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چكیده
توهم مالی یكی از عواملی است كه بر وضعيت بودجۀ دولت اثر دارد. در این مقاله، ابتدا با استفاده از مدل های 
دولت  مخارج  واكنش  نحوه   ،)MTAR( گشتاور  آستانه ای  خودرگرسيون  و   )TAR( آستانه ای  خودرگرسيون 
نسبت به وضعيت بودجه آن مورد بررسی قرار می گيرد. سپس با تصریح و تخمين یک مدل تصحيح خطای 
استاندارد و با استفاده از آمارهای مخارج و ماليات ها به تفكيک ماليات های مستقيم و غيرمستقيم به صورت 
فصلی طی سال های )1392-1380(، فرضيۀ وجود توهم مالی در اقتصاد ایران مورد آزمون و تحليل تجربی 
قرار می گيرد. نتایج حاصل از تخمين مدل نشان می دهند: اواًل( رابطۀ علّی منفی از طرف درآمد ماليات های 
غيرمستقيم به طرف مخارج دولت تا سه وقفۀ فصلی وجود دارد كه این یافته پدیدۀ توهم مالی را در بخش 
ماليات های  كاهش  حالت  در  تنها  مالی  توهم  ثانيًا(  می كند.  تأیيد  ایران  اقتصاد  در  غيرمستقيم  ماليات های 
غيرمستقيم در ایران برقرار است و رابطۀ عليت گرانجری به هنگام تغييرات مثبت ماليات های غيرمستقيم وجود 
با  قابل مشاهده اند،  ماليات های مستقيم كم تر  با  مقایسه  ماليات های غيرمستقيم در  به آن كه  توجه  با  ندارد. 
كاهش ماليات های غيرمستقيم به علت وجود توهم مالی و درك نادرست افراد از قيمت كاال و خدمات عمومی، 
تقاضا برای این كاالها و خدمات افزایش می یابد. بنابراین كاهش ماليات نمی تواند به عنوان یک ابزار كارا، به 

منظور كاهش كسری بودجه مورد توجه قرار گيرد. 
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1- مقدمه
انتخاب عمومی1، سطح مخارج دولت منعكس كننده تقاضای ماليات دهندگان  طبق دیدگاه نظریه پردازان 
این راستا مدل های تقاضا برای مخارج عمومی به وسيلۀ  رأی دهنده برای كاالهای عمومی است كه در 
بورچردینگ و دیاسون )1972( و برگ استون و گودمن )1973( مطرح و توسعه یافته است. ادبيات توهم 
دارد  اثر  مالياتی  بار  از  ادراك رأی دهندگان  بر  مالياتی،  بيان می كند كه ویژگی های خاص ساختار  مالی2 
به گونه ای كه ممكن است رأی دهندگان مقدار پرداختی بابت كاالهای عمومی را كم تر از حد برآورد  كنند 

)جمل و همكاران، 2002(. 
توهم مالی اشاره به وجود رابطه علّی منفی از طرف درآمد مالياتی به مخارج دولت دارد. پوویانی )1903( 
برای اولين بار اصطالح توهم مالی را بيان كرد. پوویانی و همچنين فسيانی )1941( توهم مالی را به عنوان 
نوعی توهم سياسی مطرح می كنند. این موضوع زمانی اتفاق می افتد كه سياست مداران از ابزار های مالی 
به منظور فریب پرداخت كنندگان ماليات استفاده می كنند به نحوی كه در نتيجۀ آن پرداخت كنندگان ماليات 
این  از آنچه واقعا در طرح های دولتی سهيم می باشند، پرداخت می نمایند كه در  احساس می كنند كمتر 
از  برآورد كمتر  برآورد می شود.  واقعی آن  از مقدار  ارائه خدمات دولتی كمتر  از  ناشی  مالياتی  بار  صورت 
مخارج عمومی  برای  آنها  تقاضای  تا  موجب می شود  دهندگان  ماليات  توسط  دولتی  مخارج خدمات  حد 
افزایش یابد. درخواست شهروندان برای افزایش مخارج عمومی این امكان را برای دولت فراهم می كند 

تا هزینه های خود را افزایش دهند كه این مسئله موجب گسترش بيش از حد بخش عمومی خواهد شد. 
به اعتقاد واگنر )1976( و كوليس و جونز )1987( یكی از راه هایی كه دولت می تواند به منظور فریب 
ماليات دهندگان استفاده كند، به كارگيری یک سيستم مالياتی پيچيده است در چنين شرایطی پرداخت كنندگان 
ماليات، بار مالياتی مؤثر را كم تر از حد واقعی آن برآورد می كنند كه در این شرایط امكان افزایش مخارج 

عمومی برای دولت بدون درك كامل ماليات دهندگان ایجاد می شود. 
بوكانن )1967(، ميل )1848( و همچنين پومرهن و اسچنيدر )1978( استفاده از ماليات هایی كه كم  تر 
ميل،  فرضيه  داده اند. طبق  قرار  توجه  مورد  مالی  توهم  از دالیل  یكی  را  به عنوان  قابل مشاهده هستند 
ماليات های غيرمستقيم با توجه به آن كه در قيمت كاالها پنهان می شوند در مقایسه با ماليات های مستقيم 
با  مقایسه  در  ماليات ها  این  از  حاصل  مالياتی  بار  سيستماتيک  به طور  بنابراین  مشاهده اند.  قابل  كم تر 

ماليات  های مستقيم كم تر از حد برآورد می گردد. 

1. Public Choice
2. Fiscal Illusion
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تا اینجا همچنين توهم مالی ممكن است در صورت استفاده دولت از بدهی به جای درآمد مالياتی به منظور 
تامين مالی مخارج اتفاق بيفتد، با توجه به آن كه افراد بدهی مالياتی آینده را در قالب بدهی جاری عمومی 
كم تر از حد برآورد می  كنند. بر اساس قضيۀ تعادل ریكاردو، افراد دارای انتظارات عقالیی ميان تأمين مالی 
از طریق بدهی و ماليات بی تفاوت هستند. فلوید و هينز )1978( معتقدند تصميم افراد در انتخاب ماليات و 
بدهی تحت تأثير دو منبع اطالعاتی قرار دارد: نخست اطالعات حاصل از فرایند سياسی جاری و دوم تجزیه 
و تحليل روند گذشته درآمد و مخارج دولت. اگر تغييرات محسوس و قابل انتظاری در ویژگی های سياسی 
جاری اتفاق نيفتد، به نظر می رسد تصميم گيری عقالنی بر اساس رفتار گذشته شكل می گيرد. توهم بدهی 
در صورتی حاصل می گردد كه روند گذشته نتواند به صورت دقيق مسير آینده را پيش بينی كند. بر این اساس 
افردی كه به صورت عقالیی عمل می كنند ممكن است به علت وجود اطالعات ناقص بدهی را به ماليات 

جاری ترجيح دهند )دلری و ورتينگتن ،1996(.
مطالعات انجام شده توسط واگنر )1976(، بوكانن و واگنر )1977( و نيسكانن )1978، 2002 و 2006( 
نشان می دهند توّهم مالی موجب می شود تا رابطۀ علّی منفی از طرف درآمدهای مالياتی به مخارج دولت 
وجود داشته باشد. نيسكانن )2002( اظهار می دارد توهم مالی موجب می شود تا منحنی تقاضا برای مخارج 
دولت بر اساس قيمت ماليات دارای شيب منفی باشد. كاهش درآمد مالياتی می تواند قيمت دریافتی مخارج 
دولت را كاهش داده و منجر به افزایش مقدار تقاضا گردد. در مقابل، افزایش ماليات ممكن است ماليات 
دهندگان را عليه مخارج دولت برانگيزد، به نحوی كه آن ها را مجبور می كند تا به صورت مستقيم قيمت 
باالی مخارج دولت را بپردازند. بوكانن و واگنر )1978( به منظور حل مشكل كسری بودجه، افزایش ماليات 
را پيشنهاد داده اند. با افزایش ماليات، رأی دهندگان احساس می كنند كه قيمت مخارج دولت افزایش یافته 
است كه نتيجۀ آن كاهش تقاضا برای كاال و خدمات عمومی است. در این شرایط افزایش ماليات به همراه 

