participants. In this 
research, 30 effective factors of reducing budget deficit were identified, which were considered by Caser 
index. Accordingly, four elements (political and international relations, macro-economic, budget struc-
ture, and security) valued significantly above 1. Considering the statistical indexes and factor analysis, 
these four elements showed 89.927% of the whole variance. The findings indicated that the political and 
international relations element had 4.765 value of impact, macro-economic element had 3.205 value of 
impact, budget structure 1.942 value of impact, and security element had 1.861 value of impact, which 
were respectively the most important aspects of reducing budget deficit.
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ــب  ــت. در اغل ــرمایه ای اس ــراز س ــازاد ت ــی از م ــۀ عملیات ــری بودج ــاف کس ــه اخت ــری بودج کس
ســال های 1358 تــا 1400، بودجــۀ کشــور بــا کســری مواجــه بــوده اســت. هــدف از انجــام ایــن 
پژوهــش تدویــن عوامــل مؤثــر بــر کاهــش کســری بودجــه بــا در نظــر گرفتــن شــرایط، موانــع و 
مشــکات خاصــی اســت کــه کشــور در دهــۀ 1390 بــا آن هــا روبــه رو بــوده اســت. در ایــن دهــه، 
به واســطه ایجــاد پیچیدگی هــای داخلــی و مســائل بین المللــی، کســری بودجــه ابعــاد گســترده تری 
یافــت؛ به گونــه ای کــه بــا خلــق پــول، تورمــی ســنگین به وجــود آمــد. ایــن پژوهــش از نظــر روش، 
پیمایشــی، از نظــر هــدف، کاربــردی و به لحــاظ نــوع داده هــا نیــز کّمــی اســت. بــرای تحلیــل داده  ها 
از نرم افــزار اس پــی اس اس به عنــوان نرم افــزار اصلــی و از نرم افــزار لیــزرل به عنــوان نرم افــزار 
کمکــی بــرای روش تحلیــل عاملــی )از نــوع اکتشــافی( اســتفاده شــد. جامعــۀ آماری تحقیق شــامل 
240 نفــر از کارشناســان ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان ها، اســتادان و مدرســان رشــته های 
علــوم اقتصــادی، مدیریــت مالــی و حســابداری دانشــگاه پیــام نــور، و مدیــران دســتگاه های اجرایــی 
مرتبــط بــود کــه از ایــن میــان بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران، 148 نفــر بر اســاس روش نمونه گیری 
گروهــی به عنــوان نمونــه انتخــاب شــد. در ایــن پژوهــش، 30  متغیــر مؤثــر بــر کاهــش کســری 
بودجــه شناســایی شــد کــه پــس از بــه کار بــردن تحلیــل عاملــی، بــرای تعییــن تعــداد عوامــل از 
مــاک کیســر اســتفاده شــد. برپایــۀ این مــاک، چهــار عامــل )عامــل سیاســی و روابــط بین المللی، 
عامــل کان اقتصــادی، عامــل ســاختار بودجه  و عامــل امنیتــی( دارای ارزش ویژة باالی 1 شناســایی 
ــا  ــاری ب ــه شــاخص  های آم ــا توجــه ب ــد. ب ــل اســتخراج تعییــن گردی ــوان عوامــل قاب شــد و به عن
اســتفاده از روش تحلیــل عوامــل اصلــی، ایــن چهــار عامــل در مجمــوع 89.927 درصــد از واریانــس 
ــط  ــی و رواب ــل سیاس ــان داد عوام ــش نش ــج پژوه ــد. نتای ــن کنن ــتند تبیی ــا را توانس کل متغیره
بین المللــی بــا مجمــوع بــار عاملــی 4.765، عوامــل کان اقتصــادی بــا مجمــوع بــار عاملــی 3.205، 
عامــل ســاختار بودجــه بــا مجمــوع بــار عاملــی 1.942 و عوامــل امنیتــی بــا مجمــوع بــار عاملــی 

1.861 به ترتیب مهم ترین عوامل کاهش کسری بودجه در ایران به شمار می آیند.  
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1. مقدمه 
ــی  ــت مال ــای سیاس ــی از ابزاره ــوان یک ــه به عن ــری بودج ــت کس ــورها، از سیاس ــیاری از کش در بس
ــوق و  ــش مخــارج جــاری )حق ــت به جهــت افزای ــر کســری بودجــۀ دول ــب اگ ــد. اغل اســتفاده می کنن
دســتمزد و مخــارج مصرفــی( باشــد، بــا شــکل گیری و افزایــش تقاضــای کل احتمــال تــورم وجــود دارد؛ 
ــق  ــی از طری ــرای اعمــال سیاســت های فعــال مال ــا اگــر کســری بودجــه به صــورت کنترل شــده و ب ام
ــروج  ــود فضــای کســب وکار، خ ــتای بهب ــتی در راس ــد سیاس ــد، می توان ــرمایه گذاری اقتصــادی باش س
ــی و  از رکــود و هدایــت اقتصــاد به ســمت اقتصــاد کامــل قلمــداد شــود. مطابــق گــزارش بانــک جهان
ــای مزمــن در کشــورها ســرعت انباشــت  ــول )2018(، وجــود کســری بودجه ه ــی پ ــدوق بین الملل صن
ــان  ــاط می ــعه، ارتب ــل در کشــورهاي درحال توس ــن دلی ــه همی ــش داده اســت. ب ــت را افزای ــی دول بده
ــد  ــاط در کشــورهاي توســعه یافته تأیی ــن ارتب ــی کــه ای ــد می شــود؛ در حال ــورم تأیی ــت و ت بدهــی دول
ــورهاي  ــه در کش ــد ک ــان داده ان ــرس2 (2010) نش ــتو و بات ــاس1 (2011) و باس ــرز و توم ــود. بایت نمی ش
ــاي  ــتقال بانک ه ــد اس ــدارد و معتقدن ــود ن ــاط وج ــورم ارتب ــه و ت ــري بودج ــن کس ــعه یافته بی توس
مرکــزي از یــک ســو سیاســت پولــی مناســب بــا تــورم پاییــن را ممکــن کــرده و از ســوي دیگــر دولت هــا 
را از وسوســۀ پولــی کــردن بدهــی دور نگــه داشــته اســت؛ به گونــه ای کــه میــان کســري بودجــه و تــورم 
ارتباطــی مشــاهده نمی شــود. در برخــی مطالعــات ماننــد آکتــش، کیــا و اوزل3 (2010) بــر نقــش تــورم 

ــد.  ــد دارن ــعه تأکی ــورهای درحال توس ــوص در کش ــه به خص ــری بودج ــره در کس و به

بودجه ریــزی دولتــی در  البتــه ســخت ترین ســال های  و  از عجیب تریــن  یکــی   1390 دهــۀ 
ــدت  ــا به ش ــت، ام ــود داش ــی وج ــای بین الملل ــه، تحریم ه ــن ده ــدای ای ــت. در ابت ــوده اس ــران ب ای
ــای  ــا قدرت ه ــکل گرفته ب ــی ش ــق برجام ــا تواف ــع از آن، ب ــک مقط ــود. در ی ــی آن نب ــال های پایان س
بین المللــی، وضعیــت اقتصــادی بهبــود یافــت؛ ولــی پــس از مدتــی مجــدد بــا برهــم خــوردن توافــق 
ــد  ــود آم ــران به وج ــاد ای ــختی در اقتص ــت، دوران س ــروش نف ــش ف ــم و کاه ــکل گیری تحری و ش
ــل  ــت به دلی ــی اســت. دول ــن وضعیت ــر آن نشــان دهندة چنی ــب ب ــار مترت ــه و آث ــه کســری بودج ک
ــن  ــه و تأمی ــری بودج ــت کس ــرای مدیری ــری ب ــای محدودت ــا انتخاب ه ــی، ب ــای بین الملل تحریم ه
آن مواجــه بــوده اســت. در ایــن دهــه به دلیــل ایجــاد شــرایط خــاص اقتصــادی و فضــای داخلــی و 
بین المللــی، افــزون بــر تــورم و رکــود داخلــی و کاهــش ارزش پــول ملــی، مســئلۀ تحریــم و کاهــش 
فــروش نفــت در حــوزة بین المللــی به صــورت هم زمــان رخ داد و  باعــث بــروز نابســامانی های 
ــد  ــا تأکی ــر، ب ــق حاض ــد. در تحقی ــه ش ــری بودج ــزی و کس ــوزة بودجه ری ــون در ح ــدد و گوناگ متع
بــر دهــۀ 1390 و شــرایط خــاص آن، تــاش شــده اســت عوامــل مؤثــر بــر کاهــش کســری بودجــه 

شناســایی و بررســی شــود.

1. Bywaters & Thomas
2. Bassetto & Butters
3. Aktas, Kaya & Özlale
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2. پیشینۀ تحقیق 
ســاعدی ســارخانلو و درگاهــی )1400( در پژوهشــی بــا عنــوان تبییــن عوامــل مؤثــر بــر کســری بودجــه در 
ایــران بــا تأکیــد بــر مؤلفه هــای اقتصــادی و اقتصــاد سیاســی، بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه نســبت تــراز 
عملیاتــی و ســرمایه ای بــه تولیــد ناخالــص داخلــی4 به عنــوان شــاخص کســری بودجــه، بــا انــدازة دولــت، 
ــاخص  ــورم، و ش ــکاف ت ــد، ش ــکاف تولی ــت، ش ــد دول ــان های درآم ــه نوس ــارج ب ــان های مخ ــبت نوس نس
نابرابــری درآمــد دارای رابطــۀ مســتقیم اســت. همچنیــن چرخــۀ رونــق اقتصــادی کــه به  طــور عمــده بــا 
ــه افزایــش  ــع طبیعــی، ب ــه وفــور مناب رونــق نفتــی همــراه اســت، به دلیــل ویژگی هــای اقتصــاد متکــی ب
بیــش از انــدازة هزینه هــای دولــت منجــر می انجامــد و درنهایــت کســری بودجــه را افزایــش می دهــد. در 
دوران رکــود اقتصــادی کــه بــا کاهــش درآمدهــای نفتــی همــراه اســت، چســبندگی هزینه هــای دولــت، 
ــش کســری بودجــه منجــر می شــود. از ســوی دیگــر شــاخص های  ــه افزای ــژه هزینه هــای جــاری، ب به  وی
اقتصــاد سیاســی همچــون ضعــف قــدرت دولــت و تأثیــر فشــار گروه هــای سیاســی، بــر تشــدید کســری 
بودجــه مؤثــر اســت. در ســال هایی کــه امــکان اســتفاده از منابــع حســاب ذخیــره و صنــدوق توســعۀ ملــی 

بــرای تأمیــن کســری بودجــه فراهــم بــوده، اثــر ثــروت بــر تشــدید کســری بودجــه تأییــد شــده اســت.

حســینی پور )1397( در مقالــه ای بــا عنــوان بررســی روابــط علت ومعلولــی کســری بودجــه، عرضــۀ 
پــول و نــرخ تــورم در ایــران، نشــان دادنــد حجــم پــول و کســری بودجــه تأثیــر مثبــت و معنــاداری 
ــج آزمــون علیــت گرنجــر،  ــورم در طــی دورة مــورد بررســی دارد؛ همچنیــن براســاس نتای ــرخ ت ــر ن ب
یــک رابطــۀ مســتقیم یــا غیرمســتقیم بیــن تمــام متغیرهــا در مــدل وجــود دارد. برپایــۀ نتایــج ایــن 
پژوهــش، عرضــۀ پــول علــت تــورم و کســری بودجــه علــت عرضــۀ پــول اســت و افزایــش مــداوم در 
ــورم می انجامــد. از ســوی دیگــر  ــه افزایــش ت ــول ب ــول و عرضــۀ پ ــه عرضــۀ بیشــتر پ کســری بودجــه ب

ــورم وجــود دارد.  ــه بیــن کســری بودجــه و ت ــی دوطرف رابطــۀ علت ومعلول

ــا اســتفاده از اطاعــات ســری زمانــی 2002 تــا  ســاطین، غفــاری صومعــه و محمــدی )1397( ب
ــون در  ــت قان ــاخص حاکمی ــادی، ش ــای اقتص ــر مؤلفه ه ــزون ب ــد اف ــان دادن ــی نش ــک جهان 2013 بان

اقتصــاد نیــز بــر کســری بودجــه اثــر دارد. 

چهــرازی مدرســه و نجاتــی (1396) در پژوهشــی بــا عنــوان اثــر بدهی هــای عمومــی و بهــره وری بــر 
رشــد اقتصــادی در ایــران بیــان کردنــد افزایــش مســتمر هزینه هــای دولــت بــه وســیع تر شــدن شــکاف 
کســری مالــی و به موجــب آن اســتقراض دولــت از منابــع داخلــی و خارجــی منجــر می شــود. در ایــران نیــز 
به دلیــل مشــکات متعــددی کــه اقتصــاد طــی ســال های اخیــر بــا آن هــا مواجــه بــوده، تأمیــن بخشــی از 
درآمدهــا و هزینه هــای دولــت از طریــق کســری بودجــه متــداول بــوده اســت. پیامدهــای اقتصــادی کســری 

بودجــه بــاال در بدهــی عمومــی ســنگین اســت کــه عمدتــاً بــر رشــد اقتصــادی اثــر می گــذارد.  

4. Gross Domestic Product (GDP)
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تأثیــر ســاختار کســری  بررســی  در  احمدی شــادمهری )1396(  و  حاجی امینــی، فاحــی 
ــن نتیجــه رســیدند کــه تغییــرات کســری بودجــۀ  ــه ای ــران، ب ــر نقدینگــی در اقتصــاد ای بودجــه ب
ــۀ  ــری بودج ــش کس ــارة افزای ــت درب ــات دول ــتند. تصمیم ــت نیس ــاً هم  جه ــی الزام کل و نقدینگ
عملیاتــی کــه منعکس  کننــدة عملیــات جــاری دولــت اســت، موجــب افزایــش کســری بودجــۀ کل 
ــوالت  ــدة تح ــاً بازتاب دهن ــه عمدت ــرمایه ک ــراز س ــازاد ت ــوک  های م ــا ش ــود. ام ــی می  ش و نقدینگ
ــر  ــری ب ــۀ کل، تأثی ــری بودج ــش کس ــا افزای ــش ی ــود کاه ــا وج ــت، ب ــران اس ــاد ای ــی اقتص نفت
ــازاد  ــا م ــۀ کل ی ــاً کســری بودج ــه الزام ــی و ن ــۀ عملیات ــن کســری بودج ــدارد. بنابرای ــی ن نقدینگ
تــراز ســرمایه در کوتــاه  مــدت و بلندمــدت محــرک اصلــی تغییــرات نقدینگــی اســت و تکانه  هــای 
ــت در  ــرای موفقی ــب، ب ــن ترتی ــدارد. بدی ــی ن ــر نقدینگ ــی ب ــار دائم ــود آث ــت به خودی  خ ــازار نف ب
ــک و  ــی کوچ ــۀ عملیات ــری بودج ــت کس ــا محوری ــه ای ب ــات بودج ــت اصاح ــورم الزم اس ــار ت مه
ــتم  ــر سیس ــه ب ــلط بودج ــش تس ــی و کاه ــۀ عملیات ــری بودج ــوازن ادواری کس ــر، ت انعطاف  پذی

ــال شــود.      بانکــی دنب

ــا عنــوان بــرآورد نقــش عوامــل مؤثــر بــر کســري  کمیجانــی و ورهرامــی )1391( در مطالعــه ای ب
بودجــه در ایــران، جهــت آزمــون اثرگــذاري متغیرهــا از آمــار ســال هاي 1358 تــا 1387 و بــرای آزمــون 
نحــوة اثرگــذاري متغیرهــا بــر کســري بودجــه از روش حداقــل مربعــات معمولــي اســتفاده کردنــد. نتایج 
ایــن مطالعــه حاکــي از اثــر منفــي درآمدهــاي نفتــي، درآمدهــاي مالیاتــي و رشــد اقتصــادي بــر کســري 

بودجــه و اثــر مثبــت یارانه هــا و هزینه هــاي عمومــي دولــت بــر کســري بودجــۀ دولــت اســت.  

ــر کســری  ــر ب ــل مؤث ــی، عوام ــای ترکیب ــری روش داده ه ــا به کارگی ــز و ووســت5 (2015) ب مالتریت
بودجــه را در 27 کشــور اتحادیــۀ اروپــا تعییــن کردنــد. طبــق نتایــج ایــن پژوهــش، بدهــی زیــاد تــراز 
ــه کســری  ــاد ب ــکاری زی ــرخ بی ــد. ن ــود می بخشــد و کســری بودجــه را کاهــش می ده بودجــه را بهب
ــاداری  ــور معن ــی به ط ــد مال ــن قواع ــود. همچنی ــر می ش ــات منج ــال های انتخاب ــتر در س ــۀ بیش بودج

باعــث کاهــش کســری بودجــه می شــود. 

ــای  ــا روش داده ه ــا ب ــۀ اروپ ــورهای اتحادی ــوص کش ــه درخص ــا مطالع ــپ6 (2013) ب ــان و کلوم ه
ترکیبــی نشــان دادنــد کســری بودجــه بــا وجــود نهادهــای بودجــه ای باکیفیــت کاهــش می یابــد و در 

ــدارد. ــت ن ــی اهمی ــلیقه های سیاس ــا و س ــوع گروه ه ــورت، تن ــن ص ای

بلودرنــگ و لیــگ7 (2011) در چارچــوب فرضیــۀ کســری های دوگانــه بیــان کردنــد کســری بودجــه 
و تــراز حســاب تجــاری بــا هــم ارتبــاط دارد. 