كاهش مخارج دولت منجر به كاهش كسری بودجه خواهد شد.
هدف اصلی این مقاله بررسی پدیده توهم مالی در اقتصاد ایران می باشد كه برای این منظور فرضيه وجود 
رابطه علی منفی از درآمدهای مالياتی به تفكيک ماليات های مستقيم و غيرمستقيم به مخارج دولت مورد 
آزمون قرار می گيرد تا با اتكاء به نتایج حاصل از آن توصيه های سياستی در مورد نحوۀ اتخاذ سياست  های 
مالياتی ارائه شود. برای این منظور یک مدل تصحيح خطای نامتقارن با استفاده از داده های فصلی مخارج 
و درآمدهای دولت در اقتصاد ایران در دورۀ 1380 تا 1391 پس از مدل سازی و آزمون  های الزم، برآورد 

می شود. 
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2- مروری بر ادبیات تحقیق
در ادبيات ماليۀ عمومی اغلب این گونه فرض می شود كه دولت درآمد و مخارج را به گونه ای تعيين می كند 
كه رفاه اجتماعی حداكثر گردد )اوینگ و همكاران، 2006(. پاین )2003( رابطۀ علی ميان درآمد و مخارج 

دولت را در چارچوب چهار فرضيۀ قابل آزمون، تقسيم بندی نموده است: 
فرضيۀ اول: فرضيۀ ماليات و مخارج1، فرضيۀ دوم: فرضيۀ مخارج و ماليات2، فرضيۀ سوم: همزمانی مالی3 

و فرضيۀ چهارم: جدایی نهادی4.
طبق فرضيۀ اول، تغيير در درآمد دولت منجر به تغيير در مخارج دولت می شود. این ایده توسط فریدمن 
)1978( و بوكانن و واگنر )1978( مطرح گردیده است. طبق دیدگاه فریدمن، افزایش منابع قابل دسترس 
دولت كه از طریق افزایش درآمدهای مالياتی ایجاد می گردد، تنها منجر به افزایش مخارج دولت می شود 
كه در این شرایط كاهش كسری بودجه محتمل به نظر می رسد. طبق این دیدگاه یک رابطۀ علی مثبت 
از جهت درآمد مالياتی به مخارج دولت وجود دارد. در مقابل، بوكانن و واگنر )1978( بيان كرده اند كاهش 
ماليات بر مخارج دولت اثر معكوس دارد، زیرا با توجه به كاهش قيمت دریافتی مخارج دولت در شرایط 
توّهم مالی، افراد تشویق می شوند تقاضا برای مخارج دولت را افزایش دهند. بنابراین یک رابطه علی منفی 

و یک طرفه از درآمد دولت به مخارج دولت برقرار است. 
سابقۀ مطالعات انجام شده در حوزۀ توّهم مالی به آغاز قرن بيستم باز می گردد. پوویانی )1903( كه به 
عنوان پدر مطالعۀ اقتصادی در زمينۀ توهم مالی شناخته می شود، برای اولين بار اصطالح توّهم مالی را 
مطرح كرد. واگنر )1976( فرضيه های مرتبط با توهم مالی در تحليل های تجربی را در پنج دسته تقسيم 
بندی كرده است: 1- مطالعه روی پيچيدگی ساختار مالياتی، 2- مطالعه روی كشش درآمدی، 3- مطالعه در 
ارتباط با اثر فالی پيپر، 4- مطالعه در زمينۀ توّهم اجاره، 5- مطالعه بر روی توّهم بدهی. دلری و ورتينگتن 
)1996( یک بررسی مفصل در زمينۀ كارهای تجربی كه در ارتباط با توهم مالی تا سال1990 گسترش 

یافته بود، انجام دادند. 
مالياتی،  بودن سيستم  پيچيده تر  مالياتی،  پيچيدگی ساختار  بر اساس مطالعات صورت گرفته در زمينۀ 
فراهم  پرداختی  ماليات  ميزان  از  ماليات دهندگان  كامل  بدون درك  دولت  افزایش مخارج  برای  را  زمينه 
می كند ))واگنر، 1976(، پومرهن و اسچنيدر )1978(، باكر )1983(، بریدن و هانتر )1985(، كوليس و جونز 
1. Tax and Spend Hypothesis
2. Spend and Tax Hypothesis
3. Synchronization Hypothesis
4. Institutional Separation Hypothesis



71تحلیل تجربی توهم مالی در ایران )با تأکید بر نقش مالیات های غیر مستقیم(
)1987(، هيندلز و اسملدرز )1995(، دلری و ورتينگتن )a1999( (. در گروه دّوم مطالعات انجام شده )گيرین 
و هاولی )1991(، هيندلز و اسمولدرز )1994(، دلری و ورتينگتن )a1995(( اّدعا كردند باالتر بودن كشش 
درآمدی ماليات ، منجر به سهولت در جمع آوری درآمدهای مالياتی به صورت خودكار می شود كه به موجب 
آن پایداری مخارج باالتر به جهت پشتوانۀ سياسی تسریع خواهد شد. همچنين در زمينۀ كشش درآمدی، 
مطالعاتی توسط اوآتس )1975(، كرایج و هينز )1980(، هانتر و اسكوت )1987( و مسيولک و الدر )1988( 
انجام گرفته است. مطالعات انجام شده در ارتباط با اثر فالی پيپر، این فرضيه را مورد آزمون قرار می دهد 
كه، پرداخت های انتقالی یک جا منجر به افزایش مخارج عمومی، بيش تر از دیگر منابع حداكثر سازی بودجه 
می شوند. در این ارتباط مطالعاتی توسط دیلورنزو )1982(، وینر )1983(، لوگان )1986(، گروسمن )1990(، 
 ویكف )1991(، هيندلز و اسمولدرز )1994(، هينس و تالر )1995(، دلری و ورتينگتن )1995 الف و 1995 ب( 
و اینمان )2008( انجام شده است. در مطالعات صورت گرفته در زمينۀ توّهم اجاره مشاهده شده است كه، 
با افزایش تعداد مستأجران در یک مكان خاص، غالبًا انتظار می رود مخارج عمومی افزایش یابد. چون در 
این جا، مستأجران در مقایسه با مالكان با توجه به آن كه از ماليات بر دارایی نهفته در اجاره هایشان نامطلع 
هستند، طرفدار افزایش مخارج عمومی خواهند بود. در این زمينه می توان به مطالعات انجام شده توسط 
یينگر  و  كارول   ،)1994( اسمولدرز  و  هيندلز   ،)1983( وازكواز  مارتينز-   ،)1973( گودمن  و  استورم  برگ 
)1994(، ورتينگتن )1994( و جمل، مریسی و پينار )2002( اشاره كرد. در گروه پنجم مطالعات، محققان 
معتقدند ماليات های جاری سطح باالتری از ادراك را توسط رأی دهندگان پرداخت كنندۀ ماليات نسبت 
به بدهی عمومی ایجاد می كنند )دلری و ورتينگتن، 1999 ب(. در چهار مطالعۀ تجربی كه توسط اواتس 
)1969(، ایپل و اسچيپر )1981( و داالماگاس )1992و 1993( انجام گرفته است، توهم بدهی مورد تجزیه 

و تحليل قرار گرفته است.
فرضيۀ دوم در زمينۀ رابطۀ ميان مخارج و درآمد دولت، بيان كنندۀ یک رابطۀ علی از طرف مخارج دولت 
به ماليات است. از دیدگاه تعادل ریكاردویی، بارو )1979( بيان كرده است كه مخارج دولت در نهایت از 

طریق اخذ ماليات بيش تر از افراد جامعه در آینده تأمين مالی می شود. 
پيكاك و وایزمن )1979( معتقدند دولت ابتدا خرج می كند سپس در صورت لزوم به منظور تامين مالی 
هزینه های خود، درآمد مالياتی را افزایش می دهد. بنابراین طبق دیدگاه بارو و پيكاك و وایزمن رابطۀ علی 
مثبت از مخارج دولت به درآمد مالياتی برقرار است و در این شرایط كاهش مخارج دولت به عنوان تنها راه 
حل به منظور كاهش كسری بودجه به شمار می رود. فرضيۀ سوم توسط موسگراو )1966( و همچنين ملتزر 
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و ریچارد )1981( مطرح شده است. طبق این فرضيه تصميمات مخارج و درآمد دولت به صورت همزمان 
تعيين می گردند و بر این اساس رابطۀ علی دو طرفه ميان این دو متغير برقرار است. 

فرضيۀ چهارم توسط ویلداوسكی )1988( مطرح و توسط باغستانی و مكنون )1994( دنبال گردید كه 
بر  است.  ماليات  با  ارتباط  در  آن  تصميمات  از  مستقل  مخارج  زمينۀ  در  دولت  تصميمات  می كند  فرض 
این اساس هيچ رابطۀ علی ميان درآمد و مخارج دولت برقرار نيست. در برخی مطالعات رابطه علی ميان 
درآمد و مخارج دولت مورد بررسی قرار گرفته است؛ پژوهشگرانی مثل بوهن )1991(، ماونتس و سوول 
1997(، كرن و استياسنی )1998(، گارسيا و هنين )1999(، لی )2001(، چانگ، لی و كایودیل )2002(، 
 )2012( آل-كوالیفای  و   )2011( و همكاران  نانتاكومار   ،)2008( امبازیما  و  ایتا   ،)2002( وانگ  و  فسانو 
رابطۀ مستقيم از طرف درآمد مالياتی به مخارج دولت را تأیيد كرده اند. در مقابل در مطالعات دیگر انجام 
رام )1988(، جولفاین و موخرجی )1991(، جونز و جولفایان  شده، وون فوستنبرگ و همكاران )1985(، 
)1991(، پرووپوالئوس و زامباراز )1991(، كلياس و مكریداكيس )1995(، هندرویانيس و پاپاپرترو )1996(، 
وامویكس )1997(، روس و پاین )1998(، كارنيرو )2005(، آموح و لولح )2008(، آفنسو و رائولت )2009(، 
به درآمدهای  از طرف مخارج  رابطۀ علّيت  بر  به شواهدی مبنی  دوگان )2013( و ریچتر و دیميتریوس 
مالياتی دست یافتند. در مقابل ميلر و روسک )1989(، حسن و سوكار )1995(، اووی )1995(، كاتراكيليدیس 
)1997(، كلياس و مكریداكيس )2000(، چانگ و هو )2002(، عزیز و حبيب اهلل )2002(، مغيره و سویدان 
)2004(، كلياس و پالئولگو )2006(، ميوارا و فلورینا )2006(، راوینسيركوماران )2011(، مهرآرا و همكاران 
رابطه ای همزمان ميان مخارج و  دریافتند  اینسا )2013(  و  آرگبين  و  الياسی و رحيمی )2012(   ،)2011(
درآمدهای دولت وجود دارد. در مطالعۀ دیگری، دارات )1998، 2002(، شواهدی از فرضيۀ توّهم مالی مبنی 
بر رابطۀ علی منفی از طرف درآمدهای مالياتی به مخارج دولت را برای تركيه، لبنان و تونس مورد تأیيد 
قرار داد. همچنين نيسكان )2002و 1978( فرضيۀ توهم مالی را در ایالت متحده امریكا مورد تایيد قرار داد. 
یانگ )2009( نشان داد با افزایش درآمد مالياتی، مخارج دولت در ایالت متحده امریكا كاهش می یابد، در 

حالی كه رابطه علی از طرف كاهش ماليات به مخارج دولت برقرار نيست.
دسته ای از مطالعات نيز با در نظر گرفتن امكان عدم تقارن در روند تعدیل بودجه به وسيله مخارج و 
درآمدهای دولت به بررسی رابطۀ ميان مخارج دولت و درآمدهای مالياتی پرداخته اند. در این ارتباط اوینگ 
)2006( در كوتاه مدت دریافت هيچ رابطۀ علی ميان درآمد و مخارج دولت در ایالت متحده امریكا وجود 
ندارد. همچنين در بلندمدت درآمد و مخارج دولت تنها در صورت بدتر شدن وضعيت بودجه واكنش نشان 



73تحلیل تجربی توهم مالی در ایران )با تأکید بر نقش مالیات های غیر مستقیم(
می دهند. زابف و پاین )2009( دریافتند در كوتاه مدت رابطۀ علی از مخارج دولت به درآمد دولت در ایالت 
متحده آمریكا برقرار می باشد. همچنين فرایند تعدیل در جهت رسيدن به تعادل بودجه به صورت متقارن 
است و مخارج دولت در بلندمدت نسبت به عدم تعادل بودجه واكنش نشان می دهد. آپرجيس و همكاران 
)2012( نشان دادند در كوتاه مدت رابطه علی از طرف درآمد دولت به مخارج دولت در یونان برقرار نيست و 
در بلندمدت درآمد مالياتی تنها در شرایط بهبود بودجه واكنش نشان می دهد و سرعت واكنش مخارج دولت 

در شرایط بدتر شدن بودجه سریع تر از حالت بهبود در بودجه است . 
همچنين در مطالعه ای، اسگروبر و تيران )2003(، فرضيه استوارت ميل از توهم مالی و نحوه شكل گيری 
ماليات را به عنوان علت توهم مالی بررسی نمودند. نتایج، تایيدكننده فرضيه ميل می باشد و بار مالياتی 
مرتبط با ماليات غيرمستقيم كمتر از حد برآورد شده است در حالی كه در حالت ماليات مستقيم این نتيجه 

بدست نيامد. 
مهرآرا و همكاران )2011( رابطه ميان درآمدهای دولت و مخارج دولت بين 40 كشور آسيایی طی دوره 
2008-1995 را با استفاده از آزمون همجمعی و عليت پانلی بررسی نمودند. نتایج تایيدكننده رابطه عليت 
دو طرفه ميان مخارج و درآمدهای دولت در كوتاه مدت و بلندمدت و همچنين فرضيه تطابق مالی می باشد.
سال های  هند طی  داده های  با  و   )ECM( خطا  تصحيح  مدل  از  استفاده  با   ،)2014( ادنان  و  آمارش 
2010-1985 نشان دادند افزایش درآمد، علت گرنجري كاهش در مخارج دولت می باشد و فقدان رابطه 
علی مثبت از مخارج به درآمد می تواند به دليل وجود توهم مالی باشد. به این دليل كه به علت بی توجهی 
مصرف كننده نسبت به روش كار سيستم مالياتی، دولت به راحتی می تواند درآمد را افزایش دهد. اگر درآمد 