5. Maltritz & Wuste
6. Haan & Klomp
7. Bluedorn & Leigh
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ــی از  ــرمایه گذاری عموم ــی از س ــی بخش ــن مال ــرض تأمی ــا ف ــو8 (2011) ب ــا و ویلی ــارت، مینی اره
ــد. ــش می ده ــادی را کاه ــد اقتص ــر رش ــۀ بزرگ ت ــری بودج ــد کس ــان دادن ــرب نش ــق حق الض طری

آنگولــو و سوســا9 (2009) بــا اســتفاده از داده هــای 125 کشــور اظهــار کردنــد مردم ســاالری 
ــا نوســان های  نوســان های کســری بودجــۀ عمومــی را کاهــش می دهــد و بی ثباتــی سیاســی و تــورم ب

کســری بودجــه رابطــۀ مســتقیم دارد.   

ــعه  ــورهاي درحال توس ــه در کش ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــان ب ــن10 (2006) در پژوهش هایش بوه
به دلیــل ویژگی هــاي اقتصــادي، اجتماعــی و سیاســی ماننــد قطبــی شــدن اجتماعــی، اســتقال عملــی 
ــک و ســطح  ــر دموکراتی ــر آزادي اقتصــادي، نظــام سیاســی کمت ــزي، ســطح پایین ت ــک مرک ــر بان کمت
پایین تــر دسترســی بــه تأمیــن مالــی بین المللــی، اثرگــذاري مخــارج دولــت و کســري بودجــه بــر پــول 

ــر شــده اســت. گســترده تر و بادوام ت

ــا اســتفاده از اطاعــات مقطعــی و ســري زمانــی 161 کشــور  فیشــر، ســاهای و ویــگ11 )2002( ب
)133 کشــور اقتصــاد آزاد و 28 کشــور درحال گــذار( بــه بررســی ارتبــاط کســري بودجــه، حق الضــرب 
و پــول پرداختنــد. آن هــا براســاس دوره هــاي تورمــی تجربه شــده در دنیــا )بیــش از 45.000 مشــاهده( 
بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه بیــن تــراز مالــی، حق الضــرب و نــرخ رشــد پــول ارتبــاط بلندمــدت 

وجــود دارد.

تفــاوت پژوهــش حاضــر بــا تحقیقــات بررسی شــده، شناســایی عوامــل کاهــش کســری بودجــه در 
ــا توجــه بــه شــرایط، موانــع و مشــکات خاصــی اســت کــه کشــور در دهــۀ 1390 بــا آن هــا  ایــران ب
ــی  ــائل بین الملل ــی و مس ــای داخل ــاد پیچیدگی ه ــل ایج ــه، به دلی ــن ده ــت. در ای ــوده اس ــه ب مواج

ــت. ــاد گســترده تری یاف ــه ابع کســری بودج

3. چارچوب نظری
ــری  ــر کس ــر ب ــل مؤث ــارة عوام ــی درب ــات گوناگون ــف نظری ــب مختل ــادی، مکات ــال های متم ــی س ط
بودجــه بیــان کرده انــد. بــرای نمونــه کینزین هــا اعتقــاد داشــتند کســری یــا مــازاد بودجــه می توانــد 
در بهبــود نوســانات اقتصــادی مؤثــر عمــل کنــد؛ به گونــه ای کــه در دورة رکــود، میــزان تولیــد و نیــز 
ــق  ــه از طری ــری بودج ــت های کس ــال سیاس ــا اعم ــت ب ــن رو دول ــت؛ از همی ــن اس ــی پایی ــد مل درآم
ــی و  ــازد )کمیجان ــود اقتصــادی دســت می ی ــه کاهــش رک ــا حــدودی ب ــای خــود، ت ــش هزینه ه افزای

ــص. 27ـ42(. ــی، 1391، ص ورهرام

8. Ehrhart, Minea & Villieu
9. Agnello & Sousa
10. Bohn
11. Fischer, Sahay & Végh
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جدول 1. انواع کسری بودجه

کسری بودجۀ اداري
(غیرمعقول)

کســری بودجــۀ اداري درنتیجــۀ فقــدان ســازمان صحیــح اداري به وجــود مي آیــد. در ایــن  نــوع، به علــت 
ــازده  ــردد و ب ــل می گ ــب حیف ومی ــارج اداري اغل ــي در کار، مخ ــه ناهماهنگ ــص و درنتیج ــازمان ناق س
کارکارمنــدان دولــت به شــدت کــم می شــود؛ به خصــوص اگــر در ایــن  نــوع کســری بودجــه، بــدون توجــه 
بــه اصــول مدیریــت و ســازمان از نظــر بهره بــرداري از کادر موجــود، دولــت مجبــور شــود از نظــر اجــراي 
وظایــف عمومــی بــه اســتخدام جدیــد کارمنــد متوســل گــردد، به تدریــج مخــارج اداري نامتناســب بــا ســایر 
مخــارج افزایــش مي یابــد و درنتیجــه در بودجــۀ عــادي دولــت کســری بودجــه به صــورت افزایــش مخــارج 
اداري ظاهــر مي شــود. اقتصاددانــان بــه ایــن نــوع کســری بودجــه کســری بودجــۀ غیرمعقــول می گوینــد 

کــه بایــد دولــت بــا تمــام قــوا در طــرد آن بکوشــد.

کسری بودجۀ ناشي از 
شرایط خاص اقتصادي

کســری بودجــۀ ناشــي از شــرایط اقتصــادي در تعقیــب تغییــر اوضــاع اقتصــادي از مرحله ای بــه مرحلۀ دیگــر بروز 
مي کنــد. مثــال: حرکــت از اقتصــاد دولتــي به ســمت اقتصــاد بــازار خصوصــي. ایــن نــوع کســری بودجــه به علــت 
فقــدان هماهنگــي و تقــارن بیــن درآمدهــا و مخــارج عمومــي در بودجــه ظاهــر مي شــود؛ بــه ایــن ترتیــب کــه 
درآمدهــا در مراحــل مختلــف تغییــر وضــع اقتصــادي هماهنگــي خــود را با مخــارج از دســت مي دهنــد و درنتیجه 
کســری بودجــه ظاهــر مي شــود. کاهــش درآمدهــاي دولــت از نظــر  اقتصــادي، گاه ممکــن اســت بــر اثر نوســانات 
خیلــي کوتــاه، ماننــد نوســانات فصلــي و گاه بــر اثــر حــوادث طبیعــي مثــل ســیل و زلزلــه باشــد. چنیــن کســری 

بودجه هایــي در مالیــۀ جدیــد گریزناپذیــر تلقــي مي شــود و بایــد تــا حــدودي آن را پذیرفــت.
کسري بودجه از نوع معقول به دالیل زیر به وجود می آید: 

الــف. به علــت تغییــر شــرایط اقتصــادي از دورة رونــق بــه مرحلــۀ بحــران و رکــورد ایجــاد مي شــود. در دوره هایــي 
تغییــرات زیــادي در وصــول درآمــد ایجــاد مي شــود؛ در حالــي کــه دولــت تعهــدات زیــادي انجــام داده اســت 
ــد  ــد رکــورد اقتصــادي نه فقــط نمي توان ــی مانن ــت در دوره های ــه کاهــش مخــارج خــود نیســت. دول ــادر ب و ق
مخارجــش را محــدود کنــد، بلکــه گاهــي بــه افزایــش هزینــه روي مــي آورد. بنابرایــن در مراحــل رشــد اقتصادي 

بــا افزایــش درآمــد مواجــه اســت؛ ولــي در مراحــل تنــزل و منــع اقتصــادي دچــار کســری بودجــه مي شــود؛ 
ب. تغییــرات و نوســانات فصلــي کوتاه مــدت ممکــن اســت موجــب کاهــش درآمدهــاي دولــت شــود؛ ماننــد 

کاهــش قیمــت نفــت و کاهــش محصــوالت کشــاورزي؛  
ج. به ســبب حــوادث غیرمترقبــه کــه محصــوالت ملــي را کاهــش مي دهــد و ظرفیــت مالیاتــي جامعــه محــدود 
می شــود و ســهم مالیــات دریافتــي دولــت کاهــش مي یابد. کســری بودجۀ ناشــي از اوضــاع اقتصــادي گریزناپذیر 

اســت. در چنیــن شــرایطي، اگــر دولــت هزینه هــاي خــود را کاهــش دهــد، وضــع اقتصــادي بدتــر خواهــد شــد.