دولت )یا ماليات دولت( به خوبی درك نشود، مخارج دولت كمتر از واقع دیده می شود.
از ميان مطالعات داخلی، نگين )1381( نشان داد یک رابطه علی یک طرفه از درآمد مالياتی به مخارج 
دولت و همچنين یک رابطه علی یک طرفه از درآمد نفتی به مخارج دولت طی دوره 1377-1339 برقرار 
می باشد. كارگر حاجی آبادی )1382( دریافت یک رابطه علی یک طرفه از سمت مخارج دولت به درآمدهای 
مالياتی برقرار می باشد. چهارمحالی و خدایی )1383( نشان دادند رابطه علی دوسویه ميان هزینه های جاری 
دولت و درآمدهای مالياتی طی دوره 1382- 1350 برقرار است. صمدی و تابنده )1386( نشان دادند در 
برقرار می باشد. همچنين  به مخارج دولت  درآمد دولت  از  رابطه علی یک طرفه  كوتاه مدت حداقل یک 
صمدی و زارع حقيقی )1391( دریافتند ميان درآمد مالياتی و مخارج دولت در كوتاه مدت همزمانی مالی 
وجود دارد و در بلندمدت سرعت كاهش درآمد مالياتی در شرایط بهبود وضعيت بودجه بيشتر از سرعت 
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افزایش درآمد مالياتی در شرایط بدترشدن وضعيت بودجه می باشد. 
مداح و صادقی )1392( با استفاده از رویكرد معادالت ساختاری در قالب مدل شاخص های چندگانه-علل 
چندگانه )MIMIC( شاخص توهم مالی را در اقتصاد ایران طی سال های 1391-1360 برآورد نمودند. در 
این راستا از متغيرهای بار مالياتی و سطح آموزش به عنوان علل و از متغيرهای بدهی عمومی دولت، نسبت 
ماليات غيرمستقيم به ماليات مستقيم و نسبت مخارج مصرفی خصوصی به بدهی های عمومی دولت به 
عنون پيامدهای آن استفاده شده است. نتایج نشان داده است اندازه بار مالياتی مهم ترین علت اندازه توهم 
مالی می باشد كه سياستگذاران سعی در پنهان كردن این بار مالياتی از طریق توهم بدهی های دولت و 
توهم مخارج مصرفی بخش خصوصی نسبت به سطوح بدهی هستند. همچنين روند توهم مالی طی این 
سالها صعودی می باشد كه نشان می دهد سياستگذاران مالی طی این سال ها از تدابير توهم مالی به منظور 

تحریف ادراكات ماليات دهندگان از بار مالياتی بهره برده اند.
مداح و همكاران )1393 الف( اثر توهم مالی از طریق شاخص ماليات هاي غيرمستقيم را بر روي مخارج 
دولت در چارچوب مدل استاندارد رأي دهنده ميانه طی سال های 1390-1360 مورد تحليل تجربی قرار 
دادند. با استفاده از مدلهاي رگرسيون خودتوضيح برداري با وقفه هاي گسترده )ARDL( و الگوی تصحيح 
خطا )ECM( نتایج نشان داد، توهم مالی در ایران ناشی از سهم زیاد درآمد نفتی در بودجه دولت است كه 
نوعی ماليات بين نسلی به شمار می رود. همچنين قابل رؤیت نبودن ماليات )توهم مالی( علت معنی دار 

افزایش مخارج دولت در اقتصاد ایران نيست.
مداح و همكاران )1393ب( در مطالعه دیگری با استفاده از الگوي خودرگرسيون با وقفه هاي توزیعی 
نشان دادند، رابطه بلندمدت و معنی داري بين متغير نسبت ماليات به مخارج دولت و مخارج دولت وجود 
ندارد در حالی كه درآمدهاي نفتی داراي اثر مثبت معنی دار بر رشد مخارج دولت در اقتصاد ایران است كه 

این موضوع بيانگر توهم مالی ناشی از نفت بين مؤدیان مالياتی است.
قادری و همكاران )1393( با استفاده از آزمون عليت گرنجر نشان دادند در كوتاه مدت تغيير در مخارج 
از مدل  نتایج حاصل  بلندمدت  دولت منجر به ایجاد تغيير در درآمدهای مالياتی می شود، در حالی كه در 
دولت  مخارج  به  مالياتی  درآمد  از  سمت  طرفه  یک  بلندمدت  عليت  تایيد كننده  برداری  خطای  تصحيح 

می باشد.
رضایی و مهرآرا )1394( با استفاده از تحليل های شكست ساختاری رابطه علی و بلندمدت ميان درآمد 
و مخارج دولت در ایران را طی دوره 1391-1357 بررسی نمودند. نتایج حاصل از آزمون های ریشه واحد 
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اول  مرتبه  تفاضل  اما  نامانا  الگو در سطح،  متغيرهای  تمامی  داد  نشان  استرازیچكی  لی  و  اندریوز  زیوت 
آنها مانا می باشد. نتایج آزمون های هم انباشتگی سایكنن لوتكيپل و گریگوری هانسن تایيد كننده ارتباط 

بلندمدت و علّی یک سویه از درآمدهای دولتی به مخارج دولت در ایران است. 
3- داده های تحقیق

 )ECM( 1رابطه علی ميان درآمد و مخارج دولت، بر مبنای مدل های اقتصادسنجی تصحيح خطای برداری
و خودرگرسيون برداری نامقيدUVAR( 2( انجام می شود. اگر متغيرهای بودجه ای تحقيق همجمع باشند 
از مدل ECM رابطۀ علی ميان تصحيح خطای برداری )ECM( و چنان چه رابطۀ هم جمعی وجود نداشته 
باشد، از مدل  )UVAR( به منظور تحليل تجربی رابطۀ بين درآمد و مخارج دولت و آزمون پدیدۀ توهم مالی 

در اقتصاد ایران استفاده می شود )اوینگ و همكاران، 2006(.
ماليات های  ماليات های مستقيم و درآمد  این پژوهش مخارج دولت، درآمد  استفاده در  داده های مورد 
غيرمستقيم در دورۀ زمانی فصل اول 1380 تا فصل سوم 1392 است. در دورۀ تحت بررسی متوسط رشد 
فصلی مخارج دولت و درآمدهای حاصل از ماليات های مستقيم و غيرمستقيم به ترتيب برابر با 6248/458 
، 1130/76 و 947/63 ميليارد ریال بوده است كه بدین ترتيب متوسط رشد مخارج دولت از متوسط رشد 
درآمدهای مالياتی و متوسط رشد ماليات های مستقيم از متوسط رشد ماليات های غيرمستقيم بيش تر است.

در مرحلۀ تخمين مدل، از لگاریتم متغيرهای مخارج دولت، ماليات های مستقيم و ماليات های غيرمستقيم 
استفاده شده است. جهت تخمين مدل در ابتدا باید، مانا بودن3 متغيرها مورد بررسی قرار گيرد كه به این 

منظور از آزمون ریشۀ واحد دیكی- فولر تعميم یافته4 و آزمون فيليپس و پرون5 استفاده می شود. 
و  روند  و  مبدأ  از  نظرگرفتن عرض  در  با   ،)ADF( یافته  تعميم  فولر   – دیكی  آزمون  از  حاصل  نتایج 
آزمون فيليپس و پرون )PP( با در نظر گرفتن عرض از مبدأ و بدون روند، برای سه متغّير لگاریتم مخارج 
دولت ))G(L(، لگاریتم درآمد ماليات های مستقيم ))L)DT( و لگاریتم درآمدهای ماليات های غيرمستقيم 

))L)INDT( در سطح، در جدول )1( نشان داده شده است:
بر اساس اطالعات جدول )1( با توجه به آنكه قدر مطلق آماره دیكی- فولر تعميم یافته و آماره فيليپس 
و پرون از مقادیر بحرانی مورد نظر كم تر است، می توان نتيجه گرفت كه دو متغّير تحقيق در سطح نامانا 

1. Error Correction Models
2. Unrestricted Vector Auto- regression
3. Stationary
4. Augmented Dickey-Fuller Unite Root Test
5. Phillips-Perron Tests
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اّول  تفاضل  مانایی   )2( جدول  شد.  استفاده  آن ها  اّول  تفاضل  از  متغّيرها  كردن  مانا  منظور  به  هستند. 
تأیيد می كند كه  را  لگاریتم مخارج دولت و لگاریتم درآمدهای مالياتی مستقيم و غيرمستقيم  متغّيرهای 

آن  ها در مرحلۀ بعدی تحقيق مورد استفاده قرار می گيرد.
جدول )2(- نتایج آزمون مانایی تفاضل مرتبه اول متغیّرها

متغّير
مقدار آماره 

ADF

مقدار آماره مقدار بحرانی مک كينون

PP

مقدار بحرانی مک كينون

90 درصد95 درصد99 درصد 90 درصد95 درصد99 درصد 

DL)G)-9/669075

-4/165756-3/508508-3/184230

-30/41201

-3/571310-2/922449-2/599224 DL)DT)-8/806101-27/38382

DL)INDT)-17/39294-31/36440
منبع: نتایج تحقيق

3-1- آزمون همجمعی1
همان طور كه نتایج قسمت قبل نشان داد، سه متغّير مخارج دولت، درآمد حاصل از ماليات های مستقيم 
و درآمد حاصل از ماليات های غيرمستقيم با یک تفاضل مانا می شوند كه بر این اساس دارای یک ریشۀ 
واحد2 هستند. انگل گرنجر )1987( اشاره می كند كه یک تركيب خطی از سری های دو یا چند متغّير نامانا 
ممكن است مانا باشند. اگر چنين تركيب خطی مانایی وجود داشته باشد، سری های زمانی نامانا، همجمع3 
ناميده می شوند. تركيب خطی مانا، معادله همجمعی ناميده می شود. برای به دست آوردن رابطۀ بلندمدت یا 
همجمعی بين متغّيرها می توان از روش انگل - گرانجر4 استفاده كرد. در این پژوهش، روش انگل-گرنجر 
)EG( به منظور بررسی همجمعی متغّيرها مورد استفاده قرار می گيرد. بدین منظور ابتدا معادله رگرسيون 

1. Cointegration Test
2. Unite Root
3. Integrated
4. Engle-Granger

جدول )1(- نتایج آزمون ریشۀ واحد براي متغیّرهاي مدل 

متغّير
مقدار آماره 

ADF

مقدار آماره مقدار بحرانی مک كينون

PP

مقدار بحرانی مک كينون

90 درصد95 درصد99 درصد 90 درصد95 درصد99 درصد 

L)G(-2/172308

-4/165756-3/508508-3/184230

-2/201302

-3/568308-2/921175-2/598551 L)DT)-0/774792-1/547122

L)INDT)-2/087456-2/175654
منبع: نتایج تحقيق
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را به روش حداقل مربعات معمولیOLS( 1( برآورد كرده و جمالت خطای آن را به دست می آوریم، سپس 
متغّيرهای  نتيجه گرفت كه  باشد می توان  مانا  اگر جمالت خطا  آزمون می كنيم.  را  مانایی جمالت خطا 
تحت بررسی همجمع هستند. برای استفاده از روش انگل - گرانجر ابتدا مدل زیر را به روش OLS برآورد 

می كنيم: 
t t t tG DT INDT= Γ + λ + λ +ε

 كه در آن G، DT و INDT به ترتيب معّرف مخارج دولت، درآمد حاصل از ماليات های مستقيم و درآمد 
حاصل از ماليات های غيرمستقيم می باشد. پس از برآورد این مدل، آزمون مانایی بر روی جمله اخالل آن 
انجام شد كه نتایج آن در جدول )3( ارائه شده است. همان طور كه مالحظه می شود باقيمانده رگرسيون 
مخارج دولت بر روی درآمدهای مالياتی مانا است كه بدین ترتيب می توان گفت رابطه تعادلی بلندمدت 

ميان مخارج دولت و درآمد حاصل از ماليات های مستقيم و غيرمستقيم برقرار است. 
جدول )3(- نتایج آزمون انگل گرانجر 

متغّير
مقدار آماره 

ADF

مقدار آماره مقدار بحرانی مک كينون

PP

مقدار بحرانی مک كينون

90 درصد95 درصد99 درصد 90 درصد95 درصد99 درصد 

{ }tε̂-6/042607-4/152511-3/502373-3/180699-6/075468-3/568308-2/9211752-/598551
منبع: نتایج تحقيق

4- تصریح، تخمین مدل و تحلیل تجربی 
با توجه به آن كه سه متغّير مخارج دولت و درآمد حاصل از ماليات های مستقيم و غيرمستقيم هم انباشته 
هستند، به منظور بررسی رابطه علّيت از درآمدهای مالياتی به مخارج دولت از مدل تصحيح خطا به پيروی 
از مطالعات انجام گرفته توسط بوهن )1991(، ماونتس و ساول )1997(، گارسيا و هنين )1999(، اوینگ و 
همكاران )2006( و یانگ )2009( استفاده می شود. در این مدل با در نظر گرفتن تركيب تفاضل های مرتبه 

اول و مقادیر تأخيری متغّيرهای هم انباشته، معادله ای به صورت زیر حاصل می شود:
G G ... G DT ... DTt t t0 1 t 1 1 t 1

ˆINDT ... INDT Ut1 t 1 t 1 1t

∆ = γ + α ∆ + + α ∆ + β ∆ + + β ∆ +ρ ρ−ρ −ρ− −
γ ∆ + + λ ∆ + ρε +ρ −ρ− −

 )1(

كه در آن ها باقيمانده های حاصل از معادله هم انباشته )2( است:

G DT INDTt t t t= Γ + λ + µ +ε   )2(
1. Ordinary Least Square
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در مدل تصحيح خطا تغييرات متغّير وابسته تابعی از خطای دوره قبل از تعادل و نيز تغيير مقادیر با وقفه 
متغّيرهای مدل است. 

4-1- آزمون همجمعی آستانه ای1
محدودیت مدل )2( كه تحت عنوان مدل ECM استاندارد شناخته می شود در آن  است كه، فرض می شود 
متقارن2  به صورت  ایجاد می  شود  بودجه  تعادل  نتيجۀ عدم  در  در مخارج كه  تعدیل  فرآیند  بلندمدت  در 
است. اگر فرآیند تعدیل به صورت نامتقارن3 باشد، فرضيۀ تعدیل متقارن نشان دهندۀ تصریح نادرست مدل 
می باشد كه نتيجۀ آن تصميم گيری نادرست در زمينۀ اتخاذ سياست مالی است. همچنين پيپنگر و گوارینگ 
)1993(، بالک و فومبی )1997(، اندرس و گرنجر )1998( و اندرس و سيكلوس )2001( بيان كرده اند، اگر 
روند تعدیل به سمت تعادل بلندمدت به صورت غير خطی باشد، آزمون های سنتی ریشۀ واحد و همجمعی 