کسری بودجۀ مربوط به 
ساختار اقتصادي

ــروز مي کنــد. ناهماهنگــي  ــوع کســری بودجــه در پــی ناهماهنگــي بیــن دخل وخــرج عمومــي ب ــن ن ای
ــوع  ــدت به وق ــادي در بلندم ــاي اقتص ــت زیربن ــور تقوی ــي به منظ ــارج عمران ــش مخ ــۀ افزای گاه درنتیج
ــاد  ــد و اقتص ــول مي یاب ــادي تح ــي و اقتص ــاختمان اجتماع ــی آن س ــه در پ ــوري ک ــدد؛ به ط مي پیون

ــد. ــر پیشــرفت می کن ــه مراحــل باالت ــي توســعۀ اقتصــادي ب کشــور از مراحــل ابتدای

)منبع: جمع بندی محقق از مطالعات( 

ــودن درآمــد و تحقــق  ــا غیرواقعــی ب ــت به دلیــل افزایــش هزینه هــا، کاهــش درآمدهــا ی هــرگاه دول
ــا کســری بودجــه مواجــه شــود، به منظــور عمــل بــه تعهــدات بودجــه ای و فراهــم کــردن  نیافتــن آن ب
ــد.  ــدام کن ــه اق ــری بودج ــن کس ــوص تأمی ــد درخص ــه، بای ــون بودج ــده در قان ــای طرح ش هزینه ه
اســتقراض از منابــع بانــک مرکــزی نیــز یکــی از راه هــای تأمیــن کســری بودجــۀ دولــت اســت کــه البتــه 
ــوارض  ــی می شــود و ع ــۀ پول ــش پای ــه نظــام بانکــی، موجــب افزای ــت ب ــش بدهــی دول ــل افزای به دلی
ــات،  ــروش کاال و خدم ــد(، پیش ف ــی )تعه ــاد بده ــد. ایج ــه خواه ــورم در جامع ــی و ت ــش نقدینگ آن افزای
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ــی و خارجــی  ــد، کاهــش هزینه هــا، دریافــت وام )اســتقراض( از بانک هــای داخل ایجــاد درآمدهــای جدی
ــن  ــر هرکــدام از ای ــد کــه در زی ــت به منظــور تأمیــن کســری بودجــه به شــمار می آی از راهکارهــای دول

ــود. ــریح می ش ــا تش راهکاره
جدول 2. راهکارهای تأمین کسری بودجه

ایجاد بدهی 
)تعهد(

ــور  ــداران( اوراق به منظ ــان )خری ــه صاحب ــت ب ــد دول ــوان تعه ــارکت( به عن ــه )اوراق مش ــار اوراق قرض انتش
فراهم ســازی اعتبــار بــرای رفــع کســری بودجــه. دولــت تضمیــن خواهــد کــرد ســود مشــارکت )یــا بهــرة اوراق 

قرضــه( را در سررســید اوراق پرداخــت کنــد. 
ــع آوري و  ــردم راجم ــم م ــک و کم حج ــاي کوچ ــي، پس اندازه ــۀ دولت ــار اوراق قرض ــا انتش ــد ب ــت مي توان دول
ــن  ــي ضم ــۀ دولت ــروش اوراق قرض ــار و ف ــا انتش ــت ب ــد. دول ــت کن ــادي هدای ــرمایه گذاري هاي اقتص ــوي س به س
اجــراي برنامه هــاي تولیــدي و عمرانــي خــود، از آنجــا کــه پــول تــازه ای را بــه جامعــه تزریــق نمي کنــد، موجــب 
ــاي  ــي( به معن ــتقراض داخل ــادار )اس ــاپ و انتشــار اوراق به ــه چ ــت ب ــد. روي آوردن دول ــد ش ــورم نخواه ــاد ت ایج
افزایــش تقاضــاي دولــت بــراي اعتبــارات اســت کــه اولیــن تأثیــر آن در بــازار پولــي، افزایــش نــرخ بهــره و به دنبــال 

ــرمایه گذاري بخــش خصوصــي اســت.  ــش س آن کاه
اگــر دولت هــا نتواننــد در پرداخــت تعهداتشــان )اصــل و ســود اوراق بهادار( در سررســید اقــدام کنند، اعتمــاد خریداران 

بــه اوراق دولــت کاهــش می یابــد و دولت هــا دیگــر نمی تواننــد به صــورت مناســب از ایــن ابــزار اســتفاده کننــد.

پیش فروش کاال و 
خدمات

ــدام  ــدف اق ــع ه ــه جوام ــش ب ــا خدمات ــروش کاال ی ــه پیش ف ــی، ب ــای آت ــه بازاره ــا ورود ب ــد ب ــت می توان دول
کنــد.

ایجاد درآمدهای 
جدید

ــرخ  ــد مالیاتــی، افزایــش ن ــع جدی از طریــق افزایــش قیمــت و تعرفــۀ کاال و خدمــات دولتــی، شناســایی مناب
ــرژی و... . ــای ان ــت حامل ه ــش قیم ــات، افزای مالی

کاهش هزینه ها

ــند  ــواره می کوش ــا هم ــه، دولت ه ــری بودج ــان کس ــوالً در زم ــت. معم ــترس اس ــی و دردس ــکاری عموم راه
ــا از  ــش هزینه ه ــد. کاه ــدام کنن ــه اق ــری بودج ــات کس ــش تبع ــه کاه ــا، ب ــش هزینه ه ــت و کاه ــا مدیری ب

ــرد:  ــورت می گی ــر ص ــای زی روش ه
ـ کاهش هزینه هاي جاري؛ 

ـ رعایت صرفه جویي یا حذف هزینه هاي غیرضروري؛ 
ــري  ــت کمت ــه اولوی ــي را ک ــاي عمران ــد طرح ه ــت مي توان ــن اولوی ــا تعیی ــي ب ــاي عمران ــش هزینه ه ـ کاه

ــد. ــد، حــذف کن دارن
معموالً دولت ها در زمان کسری بودجه، کاهش هزینه ها را به همراه سایر راهکارها در نظر می گیرند.

دریافت وام از 
منابع داخلی

دولــت مي توانــد بــراي جبــران کســري بودجــه از بانــک مرکــزي وام دریافــت کنــد. تأمیــن کســري بودجــه از طریــق 
اســتقراض از نظــام بانکــي به معنــاي افزایــش نقدینگــي و به دنبــال آن افزایــش نــرخ تــورم اســت. تــورم درجة اعتمــاد 
ــه جامعــه را  ــوان کارشناســي دولــت و قــدرت طراحــي و اجــرا و نحــوة عامت دهــي سیاســت گذاران ب ــه ت مــردم ب
تعییــن مي کنــد. ترســیم تصویــر غیرواقعــي بســیار خوش  بینانــه از نتایــج کار بــه همــان اندازه مضــر و خطرناک اســت 
کــه تصویــر بســیار تیــره از آن؛ زیــرا اگــر در چنیــن شــرایطي ارزش کاال، اعــم  از تولیــدات داخلــي یا واردات، متناســب 
بــا برداشــت از نظــام بانکــي و خــروج آن نباشــد، به یقیــن قیمت هــا افزایــش خواهــد یافــت. در ایــران عمده تریــن راه 
تأمیــن کســري بودجــه، اســتقراض از نظــام بانکــي اســت. امــا ایــن راه تأمیــن کســري بودجــه چنــد ســالي اســت کــه 

از ســوی مجلــس ممنــوع شــده اســت. 

دریافت وام از 
منابع خارجی

ــای  ــا دولت ه ــا ی ــا، صندوق ه ــی، بانک ه ــازمان های بین الملل ــارات از س ــت اعتب ــب دریاف ــی در قال ــاد بده ایج
رجی.  خا
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ــود  ــای آن وج ــه  و پیامده ــری بودج ــکل گیری کس ــث ش ــرد در بح ــار رویک ــی چه ــور کل به ط
دارد: ریکاردویــی، کینــزی، نئوکاســیک و نظریــۀ چرخــۀ سیاســی بودجــه. همچنیــن براســاس مبانــی 
تجربــی، عواملــی ماننــد رشــد اقتصــادی، انباشــت بدهــی، نــرخ بیــکاری، تــراز تجــاری، مخــارج دفاعــی، 
ــد  ــمار می آی ــه به ش ــری بودج ــای کس ــه از تعیین کننده ه ــای بودج ــت نهاده ــی و کیفی ــل سیاس عوام

 .(Mawejje & Odhiambo, 2020:59-78)

جدول 3. رویکرد های کسری بودجه

توضیح مختصررویکرد

ریکارد ویی
ــه  ــدازد. ب ــق می ان ــا نســل بعــدی به تعوی ــات را ت ــات و تأمیــن کســری بودجــه مالی کاهــش مالی
ــن  ــات در آینــده اســت و بدی ــارت دیگــر، کســری بودجــۀ جــاری نشــان دهندة افزایــش مالی عب

جهــت دارای اثــر حقیقــی نیســت و در بلندمــدت تبعاتــی بــرای متغیرهــای کان نــدارد. 

کینزی
ــا محدودیــت نقدینگــی مواجه انــد.  فــرض می شــود اقتصــاد در شــرایط رکــودی اســت و افــراد ب
بنابرایــن مصــرف کل بــه تغییــر درآمــد قابــل تصــرف بســیار حســاس اســت کــه بــاال بــودن میــل 

نهایــی بــه مصــرف را نشــان می دهــد.

نئوکالسیک

الگــوی اســتاندارد نئوکاســیکی ســه ویژگــی اصلــی دارد: 1. مصــرف هــر فــرد از راه حــل مســئله 
ــا  ــراد ب ــود؛ 2. اف ــن می ش ــن وام تعیی ــکان دادن و گرفت ــرض ام ــا ف ــن دوره ای ب ــازی بی بهینه س
عمــر محــدود بــه یــک نســل مشــخص تعلــق دارنــد کــه بــا نســل های دیگــر همپــوش اســت؛ 3. 

ــونده اند.  ــام دوران تسویه ش ــا در تم بازاره

چرخۀ سیاسی

 بودجه
تعارضــات سیاســی منافــع انگیزه هایــی را بــرای سیاســت مداران )بــرای مثــال پیــروزی در 

ــی آورد. ــود م ــه به وج ــری بودج ــش کس ــات( در افزای انتخاب

)منبع: جمع بندی محقق از مطالعات( 

3ـ1. کسری در بودجۀ ایران 
در ســال های گذشــته، همــواره کســری بودجــه پدیــده ای ثابــت در اقتصــاد ایــران بــوده اســت )ســاعدی 
ــازي  ــد در فعال س ــتمر می توان ــدک و غیرمس ــۀ ان ــري بودج ــد کس ــی، 1400(. هرچن ــارخانلو و درگاه س
اقتصــاد نقشــی مثبــت داشــته باشــد، کســري بودجــۀ زیــاد و مســتمر آثــار نامطلوبــی بــر عملکــرد اقتصــاد 
ــا توجــه بــه داده هــای  برجــاي خواهــد گذاشــت )هادیــان، اســتادزاد و صفــوی، 1392، صــص. 19ـ40(. ب
موجــود، در شــکل 1، رونــد زمانــی نســبت تــراز عملیاتــی و ســرمایه ای بــه تولیــد ناخالــص داخلــی به عنوان 
شــاخص کســری بودجــۀ دولــت در پنجــاه ســال گذشــته نشــان داده شــده اســت. همان طــور کــه مشــاهده 
می شــود، مشــخصۀ اصلــی ایــن دوران، اســتمرار کســری بودجــه و در عیــن حــال نوســان شــدید دامنــۀ 
مقــدار آن نســبت به مقیــاس تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور اســت. ناتوانــی دولت هــا در حفــظ تــوازن بیــن 

منابــع و مصــارف در بودجــه، در بیشــتر ســال ها بیانگــر انباشــت بدهــی و ناپایــداری در بودجــه اســت.
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شکل 1. نسبت تراز عملیاتی و سرمایه ای به تولید ناخالص داخل 

)منبع: داده های بانک مرکزی، داده های سازمان برنامه و بودجه و داده های مرکز آمار ایران( 

در جدول 4، عملکرد اخیر بودجۀ عمومی دولت در دهۀ 1390 بیان شده است. کسری تراز عملیاتی 
و سرمایه ای در تمام این دوره به صورت مزمن ادامه داشته و افزایش یافته است.

جدول 4. عملکرد بودجۀ عمومی دولت )1390ـ1398( 

)منبع: گزارش سازمان برنامه و بودجه( 

بــرای جبــران کســری بودجــه در دهــۀ 1380، حســاب ذخیــرة ارزی محــل عمــدة جبــران کســری 
تــراز عملیاتــی ســرمایه ای بــوده و از ابتــدای دهــۀ 1390، فــروش اوراق و واگــذاری شــرکت های دولتــی 
بخــش عمــدة جبــران کســری را بــر عهــده گرفتــه اســت. از اوسط دهــۀ 1390، رشــد اوراق در تأمیــن 
مالــی کســری و اســتقراض از صنــدوق توســعۀ ملــی کامــًا بــارز و البتــه قابــل تأمــل از زاویــۀ پایــداری 

مالــی دولــت اســت )ســاعدی ســارخانلو و درگاهــی، 1400(.
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شکل 2. ترکیب منابع مورد استفاده برای تأمین مالی کسری بودجه

)منبع: داده های بانک مرکزی( 

4. روش تحقیق
ایــن پژوهــش از نظــر روش، پیمایشــی، از نظــر هــدف، کاربــردی و به لحــاظ نــوع داده هــا نیــز کّمــی اســت. 
بــرای تحلیــل داده  هــا از نرم افــزار اس پــی اس اس12 به عنــوان نرم افــزار اصلــی و از نرم افــزار لیــزرل13 به عنــوان 
ــق  ــاری تحقی ــۀ آم ــتفاده شــد. جامع ــوع اکتشــافی( اس ــی )از ن ــل عامل ــرای روش تحلی ــی ب ــزار کمک نرم اف
شــامل 240 نفــر از کارشناســان ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان ها، اســتادان و مدرســان رشــته های 
علــوم اقتصــادی، مدیریــت مالــی و حســابداری دانشــگاه پیــام نــور، و مدیــران دســتگاه های اجرایــی مرتبــط 
بودنــد کــه از ایــن میــان بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران14، 148 نفــر بر اســاس روش نمونه گیــری گروهــی15 
به  عنــوان نمونــه انتخــاب شــدند. در ایــن روش نمونه گیــری، جامعــه بــه گروه هــای متجانس تقســیم می شــود 
و هــر گــروه تشکیل شــده از افــرادی اســت کــه ویژگی هــای مشــابه دارنــد. پــس از دســته بندی جامعــه بــه 
گروه هــای متجانــس، تعــداد نمونــه نســبت به هــر گــروه مشــخص می گــردد و ســپس بــا اســتفاده از روش 
ــروه انتخــاب می شــود. روش  ــاز از هــر گ ــورد نی ــداد عناصــر م ــا منظــم، تع ــی ســاده ی ــری تصادف نمونه گی
نمونه گیــری طبقــه ای )نمونه گیــری گروهــی( هنگامــی بــه کار مــی رود کــه محقــق اطمینــان داشــته باشــد 
اعضــای جامعــۀ مــورد بررســی از نظــر پــاره ای ویژگی هــا )صفــات( بــا هــم متفــاوت باشــند. از مجمــوع نمونۀ 
انتخاب شــده، 135 نفــر بــه پرســش نامه  ها به صــورت کامــل پاســخ دادنــد کــه در تحلیــل داده  هــای از آن هــا 

اســتفاده شــد. در جــدول 5، حجــم نمونــۀ انتخابــی از جوامــع مختلــف آمــده اســت. 

12. SPSS
13. LISREL
14. Cochran formula
15. Stratified random sampling
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جدول 5. جوامع پژوهش وحجم نمونه

حجم نمونهجامعۀ پژوهشردیف

41کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها 1

70استادان علوم اقتصادی، مدیریت و حسابداری 2

37مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط 3

148مجموع کل پرسش نامه های ارسالی

135مجموع کل پرسش نامه  های تکمیل شدة دریافتی

پــس از بررســی تحقیقــات و طرح هــای پژوهشــی مراکــز علمــی، اجرایــی و دانشــگاهی به منظــور 
به کارگیــری مناســب ابــزار تحقیــق، مهم تریــن متغیرهــا )گویه هــا( اســتخرا ج شــد و ســپس 
ــه  ــرت تهی ــه ای لیک ــف پنج گزین ــتفاده از طی ــا اس ــؤال و ب ــل س ــا چه ــاخته ب ــش نامه  ای محقق س پرس
ــا  ــه ارســال پرســش نامه ب ــرای اعضــای نمون ــرار داده شــد )ب ــه ق ــت نمون ــار جمعی ــد و در اختی گردی
ــه  ــع جامع ــودن توزی ــال  ب ــن نرم ــور تعیی ــد(. به منظ ــام ش ــس16 انج ــوگل داک ــزار گ ــتفاده از نرم اف اس
از آزمــون کولموگــروف ـ اســمیرنف17 اســتفاده شــد. نتایــج آزمــون در جــدول 6 نشــان دهندة نرمــال 

ــودن جامعــۀ آمــاری اســت.  ب
جدول 6. آزمون کولموگروف ـ اسمیرنف برای تعیین نرمال  بودن توزیع جامعه

N148

Normal parameters
Mean1.901

Std .Deviation0.8

Most Extreme
Differences

Absolute0.3
Positive0.211

 Negative-0.3

Kolmogorov- Smirnov3.8
 (Asymp. Sig. (2 tailed0.000

16. Google Docs
17. Kolmogorov- Smirnov test
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ــرای اعمــال روایــی در پرســش نامه  ــرای پایایــی گزاره  هــای پژوهــش از آزمــون آلفــای کرونبــاخ، و ب ب
از روش غربال زنــی اســتفاده شــد. ضریــب آلفــای کرونبــاخ تمــام گزاره هــا مقادیــر بیشــتر از 0.8 بــوده کــه 
ــه روش  ــد آن  ب ــر تأیی ــزون  ب ــی18 اف ــش روای ــرای افزای ــی پرســش نامه اســت. ب ــد پایای نشــان دهندة تأیی
غربال زنــی، روایــي صــوری پرســش نامه نیــز از ســوی اســتادان گــروه آمــار دانشــگاه بازنگــری و تأییــد شــد. 