از قدرت پایينی برخوردار هستند. 
بر این اساس سؤالی كه مطرح می  شود این است كه آیا مازاد بودجه در مقابل كسری بودجه یا بهبود 
در مقابل بدتر شدن وضعيت بودجه اثرات نامتقارنی بر رفتار پویای درآمد و مخارج دولت دارد؟ برای پاسخ 
گشتاور5  آستانه ای  خودرگرسيون  مدل های  و   )TAR( آستانه ای4  خودرگرسيون  مدل های  سؤال  این  به 
)MTAR( مورد استفاده قرار می گيرند كه از سوی اندرس و سيكلوس )2001( به منظور بررسی وجود عليت 

نامتقارن ميان درآمد و مخارج دولت مدل سازی شده اند. 
به منظور بررسی عدم تقارن، باقيمانده های حاصل از معادله )2( را به صورت زیر تجزیه می نمایيم:

n
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆI )1 I ) .t t t t1 t 1 2 t 1 i t ii 1

∆ε = ρ ε + − ρ ε + α ∆ε + ν∑− − −=   )3(

تابع شاخص هوی سایدIt( 6( در مدل TAR به صورت معادله )4( معرفی می شود. 

t 1
t

t 1

ˆ1 if
I

ˆo if
−

−

ε ≥ τ
=  ε 〈 τ

  )4(

1. Threshold Cointegration
2. Symmetry
3. Asymmetric
4. Threshold Auto-regressive
5. Momentum Threshold Auto-regressive
6. Heaviside Indicator Function
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كه در آن τ ارزش آستانه ای است. همان گونه كه مشاهده می شود در مدل TAR شاخص It وابسته به عدم 
تعادل بودجه دورۀ قبل است. از طریق مدل TAR می توانيم برآورد كنيم كه آیا عدم تعادل بودجه مثبت 
یا به عبارتی كسری بودجه، بر رفتار مخارج دولت رفتاری متفاوت با حالت عدم تعادل بودجه منفی یا به 

عبارتی مازاد بودجه خواهد داشت؟ 
پتروسلی و وودفورد )1984( نشان داده اند كه به ازای هر ارزش τ، شرط الزم و كافی برای مانا بودن 
این است كه روابط ρ2<0 ،ρ1<0 و 1>(1+ρ2)(ρ1+1) برقرار باشند. با توجه به این كه ماهيت دقيق عدم 
تقارن را نمی توان شناسایی كرد، می توان از مدل های MTAR نيز استفاده كرد و فرایند تعدیل را وابسته 
به تغييرات عدم تعادل بودجه دورۀ قبل در نظر گرفت. تابع شاخص همراه با مدل MTAR بر اساس معادله 

)5( به شكل زیر می باشد:

t 1
t

t 1

ˆ1 if
I

ˆo if
−

−

∆ε ≥ τ
=  ∆ε 〈 τ

  )5(

با استفاده از مدل MTAR می توان برآورد كرد كه آیا واكنش مخارج دولت نسبت به بهبود یا بدتر شدن 
كسری بودجه )یا مازاد بودجه( متفاوت است یا خير؟

در راستای پاسخ به این سؤال ابتدا بر اساس روش ارائه شده توسط چان )1993( ارزش آستانه ای را به 
} در مدل MTAR به ترتيب  }tˆ∆ε } در مدل TAR و  }tε̂ صورت درون زا تعيين می كنيم. در این روش 
صعودی مرتب می شوند. ارزش آستانه از ميان 70% مشاهدات ميانی به گونه ای انتخاب می گردد كه حداقل 
 ρ1=ρ2=0 مجموع مربعات باقيمانده را ایجاد كند. در هر دو مدل فرضيۀ عدم همجمعی به وسيلۀ محدودیت

بررسی می گردد و همچنين محدودیت ρ1=ρ2 نشان دهندۀ تعدیل متقارن است.
با در نظر گرفتن معادله ) 3(، نتایج حاصل از مدل های TAR و MTAR در جدول )4( قابل مشاهده است. 
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جدول )4(- نتایج آزمون همجمعی و تقارن

پارامتر 

مدل
τρ1ρ2AIC

آزمون 
همجمعی

آزمون تقارن

ρ1=ρ2=0 ρ1=ρ2 

TAR-0/069501-1/111505-1/419318-0/907200
9/094462
)8/280913(

0/862909
)5/903360(

MTAR0/203000-1/535730-1/151065-0/916913
9/378430
)9/257574(

1/261739
)7/794631(

منبع: نتایج تحقيق 

با استفاده از شبيه سازی مونت كارلو1 مقادیر بحرانی در سطح معنی داری 5% برای آزمون همجمعی و آزمون 
متقارن بودن بر اساس 10000 بار تكرار برآورد گردیده است كه این مقادیر داخل پرانتز نشان داده شده 
است. همچنين با در نظر گرفتن حداكثر طول وقفه برابر 8، بر اساس معيار آكائيک2 طول وقفه بهينه برابر با 
4 انتخاب شده است. نتایج مندرج در جدول )4( نشان می دهد كه در هر دو مدل، فرضيۀ صفر مبنی بر عدم 
همجمعی ميان مخارج دولت و ماليات های مستقيم و ماليات های غيرمستقيم در سطح معنی  داری 5% رد 
می  شود در حالی كه فرض متقارن بودن تعدیل در بلندمدت در هر دو مدل TAR و MTAR رد نمی شود.

4-2- نتایج حاصل از تخمین مدل ECM استاندارد
نتایج حاصل از قسمت قبل نشان داد كه ميان مخارج دولت، ماليات های مستقيم و ماليات های غيرمستقيم 
یک رابطۀ تعادلی بلندمدت وجود دارد و فرآیند تعدیل به سمت تعادل بلندمدت به صورت متقارن است. 
بنابراین به منظور بررسی پدیدۀ توهم مالی در اقتصاد ایران مدل تصحيح خطای برداری استاندارد به صورت 

زیر مورد استفاده قرار می گيرد:
G G ... G DT ... DTt t t0 1 t 1 1 t 1

ˆINDT ... INDT Ut1 t 1 t 1 1t

∆ = γ + α ∆ + + α ∆ + β ∆ + + β ∆ +ρ ρ−ρ −ρ− −
γ ∆ + + λ ∆ + ρε +ρ −ρ− −

  )6(

انتظار می رود عالمت  انباشته )2( است كه  از معادله هم  با وقفه  باقيمانده های  t  بيان گر  1ˆ −ε كه در آن 
t نشان دهندۀ مازاد بودجه در دورۀ t-1 است، بنابراین به منظور رسيدن به تعادل  1ˆ −ε آن منفی باشد. 0<
انتظار   ΔGt ،باید به صورت مثبت واكنش نشان دهد. در مقابل در شرایط كسری بودجه ΔGt ،بلندمدت
1. Monte Carlo Simulation
2. Akaike
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می رود به صورت منفی واكنش نشان دهد.

جهت تخمين این مدل، تعيين طول وقفه های بهينه برای متغّيرهای مخارج دولت و درآمدهای مالياتی 
دارای اهمّيت است كه به این منظور از معيارهای شوارتز – بيزینSC( 1(، آكائيک )AIC( و حنان كویين2 
)HQ( استفاده می شود. نتایج حاصل از آزمون مربوط به طول وقفه های بهينه با در نظر گرفتن وقفه های 

1 تا 6 در جدول )5( ارائه شده است.
جدول )5(- آزمون وقفه بهینه الگو

HQAICSCوقفه
0/072663-0/0005770/1924661
0/1256400/0077850/3196522
-0/273170-0/4361150/0031023
-0/175410-0/3838940/1726494
-0/016940-0/2713750/4111425
0/029261-0/2714950/5395006
منبع: نتایج تحقيق

نتایج جدول )5( نشان می دهد سه معيار شواترز – بيزین، آكائيک و حنان كویين در وقفۀ 3 نسبت به سایر 
وقفه ها دارای كم ترین مقدار هستند كه بر این اساس تعداد وقفه های بهينه 3 است. با در نظر گرفتن طول 

وقفه 3، مدل )6( برآورد شده است كه نتایج آن در جدول )6( مشاهده می شود.
حال بر اساس نتایج تخمين مدل ECM رابطۀ علی بين متغّيرها قابل بررسی است. برای این كار از آزمون 
علّيت گرانجری3 متغّير توضيحی مدل نسبت به متغّير وابسته از طریق آزمون معنادار بودن ضرایب مربوط 

به كلّيه وقفه های متغّير توضيحی از آزمون والد4 استفاده می شود.