از  آنجــا کــه اساســی ترین کاربــرد تحلیــل عاملــی کاهــش تعــداد متغیرهــا بــه عوامــل محدودتــری 
اســت کــه معمــوالً به صــورت غیر مســتقیم در متغیــر اصلــی مؤثــر اســت، در ایــن تحقیــق نیــز بــرای 
ــه  ــا توجــه ب ــن روش اســتفاده شــده اســت. ب ــا از ای ــداد متغیره ــا و کاهــش تع ــل داده  ه تجزیه  و تحلی
ــج ســایر تحقیقــات  ــر نتای ــا تکیــه ب ــارة موضــوع تحقیــق حاضــر و نیــز ب مطالعــات صورت گرفتــه درب
و طرح هــای پژوهشــی دردســترس و در نهایــت مشــورت بــا خبــرگان، 47 متغیــر شناســایی شــد کــه 
ــذا در  ــت؛ ل ــمار مي رف ــا به ش ــایر متغیره ــی از س ــی جزئ ــر به نوع ــتر، 17 متغی ــی بیش ــس از بررس پ

شــمول آن متغیــر قــرار  گرفــت. 

5. یافته های تحقیق 

5ـ1. آمار توصیفی پاسخ دهندگان 
ــش، 135  ــۀ پژوه ــرای نمون ــالی ب ــش نامۀ ارس ــوع 148 پرس ــد، از  مجم ــاره ش ــه اش ــه ک همان گون
ــی  ــای تحلیل ــش نامه در آنالیز   ه ــن پرس ــای ای ــه داده  ه ــد ک ــت ش ــده دریاف ــش نامۀ تکمیل ش پرس
ــده در  ــورت تجمیع ش ــخ دهندگان به ص ــای پاس ــی ویژگی   ه ــی ـ توصیف ــج تحلیل ــت. نتای ــه کار رف ب
ــد؛  ــرد بودن ــج، 79 درصــد از پاســخ دهندگان م ــن نتای ــق ای جــدول 7 نشــان داده شــده اســت. طب
ــد از  ــامل 42 درص ــه ش ــود ک ــال ب ــا 50 س ــنی 41 ت ــه ردة س ــوط  ب ــنی مرب ــۀ س ــترین طبق بیش
دارای  پرســش نامه  تکمیل کننــدگان  از  درصــد   34 می شــد؛  پرســش نامه  بــه  پاســخ دهندگان 
مــدرک دکتــرا و دانشــجوی مقطــع دکتــری بودنــد، 31 درصــد دارای مــدرک کارشناسی ارشــد، 26 
ــا  ــخ دهندگان ب ــد از پاس ــد؛ 40 درص ــر بودن ــم و پایین ت ــد فوق دیپل ــی و 9 درص ــد کارشناس درص

ــتند.  ــال داش ــا 20 س ــابقۀ کاری 10 ت ــی س بیشــترین فراوان

5ـ2. تحلیل عاملی عوامل 
ــرای بررســی تناســب و  ــزار اس پــی اس اس ب پــس از جمــع آوری داده  هــا و وارد  کــردن آن هــا در نرم اف
 19KMO کفایــت نمونه گیــری در تحلیــل عامــل و همچنیــن تعییــن انســجام درونــی داده  هــا از آزمــون

و بارتلــت20 اســتفاده شــد کــه نتایــج آن در جــدول 8 بیــان شــده اســت.

18. validity
19. Kaiser-Myser-Oklin
20. Bartlet test
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جدول 7. آمار توصیفی پاسخ  دهندگان

درصد تجمعی درصد فراوانی وضعیت ویژگی

0.59 59 79 مرد
جنسیت

1 41 56 زن

0.30 30 41 20 تا 40

0.72طبقۀ سنی 42 56 41 تا 50

1 28 38 باالی 50

0.09 9 12 فوق دیپلم و پایین تر

تحصیات
0.35 26 35 کارشناسی

0.66 31 42 کارشناسی ارشد

1 34 46 دانشجوی مقطع دکتری و دکترا

0.23 23 31 کمتر از 10 سال

سابقۀ کار
0.63 40 54 10 تا 20 سال

0.9 27 36 21 تا 30 سال

1 10 14 بیشتر از 30 سال

جدول 8. آزمون KMO و بارتلت برای بررسی تناسب و کفایت نمونه گیری در تحلیل عاملی

KMO 0.901اندازۀ کفایت نمونه گیری

آزمون بارتلت

8334.472ضریب بارتلت

1.9خی دو تقریبی
Sig0.000

193درجۀ آزادی

در ایــن جــدول، انــدازة کفایــت نمونه گیــری KMO، آزمــون مقــدار واریانــس درون داده هاســت کــه 
ــرای  ــد به وســیلۀ عوامــل تبییــن شــود. چنانچــه مقــدار KMO  کمتــر از 0.5 باشــد، داده هــا ب مي توان
تحلیــل عاملــی مناســب نخواهــد بــود و اگــر مقــدار آن بیــن 0.5 تــا 0.69 باشــد، مي تــوان بــا احتیــاط 
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ــتگی های  ــد، هم بس ــر از 0.7 باش ــدار آن بزرگ ت ــر مق ــا اگ ــت ؛ ام ــی پرداخ ــل عامل ــه تحلی ــتر ب بیش
موجــود در بیــن داده هــا بــرای تحلیــل عاملــی مناســب خواهــد بــود )زارع چاهوکــی، 1389(. از آنجــا 
کــه مقــدار KMO برابــر بــا 0.901 اســت، کفایــت تعــداد نمونه هــا بــرای بــه کار بــردن تحلیــل عاملــی 
ــا داری آزمــون کرویــت بارتلــت، کمتــر از  ــرار می گیــرد. از  طرفــی چــون ســطحی معن مــورد تأییــد ق
5 درصــد اســت، توانایــی عاملــی  بــودن داده هــا تأییــد مي گــردد. ایــن امــر تصدیــق مي کنــد تحلیــل 

عاملــی بــرای شناســایی ســاختار  مناســب اســت. 

ــرای  ــل اســتخراج ب ــل قاب ــداد عوام ــه تع ــوط  ب ــی مرب ــل عامل ــم در اجــرای تحلی ــم مه ــک تصمی ی
ــرای چرخــش وجــود دارد، از ماک هــای  ــرای تعییــن اینکــه چنــد عامــل مناســب ب چرخــش اســت. ب
مختلفــی از جملــه مــاک کیســر21 و آزمــون اســکری کتــل22 اســتفاده مي شــود. در ایــن پژوهــش، بــرای 
ــه ارزش  ــی ک ــاک، عوامل ــن م ــۀ ای ــتفاده شــده اســت. برپای ــل از روش کیســر اس ــداد عوام ــن تع تعیی
ــر از 1 هســتند،  ــژة کمت ــر وی ــی کــه دارای مقادی ــل اســتخراج اند و عوامل ــد، قاب ــا بیشــتر دارن ــژة 1 ی وی
ــه   همیــن دلیــل از تحلیــل خــارج مي شــوند.  حضورشــان باعــث تبییــن بیشــتر واریانــس نمی شــود و ب
ــتخراج اند. ــل اس ــر از 1 و قاب ــژة بزرگ ت ــل دارای ارزش وی ــار عام ــود چه ــاهده مي ش ــدول 9، مش در ج

جدول 9. شاخص  های آماری با استفاده از روش تحلیل عوامل اصلی

مجموع مجذورات بارهای استخراج شده پس از چرخش عوامل

درصد تراکمی واریانس درصد واریانس ارزش ویژه

31.6 31.6 4.9 عامل 1: سیاسی و روابط بین المللی

52.737 21.137 4.082 عامل 2: کان اقتصادی 

71.827 19.09 3.11 عامل 3: ساختار بودجه

89.927 18.1 2.313 عامل 4: امنیتی

ــر  ــه تغیی ــت اولی ــبت به حال ــش نس ــد از چرخ ــت بع ــای آن در حال ــژه و درصده ــر وی ــد مقادی هر چن
کــرده ، درصــد تجمعــی واریانــس تبیین شــده به وســیلۀ تمــام عناصــر استخراج شــده برابــر  بــا حالــت اولیــه 
)قبــل از چرخــش( اســت. در مجمــوع مي تــوان گفــت ایــن چهــار عامــل 89.927 درصــد از واریانــس کل 
متغیرهــا را پوشــش مي دهنــد. بــا به دســت آمــدن وضعیــت مقادیــر ویــژه، امــکان دســتیابی بــه ماتریــس 
اجــزا فراهــم مي شــود. همان گونه کــه بیــان شــد، 47 متغیــر شناســایی شــد کــه بعــد از بررســی بیشــتر، 

21. Kaiser criterion
22. Cattel’s scree test
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17 متغیــر به نوعــی جزئــی از ســایر متغیرهــا به شــمار مي رفــت؛ لــذا در شــمول آن متغیــر قــرار  گرفــت و 
در نهایــت 30 متغیــر معرفــی شــد. بنابرایــن ماتریــس اجــزا در ایــن پژوهــش شــامل بارهــای عاملــی هر یــک 
از 30 متغیــر شناسایی شــده در چهــار عامــل اصلــی )ضرایــب هم بســتگی بیــن متغیرهــا در عوامــل( اســت.

از  آنجــا  کــه تفســیر ایــن بارهــای عاملــی بــدون چرخــش به آســانی ممکــن نیســت، بــا چرخــش عوامــل 
تفســیر بهتــری از آن مي تــوان به دســت داد. جــدول 10 ماتریــس چرخش یافتــۀ اجــزا را بــه روش واریماکــس 

نشــان مي دهــد. ایــن جــدول میــزان هم بســتگی هــر عامــل بــا متغیرهــای ســی گانه را آشــکار می کنــد.
جدول 10.  بار عاملی بعد از چرخش واریماکس

عامل 4عامل 3عامل 2عامل 1متغیرعامل 4عامل 3عامل 2عامل 1متغییر
X10.954X160.3
X20.511X170.62
X30.612X180.297
X40.49X190.26
X50.473X200.241
X60.4X210.18
X70.421X220.127
X80.9X230.118
X90.731X240.58
X100.38X250.2
X110.395X260.194
X120.3X270.5
X130.287X280.48
X140.325X290.186
X150.211X300.1

بــا مشــخص  شــدن بــار عاملــی متغیر هــا بعــد از چرخــش واریماکــس، مي تــوان  بــه تعییــن عوامــل و 
متغیرهــای تعیین کننــدة آن و میــزان هم بســتگی متغیرهــای هریــک از عوامــل )بــار عاملــی( اقــدام کــرد. 

در جــدول 11، بــا تفکیــک عوامــل، میــزان هم بســتگی متغیرهــا نشــان داده شــده اســت.
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جدول 11. عوامل تعیین کننده و بار عاملی متغیرها

شمارۀ 
کد نام عاملعامل

بار متغیر  های تعیین کنندۀ عامل )گویه ها(متغیر
عاملی

1
عوامل 

سیاسی 
و روابط 

بین المللی

X1 0.954بهبود روابط بین المللی و منطقه ای

X80.9کاهش تنش و جلوگیری از اقدامات هزینه بر بدون محاسبۀ منافع

X9 0.731فعال شدن دیپلماسی اقتصادی

X17 0.62تعریف نشدن تحریم به عنوان مزیت و کاهش تحریم

X24 0.58اعام مواضع سیاسی با در نظر گرفتن تبعات و آثار اقتصادی

X27 0.5تنظیم مجدد اصول اقتصاد سیاسی کشور

X280.48عضویت در مجامع اقتصادی و سیاسی منطقه ای و بین المللی

2
عوامل 

کالن 
اقتصادی 

X30.612افزایش تولید ناخالص داخلی

X4 0.49بهبود فضای کسب وکار

X140.325استحکام بازار سرمایه به عنوان منبع تأمین مالی فعاالن اقتصادی

X160.3تنظیم سیاست های اقتصادی با در نظر گرفتن ابعاد مختلف

X180.297تنظیم  درآمدهای مالیاتی متناسب با واقعیات اقتصادی کشور

X19
افزایش صادرات از طریق ارتقای کیفیت و رقابت پذیر کردن 

0.26محصوالت

X20
بهره گیری مناسب و بدون شعار از منابع نفت و گاز  )خروج از افراط 

0.241 و تفریط(

X25
بهبود وضعیت ارزش پول ملی و کاهش نوسانات مالی، پولی و 

0.2اقتصادی

X26 0.194تعریف مورد پذیرش کارکرد بانک و قبول جایگاه آن توسط دولت

X29
استقال واقعی سازمانی بانک مرکزی از طریق تغییر در نحوة انتصاب 

0.186مدیرعامل 

X30
مدیریت تورم و نرخ بهره براساس تغییرات اقتصادی و شرایط پولی و 

0.1مالی دولت
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ادامه جدول 11

شمارۀ 
کد نام عاملعامل

بار متغیر  های تعیین کنندۀ عامل )گویه ها(متغیر
عاملی

ساختار 3
بودجه 

X2 0.511حذف ردیف های غیرکارآمد و غیرضرور بودجه به صورت واقعی
X6 0.4پایش هرساله ردیف های بودجه براساس عملکرد های ساالنه

X11
استقرار کامل بودجه ریزی عملیاتی به عنوان تکلیف برنامۀ ششم 

0.395توسعه 

X151351 0.211متناسب سازی و به روزرسانی قانون برنامه و بودجه مصوب
X21 0.18هماهنگی بیشتر بودجه با برنامه های توسعۀ پنج ساله
X22 0.127تنظیم اصول قابل ارزیابی تخصیص بودجه بعد از تصویب آن
X23 0.118شفافیت بودجه

امنیتی 4

X5 0.473ایجاد ثبات اجتماعی

X7
تقویت قدرت دولت مرکزی از طریق پذیرش اجتماعی حاکمیت دولت 

0.421توسط مردم

X10
ارتقای سطح عدالت اجتماعی با اعمال تفاوت های سطوح مختلف 

0.38درآمدی

X12 0.3استفاده از کارشناسان و مدیران خبره در بدنۀ سازمان برنامه و بودجه

X13
در نظر گرفتن آمایش سرزمینی برای تخصیص بهینه و عادالنۀ 

0.287اعتبارات 

6. نتیجه    
کســری بودجــه اختــاف کســری بودجــۀ عملیاتــی از مــازاد تــراز ســرمایه اســت. در اغلــب ســال های 
1358 تــا 1400، بودجــۀ ایــران بــا کســری مواجــه بــوده اســت. در بســیاری از کشــورها، از سیاســت 
کســری بودجــه به عنــوان یکــی از ابزارهــای سیاســت مالــی اســتفاده می کننــد. اگــر کســری بودجــۀ 
دولــت جهــت افزایــش مخــارج جــاری باشــد، بــا افزایــش شــکل گیری تقاضــا اغلــب تبدیــل بــه تــورم 
ــی اگــر کســری بودجــه کنترل شــده و جهــت توســعۀ زیرســاخت ها و توســعۀ اقتصــادی  می شــود؛ ول
باشــد، باعــث بهبــود فضــای کســب وکار و خــروج از رکــود می شــود. در ایــران کســری بودجــه همــواره 
از نــوع مخــرب آن )افزایــش هزینه هــای جــاری و مصرفــی( بــوده و به تبــع آن اقتصــاد کشــور بــا تــورم 
روبــه رو بــوده و در مقاطعــی رکــود نیــز به دنبــال داشــته اســت. در ایــن دهــه به دلیــل ایجــاد شــرایط 
ــی و کاهــش ارزش  ــورم و رکــود داخل ــر ت ــزون ب ــی، اف ــی و بین الملل خــاص اقتصــادی و فضــای داخل
پــول ملــی، مســئلۀ تحریــم و کاهــش فــروش نفــت در حــوزة بین المللــی به صــورت هم زمــان رخ داد 
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ــزی و کســری بودجــه شــد. در  ــروز نابســامانی های متعــدد و گوناگــون در حــوزة بودجه ری و  باعــث ب
تحقیــق حاضــر، بــا تأکیــد بــر دهــۀ 1390 و شــرایط خــاص آن، تــاش شــده اســت عوامــل مؤثــر بــر 
کاهــش کســری بودجــه شناســایی و بررســی شــوند. پــس از بررســی  تحقیقــات و طرح هــای پژوهشــی 
مراکــز علمــی، اجرایــی و دانشــگاهی به منظــور به کارگیــری مناســب ابــزار تحقیــق، مهم تریــن 
متغیرهــا )گویه هــا( اســتخرا ج شــد. از  آنجــا کــه اساســی ترین کاربــرد تحلیــل عاملــی کاهــش تعــداد 
ــر  ــی مؤث ــری اســت کــه معمــوالً به صــورت غیر مســتقیم در متغیــر اصل ــه عوامــل محدودت متغیرهــا ب
ــن روش  ــا از ای ــداد متغیره ــش تع ــا و کاه ــل داده  ه ــرای تجزیه  و تحلی ــز ب ــق نی ــن تحقی ــت، در ای اس
ــا  ــر ب ــق و نی ــوع تحقی ــوص موض ــده درخص ــات انجام ش ــه مطالع ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــتفاده ش اس
تکیــه بــر نتایــج ســایر تحقیقــات، مطالعــات و مقــاالت دردســترس و در نهایــت مشــورت بــا خبــرگان، 
47 متغیــر شناســایی شــد کــه بعــد از بررســی بیشــتر، 17 متغیــر به نوعــی جزئــی از ســایر متغیرهــا 
به شــمار مي رفــت؛ لــذا در شــمول آن متغیــر قــرار  گرفــت. در نهایــت 30 متغیــر معرفــی شــد. بنابرایــن 
ماتریــس اجــزا در ایــن پژوهــش شــامل بارهــای عاملــی هر یــک از 30 متغیــر شناسایی شــده در چهــار 

عامــل اصلــی )ضرایــب هم بســتگی بیــن متغیرهــا در عوامــل( اســت.