1. Schwarz-Bayesian
2. Hannan-Quinn
3. Granger Causality 
4. Wald test



پژوهشنامه مالیات/شماره بیست و نهم )مسلسل 77(، بهار 821395

جدول )6(- نتایج برآورد مدل ECM استاندارد

ProbضریبمتغيرProbضریبمتغير

ΔGt-1
-0/2363250/3845ΔDTt-3-0/0140270/9378

ΔGt-2
0/0211220/9300ΔINDTt-1-0/5189300/0023

ΔGt-3
-0/2151380/2858ΔINDTt-2-0/3420220/0136

ΔDTt-1
0/0409490/8324ΔINDTt-3-0/4402980/0015

ΔDTt-2
-0/1181390/5004t 1ˆ −ε-0/8530930/0080

R20/843368
منبع: نتایج تحقيق

در این جا به منظور بررسی فرضيۀ توهم مالی با در نظر گرفتن مدل )6(، از طریق آزمون والد سه فرضيه 
از  حاصل  درآمد  به  مربوط  متغّيرهای  كليۀ  ضرایب  بودن  صفر  فرض  اول  می گيرند؛  قرار  بررسی  مورد 
بودن  بر صفر  مبنی  دوم فرض   ،)DTt( غيرمستقيم  ماليات های  از  درآمد حاصل  و  ماليات های مستقيم 
ضرایب كليۀ متغيرهای مربوط به درآمد ماليات های مستقيم و سوم فرض مبنی بر صفر بودن ضرایب كليۀ 

متغيرهای مربوط به درآمد ماليات های غيرمستقيم، كه نتایج حاصل از آن در جدول )7( ارائه شده است.
جدول )7(- نتایج آزمون والد

فرضيه صفرآماره آزموناحتمال
0/02472/792140ΔTt does not Granger Cause ΔGt

0/84320/274814ΔDTt does not Granger Cause ΔGt 

0/00624/841125ΔINDTt does not Granger Cause ΔGt 

منبع: نتایج تحقيق

همان طور كه مالحظه می شود فرضيۀ مبنی بر صفر بودن ضرایب وقفه های اول، دوم و سوم درآمدهای 
مالياتی در معادلۀ )6( رد می شود. بر این اساس تغييرات درآمد ماليات های مستقيم و درآمد ماليات های 
غيرمستقيم علّت گرانجری تغييرات مخارج دولت است. همچنين نتایج، نشان دهندۀ عدم وجود رابطۀ عليت 
گرانجری از طرف درآمد ماليات های مستقيم به طرف مخارج دولت می باشد. در حالی كه تغييرات درآمد 
ماليات های غيرمستقيم علت گرانجری تغييرات مخارج دولت است. با در نظر گرفتن نتایج برآورد مدل در 
جدول )6( مشاهده می شود، ضرایب مربوط به تغييرات درآمد ماليات های غيرمستقيم در معادله )6( در تمام 
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وقفه ها معنی دار و عالمت آن منفی است، كه این یافته بيان گر آن است كه با افزایش )كاهش( ماليات های 

غيرمستقيم، مخارج دولت كاهش )افزایش( می یابد. 
این نتایج نشان می دهند فرضيۀ سنتی فریدمن مبنی بر رابطۀ علی مثبت از طرف درآمد مالياتی به مخارج 
دولت در اقتصاد ایران برقرار نمی باشد و افراد جامعه با تغيير ماليات های غيرمستقيم، با توجه به وجود توهم 
مالی متوجه بار واقعی ماليات پرداختی نمی شوند كه در نتيجۀ آن قيمت كاال و خدمات عمومی را به صورت 
نادرست برآورد می كنند. سؤالی كه در این جا مطرح می شود آن  است كه آیا تغيير ماليات های غيرمستقيم 
در كوتاه مدت به صورت نا متقارن منجر به تغيير مخارج دولت می گردد یا خير. به عبارت دیگر آیا در صورت 

افزایش و كاهش درآمد ماليات های غيرمستقيم توهم مالی در اقتصاد ایران تأیيد می شود.
 ECM بر مخارج دولت در كوتاه مدت، مدل  مالياتی  نامتقارن1 درآمدهای  اثر  آزمون فرضيۀ  به منظور 

استاندارد را با وارد كردن دو متغّير مجازی در مدل )6(، به صورت زیر بازنویسی می كنيم: 

G G ... G DT ... DTt t t0 1 t 1 1 t 1
NEG NEG NEG NEGD INDT ... D INDTt1 t 1
pos pos pos pos ˆD INDT ... D INDT Ut1 t 1 t 1 1t

∆ = γ + α ∆ + + α ∆ + β ∆ + + β ∆ +ρ ρ−ρ −ρ− −

γ ∆ + + γ ∆ +ρ −ρ−

γ ∆ + + γ ∆ ρε +ρ −ρ− −

 )7(

كه در آن، در حالت DINDT>0، Dpos=1 است و در غير این صورت Dpos برابر صفر می باشد. همچنين 
اگر DINDT<0 باشد DNEG=1 و در غير این صورت برابر صفر در نظر گرفته می شود ) همچنين βpos و 
βNEG به ترتيب ضرایب مربوط به تغييرات مثبت و منفی درآمد ماليات های غيرمستقيم هستند(. معادله )7( 

این امكان را ایجاد می كند كه تغيير درآمد ماليات های غيرمستقيم به صورت مثبت و منفی، اثرات متفاوتی 
بر تغيير مخارج دولت داشته باشند. با در نظر گرفتن طول وقفۀ 1 تا 6 و بر اساس سه معيار شواترز – بيزین، 
آكائيک و حنان كویين طول وقفه بهينه در مدل )7(، عدد 3 انتخاب شد كه نتایج آن در جدول )8( ارائه 

شده است.

1. Asymmetrical
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جدول )8(- آزمون وقفه بهینه مدل ECM نامتقارن در کوتاه مدت

HQAICSCوقفه
-0/098503-0/1863910/0452601
0/087667-0/0596520/3301822
-0/244149-0/4515340/0995743
-0/104290-0/3723420/3432144
0/013945-0/3153240/5679335
0/216214-0/1747690/8795246
منبع: نتایج تحقيق

حال با در نظر گرفتن طول وقفۀ 3 برای متغّيرهای طرف راست مدل )7(، این مدل تخمين زده شد كه 
نتایج آن در جدول )9( ارائه شده است. 