در ایــن پژوهــش، 30 متغیــر در زمینــۀ عوامــل کاهــش کســری بودجــۀ ایــران شناســایی شــد. پــس 
از بــه کار بــردن تحلیــل عاملــی، بــرای تعییــن تعــداد عوامــل از روش کیســر اســتفاده شــد. برپایــۀ ایــن 
مــاک، چهــار عامــل دارای ارزش ویــژة بــاالی 1 شناســایی و به عنــوان عوامــل قابــل اســتخراج تعییــن 
ــل  ــل ســاختار بودجــه و عام ــل کان اقتصــادی، عام ــی، عام ــط بین الملل ــل سیاســی و رواب شــد )عام
امنیتــی(. بــا توجــه بــه شــاخص  های آمــاری و بــا اســتفاده از روش تحلیــل عوامــل اصلــی، ایــن چهــار 
عامــل در مجمــوع 89.927 درصــد از واریانــس کل متغیرهــا را توانســتند تبییــن کننــد. بعــد از انجــام 
ــا کــدام متغیرهــا هم بســتگی  ــی ب چرخــش واریماکــس، مشــخص شــد هر کــدام از چهــار عامــل اصل
ــوب  ــن چارچ ــر گرفت ــل و در  نظ ــوای عوام ــه محت ــه ب ــا توج ــپس ب ــد. س ــان مي دهن ــتری را نش بیش
ــج پژوهــش نشــان  ــذاری شــد. نتای ــی نام گ ــل اصل ــن عوام ــدام از ای نظــری و پیشــینۀ پژوهــش، هر ک
ــا  ــار عاملــی 4.765، عوامــل کان اقتصــادی ب ــا مجمــوع ب داد عوامــل سیاســی و روابــط بین المللــی ب
مجمــوع بــار عاملــی 3.205، عامــل ســاختار بودجــه بــا مجمــوع بــار عاملــی 1.942 و عوامــل امنیتــی 
بــا مجمــوع بــار عاملــی 1.861 به ترتیــب مهم تریــن عوامــل کاهــش کســری بودجــه در ایــران هســتند 

کــه بایــد بــه متغیرهــای ایــن عوامــل توجــه کــرد. 

عامل سیاسی و روابط بین المللی 

ایــن عامــل هفــت متغیــر )شــامل: بهبــود روابــط بین المللــی و منطقــه ای، کاهــش تنــش و جلوگیــری 
ــدن  ــف نش ــادی، تعری ــی اقتص ــدن دیپلماس ــال ش ــع، فع ــبۀ مناف ــدون محاس ــر ب ــات هزینه ب از اقدام
تحریــم به عنــوان مزیــت و کاهــش تحریــم، اعــام مواضــع سیاســی بــا در نظــر گرفتــن تبعــات و آثــار 
اقتصــادی، تنظیــم مجــدد اصــول اقتصــاد سیاســی کشــور، عضویــت در مجامــع اقتصــادی و سیاســی 
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ــار عاملــی 4.765 دارد کــه بیشــترین درصــد واریانــس )31.6  ــا مجمــوع ب منطقــه ای و بین المللــی( ب
ــن  ــه( ای ــر )گوی ــن متغی ــد. مهم تری ــح مي ده ــده توضی ــل استخراج ش ــار عام ــن چه ــد( را در بی درص
ــا  ــل ب ــن عام ــج  ای ــی 0.954 اســت. نتای ــار عامل ــا ب ــه ای ب ــی و منطق ــط بین الملل ــود رواب ــل بهب عام
ــو23 )2020(، اســاو24  ــج و ادویامب ــات ســاعدی ســارخانلو و درگاهــی )1400(، ماوی ــای تحقیق یافته ه

ــی دارد. ــتراپ25 )2000( همخوان )2011( و کروگس

عامل کالن اقتصادی

ــب وکار،  ــای کس ــود فض ــی، بهب ــص داخل ــد ناخال ــش تولی ــامل: افزای ــر )ش ــازده متغی ــل ی ــن عام ای
ــت های  ــم سیاس ــادی، تنظی ــاالن اقتص ــی فع ــن مال ــع تأمی ــوان منب ــرمایه به عن ــازار س ــتحکام ب اس
ــات  ــا واقعی ــب ب ــی متناس ــای مالیات ــم  درآمده ــف، تنظی ــاد مختل ــن ابع ــر گرفت ــا در نظ ــادی ب اقتص
ــوالت،  ــردن محص ــر ک ــت و رقابت پذی ــای کیفی ــق ارتق ــادرات از طری ــش ص ــور، افزای ــادی کش اقتص
ــود وضعیــت  ــط(، بهب ــع نفــت و گاز )خــروج از افراط وتفری ــدون شــعار از مناب ــری مناســب و ب بهره گی
ارزش پــول ملــی و کاهــش نوســانات مالــی، پولــی و اقتصــادی، تعریــف مــورد پذیــرش کارکــرد بانــک 
ــر در  ــق تغیی ــک مرکــزی از طری ــت، اســتقال واقعــی ســازمانی بان ــگاه آن از ســوی دول ــول جای و قب
نحــوة انتصــاب مدیرعامــل، مدیریــت تــورم و نــرخ بهــره براســاس تغییــرات اقتصــادی و شــرایط پولــی 
ــس کل را تبییــن  ــی 3.205 دارد کــه 21.137 درصــد از واریان ــار عامل ــا مجمــوع ب ــت( ب ــی دول و مال
مي کنــد. مهم تریــن متغیــر ایــن عامــل افزایــش تولیــد ناخالــص داخلــی  بــا بــار عاملــی 0.612 اســت. 
ــو )2009(،  ــکی و مین ــران )2011(، فوجاس ــات و دیگ ــات اره ــای مطالع ــا یافته ه ــل ب ــن عام ــج ای نتای

مک کاندلــس )2008(، آدام و یــوان )2005( و تســوکیس )2000( همخوانــی دارد.

عامل ساختار بودجه

ایــن عامــل هفــت متغیــر )شــامل: حــذف ردیف هــای غیرکارآمــد و غیرضــرور بودجــه به صــورت واقعــی، 
ــزی  ــل بودجه ری ــتقرار کام ــاالنه، اس ــای س ــاس عملکرد ه ــه براس ــای بودج ــالۀ ردیف ه ــش هرس پای
ــه و  ــون برنام ــانی قان ــازی و به روزرس ــعه، متناسب س ــم توس ــۀ شش ــف برنام ــوان تکلی ــی به عن عملیات
ــم اصــول  ــای توســعۀ پنج ســاله، تنظی ــا برنامه ه بودجــه مصــوب 1351، هماهنگــی بیشــتر بودجــه ب
قابــل ارزیابــی تخصیــص بودجــه بعــد از تصویــب آن، شــفافیت بودجــه( بــا مجمــوع بــار عاملــی 1.942 
ــذف  ــل ح ــن عام ــر ای ــن متغی ــد. مهم تری ــن مي کن ــس کل را تبیی ــد از واریان ــه 19.09 درص دارد ک
ــج   ــت. نتای ــی 0.511 اس ــار عامل ــا ب ــی ب ــورت واقع ــه به ص ــرور بودج ــد و غیرض ــای غیرکارآم ردیف ه

23. Mawejje & Odhiambo
24. Eslava
25. Krogstrup
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ــا یافته هــای پژوهش هــای بلــودرن و لیــگ26 )2011(، هلمــز27 )2010(، تنــزی28 )2000(  ایــن عامــل ب
ــب دارد. ــینی پور )1397( تناس و حس

عامل امنیتی 

ــق  ــت مرکــزی از طری ایــن عامــل پنــج متغیــر )شــامل: ایجــاد ثبــات اجتماعــی، تقویــت قــدرت دول
ــال  ــا اعم ــی ب ــت اجتماع ــطح عدال ــای س ــردم، ارتق ــط م ــت توس ــت دول ــی حاکمی ــرش اجتماع پذی
ــازمان  ــۀ س ــره در بدن ــران خب ــدی، اســتفاده از کارشناســان و مدی ــف درآم ــای ســطوح مختل تفاوت ه
برنامــه و بودجــه، در نظــر گرفتــن آمایــش ســرزمینی بــرای تخصیــص بهینــه و عادالنــۀ اعتبــارات( بــا 
ــن  ــد. مهم تری ــن مي کن ــس کل را تبیی ــد از واریان ــه 18.1 درص ــی 1.861 دارد ک ــار عامل ــوع ب مجم
ــا  ــل ب ــن عام ــج  ای ــت. نتای ــی 0.473 اس ــار عامل ــا ب ــی ب ــات اجتماع ــاد ثب ــل ایج ــن عام ــر ای متغی
یافته هــای تحقیقــات تالــوی و وگ29 )2005(، کامینســکی30 و دیگــران )2004( و ســاطین و دیگــران 

)1397( همخوانــی دارد.
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