جدول )9(- نتایج حاصل از مدل ECM نامتقارن در کوتاه مدت

ρβ3
posβ2

posβ1
posβ3

NEGβ2
NEGβ1

NEG

ضرایب0/860587-0/320000-0/158118-0/339898-0/6449190/203339-0/528546-
0/00670/12220/57850/25170/00480/52490/0084Prob

0/864249R2

منبع: نتایج تحقيق

t معنی دار و منفی است كه حاكی از آن  است كه در بلندمدت  1ˆ −ε همان طور كه مشاهده می شود، ضریب 
مخارج دولت نسبت به عدم تعادل بودجه واكنش نشان می دهد به گونه ای كه هنگام بدتر شدن وضعيت 
بودجه، مخارج دولت كاهش می یابد و در مقابل هنگام بهبود وضعيت بودجه، مخارج دولت افزایش می یابد. 
بر اساس نتایج حاصل از تخمين مدل )7(، دو فرضيه مطابق جدول )10( از طریق آزمون والد مورد بررسی 
بر مخارج دولت در كوتاه مدت  ماليات های غيرمستقيم  درآمد  نامتقارن  اثر  آن  از طریق  تا  قرار می گيرند 

آزمون شود.
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جدول )10(- نتایج آزمون والد در مدل ECM نامتقارن در کوتاه مدت

Probفرضيه صفرآماره آزمون
0/19281/667963β1

pos●=●β2
pos= β3

pos=0

0/00206/134443β1
NEG●=●β2

NEG= β3
NEG=0

منبع: نتایج تحقيق

نامتقارن ماليات های غيرمستقيم بر مخارج دولت در كوتاه مدت تأیيد  اثر  همان طور كه مشاهده می شود 
می گردد. نتایج عدم وجود رابطۀ عليت گرانجری از طرف تغييرات مثبت درآمد ماليات های غيرمستقيم به 
طرف تغييرات مخارج دولت را در سطح باالی معنی داری رد نمی كند. این در حالی است كه عدم وجود 
تغييرات منفی درآمد ماليات های غيرمستقيم در سطح باالی معنی داری رد  برای  رابطه علّيت گرانجری 

می شود. 
بر اساس یافته های حاصل از نتایج تخمين مدل ها، یكی از عواملی كه منجر به توهم مالی در اقتصاد 
از  معنی داری  رابطۀ علی  است كه  در حالی  این  است.  ماليات های غيرمستقيم  از  استفاده  ایران می شود 
طرف ماليات های مستقيم به طرف مخارج دولت وجود ندارد. همچنين نتایج حاصل از آزمون والد در مدل 
ECM متقارن نشان داد تغيير ماليات های غيرمستقيم به صورت متقارن منجر به تغيير در مخارج دولت در 

كوتاه مدت نمی گردد و اثر ماليات های غيرمستقيم بر مخارج دولت به صورت نا متقارن است. توهم مالی 
یا به عبارتی درك نادرست مردم از قيمت واقعی كاال و خدمات عمومی منجر می شود با كاهش درآمد 
ماليات های غيرمستقيم، افراد جامعه تقاضای خود را برای كاال و خدمات عمومی افزایش دهند كه به موجب 
آن مخارج دولت افزایش خواهد یافت. در مقابل افزایش درآمد ماليات های غيرمستقيم بر مخارج دولت اثر 
معنی داری ندارد. بنابراین در صورت وجود كسری بودجه در اقتصاد ایران می توان اقدام به افزایش ماليات ها 
عقيدۀ  برخالف  نمود.  استفاده  بودجه  در جهت كاهش كسری  كارا  ابزار  عنوان یک  به  ماليات  از  و  كرد 
فریدمن كاهش درآمد مالياتی در این شرایط كارا نيست. چون در این شرایط اگر دولت اقدام به كاهش 
ماليات های غيرمستقيم نماید ، با توجه به وجود توهم مالی، تقاضا برای كاالها و خدمات عمومی افزایش 

یابد كه در نتيجۀ آن مخارج دولت و به دنبال آن كسری بودجه افزایش می یابد.
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5- نتیجه گیری
به  مالياتی  درآمدهای  داده های فصلی  از  استفاده  با  ایران  اقتصاد  در  مالی  توهم  فرضيۀ  پژوهش  این  در 
تحليل تجربی  و  بررسی  مورد  و غيرمستقيم طی سال های )1380-1392(  ماليات های مستقيم  تفكيک 
با استفاده  بلندمدت،  نامتقارن در مخارج دولت در  ابتدا امكان وجود تعدیل  این منظور  قرار گرفت. برای 
از مدل های خودرگرسيون آستانه ای )TAR( و مدل های خودرگرسيون آستانه ای گشتاور )MTAR( مورد 

بررسی قرار گرفت. 
نتایج حاصل از آزمون هم انباشتگی انگل- گرانجر، وجود یک رابطۀ تعادلی بلندمدت ميان متغيرها را 
تأیيد كرد و همچنين نتایج حاصل از دو مدل TAR و MTAR متقارن بودن روند تعدیل بودجه توسط 
مخارج دولت را مورد تأیيد قرار داد. این نتایج موجب شد تا با در نظر گرفتن مدل تصحيح خطای استاندارد، 

فرضيۀ وجود توهم مالی در اقتصاد ایران مورد تحليل و آزمون تجربی قرار گيرد. 
نتایج حاصل از تخمين مدل  حاكی از آن  است كه، در بلندمدت مخارج دولت نسبت به عدم تعادل بودجه 
به صورت معنی داری واكنش نشان می دهد به گونه ای كه در شرایط كسری بودجه، مخارج دولت كاهش 
می یابد و در شرایط مازاد بودجه، مخارج دولت افزایش می یابد. یافته های این پژوهش نشان داد تنها رابطۀ 
از طرف درآمد ماليات های غيرمستقيم به طرف مخارج دولت معنی دار می باشد و بر خالف عقيدۀ  علی 
فریدمن مبنی بر وجود رابطۀ علی مثبت از طرف درآمد مالياتی به سمت مخارج ، با تغيير درآمد ماليات های 

غيرمستقيم تا سه فصل، مخارج دولت در خالف جهت تغيير می كند. 
در این پژوهش با در نظر گرفتن اثر نامتقارن در رابطۀ كوتاه مدت ميان ماليات  های غيرمستقيم و مخارج 
دولت، این نتيجه حاصل شد كه با افزایش درآمد حاصل از ماليات های غيرمستقيم، توهم مالی در اقتصاد 
ایران برقرار نيست این در حالی است كه، در حالت كاهش ماليات های غيرمستقيم توهم مالی برقرار است. 
وجود توهم مالی در این حالت موجب می شود تا ماليات دهندگان ميزان پرداختی شان برای كاالها و خدمات 
عمومی را كمتر از حد واقعی آن برآورد نمایند كه در نتيجه آن هزینه های دولت افزایش می یابد. به عبارت 
دیگر شهروندان بار واقعی ماليات را به درستی محاسبه نمی كنند كه این كار موجب افزایش تقاضای آنها 
برای كاالها و خدمات عمومی می شود. این یافته بيانگر آنست كه، در حالت كاهش ماليات های غيرمستقيم 
وجود پدیده توهم مالی در اقتصاد ایران به رشد هزینه های دولت و در نتيجه اندازه دولت می انجامد. توصيه 
سياستی این یافته آن است كه، سياستها و برنامه های دولت به كاهش ماليات های غيرمستقيم منجر نشود.

بر این اساس بر خالف عقيدۀ فریدمن كاهش ماليات ها یک ابزار كارا به منظور جلوگيری از رشد اندازۀ 
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دولت محسوب نمی شود، با توجه به آن كه از یک طرف كاهش ماليات های مستقيم منجر به تغيير مخارج 
دولت نمی گردد و از طرف دیگر كاهش ماليات های غيرمستقيم نيز با توجه به وجود توهم مالی منجر به 
افزایش مخارج دولت خواهد شد. بر این اساس برخالف عقيدۀ فریدمن كاهش درآمد مالياتی به خصوص 
ماليات های غيرمستقيم در شرایط كسری بودجه توصيه نمی گردد بلكه به منظور بهبود وضعيت بودجه دولت 

الزم است تا درآمدهای مالياتی افزایش یابند.
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