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چكیده
سازگاری مخارج جاری دولت با درآمدهای مالياتی یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی عملکرد دولت ها در 
اقتصاد سياسی و بخش عمومی می باشد. همچنين جهانی شدن باعث می شود كه دولت ها نقش انحصاری خود را 
در اعمال سياست های مالی از دست بدهند. این مقاله به بررسی نقش متغيرهای جهانی شدن، درآمد های نفتی، 
تورم و رشد اقتصادی بر شاخص درآمد مالياتی بر هزینه های جاری دولت )T/G( اقتصاد ایران طی سال های 
1393-1349 با استفاده از روش خودتوضيح با وقفه های توزیعی)ARDL( می پردازد. بر طبق نتایج، شاخص 
جهانی شدن در كوتاه مدت تأثير مثبت و در بلندمدت تأثير منفی بر شاخص T/G دارد. بنابراین در كوتاه مدت 
»فرضيه كارایی« جهانی شدن و در بلندمدت »فرضيه جبران« جهانی شدن برای اقتصاد ایران صادق می باشد. 
شاخص درآمدهای نفتی هم در بلندمدت و هم در كوتاه مدت تأثير منفی و معنادار بر شاخص T/G دارد. این 
نتيجه تأیيدی بر صادق بودن »فرضيه نفرین منابع« در مورد سياست های مالی دولت دارد كه موجب ناكارایی 
شاخص ماليات بر هزینه های جاری دولت می شود. همچنين توليد سرانه حقيقی بدون نفت و نرخ تورم به ترتيب 
تأثير مثبت و منفی بر عمکلرد شاخص T/G در طی بازه زمانی تحقيق داشته اند. مهمترین پيشنهادات سياستی 

حاصل از این پژوهش برای پژوهش گران و سياست گذاران بحث شده است. 
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1- مقدمه
در اغلب تحقيقات اقتصادی و مطالعات تجربی، ماليه عمومی از شاخص نسبت درآمد كل ماليات به توليد 
ناخالص داخلی به عنوان شاخص ارزیابی نظام مالياتی استفاده شده و شاخص نسبت ماليات به هزینه های 
جاری توجه كمی را به خود جلب كرده است. افزایش شاخص T/G، مستلزم كارایی نظام ماليات ستانی 
از محل درآمدهاي مالياتي،  تأمين كامل مخارج جاري دولت  و كنترل هزینه های جاری دولت می باشد. 
یکي از اهداف مهمي است كه همواره مورد توجه سياست گذاران اقتصادي كشور بوده است. با این حال، 
مقایسه نسبت ماليات به هزینه هاي جاري ایران با برخي از كشورها نيز حکایت از نقش ضعيف ماليات در 
تأمين هزینه هاي جاري دولت دارد )نمودار 1(. از سوی دیگر، بررسي روند رشد درآمدهاي مالياتي حاكي از 
عملکرد مناسب سازمان امور مالياتي طي ساليان گذشته دارد، درحالی كه نسبت ماليات به هزینه هاي جاري 
دولت رشد چنداني نيافته است؛ كه این حاكی از بزرگ بودن اندازه بخش دولت در اقتصاد ایران و افزایش  

غيرضروری هزینه ها برای اداره امور كشور است. 
نمودار )1(- روند شاخص T/G در کشورهای منتخب اکو

 WDI :منبع

همانطور كه نمودار )1( نشان می دهد، شاخص T/G برای كل دوره منتخب برای اقتصاد ایران پایين تر از 
یک بوده و بيانگر این نکته می باشد كه طی دوره مورد نظر هزینه های جاری دولت بيشتر از درآمد مالياتی 
بوده و تقریبًا 50 درصد هزینه های جاری دولت توسط درآمد های مالياتی تأمين شده است. در مقابل این 
نسبت برای كشور تركيه دارای یک روند صعودی و برای كل دوره بيش تر از یک می باشد. از سوی دیگر، 
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حداقل مخارج جهت تأمين امنيت، فراهم كردن زیرساخت ها و تثبيت سيستم قضایي و قانون محوري در 
مدیریت كشوري توسط دولت ضروري است. در حالي كه اندازۀ بيش از حد دولت باعث شکل گيري بسياري 

از ناكارآیي ها در اقتصاد خواهد شد. 
بر طبق نظر فریدمن )1972( افزایش ماليات ها، تنها باعث باال رفتن هزینه های دولت می شود؛ به گفته 
افزایش  هزینه هاست.  ميزان  بودن  باال  بلکه مشکل،  نداریم  كافی  ماليات  كه  نيست  این  ما  وی مشکل 
ماليات ها به این معنی است كه ما كسری باالیی خواهيم داشت كه با یک سطح باالتر هزینه های دولتی 
همراه است. اما بر طبق نظر بوكانن و واگنر )1977( هرگاه هزینه ها به شکل كامل بوسيله ماليات مستقيم 
ماليات های غير مستقيم  از طریق  اگر  را كاهش دهند و  بایستی هزینه های خودشان  جبران شود، مردم 
تأمين شود، قيمت ها )به شکل تورم و نرخ بهره( افزایش می یابد و اندازه دولت )هزینه های دولتی( رشد پيدا 
می كند. چنين حوادثی سبب بی ثباتی اقتصاد گشته و همچنين موجباتی را فراهم می كند كه اندازه دولت، 

رشد بيشتری می نماید )چهار محالی و خدایی، 1383: 152(. 
بر طبق ادبيات ماليه بين الملل دولت ها در فرآیند جهانی شدن1 نقش انحصاری خود را در اعمال سياست های 
مالی از دست می دهند. جهانی شدن به فرآیندی اشاره دارد كه طی آن وابستگی متقابل كشورها به همدیگر 
در نتيجه ادغام فزاینده  تجارت، مردم و ایده ها در بازار جهانی، بيشتر می شود. جهانی شدن تحت دو فرضيه 
كارایی و جبران بر ساسيت های مالی دولت ها تأثير می گذارد و رقابت مالياتی یکی از مهم ترین پيامد های 
جهانی شدن می باشد. فالح شمس )1389( در مطالعه خود بيان می كند كه در اقتصاد امروزی، جهانی شدن 
است. همچنين  داده  قرار  خود  تأثير  تحت  را  اقتصادی كشورها  برنامه های  تمام  و  بوده  ناگزیر  ضرورتی 
متغير دیگری كه در اقتصادهای نفتی بر سياست های مالی دولت ها تأثير می گذارد، منابع و ذخایر انرژی 
و درآمدهای حاصل از فروش  آنها می باشد كه تحت عنوان فرضيه نفرین منابع2 باعث ناكارآمدی دولت ها 
و شاخص T/G می شود. صامتی و اسمعيل  درجانی )1392( و گرایی نژاد و چپردار)1391( در مطالعه خود 
به این نتيجه رسيدند كه ثروت های بادآورده ناشی از منابع نفتی، نياز به ماليات گيری را كاهش می دهد و 

كارایی سيستم مالياتی را پایين می آورد.
با عنایت به موارد فوق، به نظر مي رسد افزایش بي رویه هزینه هاي دولت در برخي سال ها نقش عمده اي 
در وضعيت نه چندان مناسب نسبت ماليات به هزینه هاي جاري دولت در ایران داشته است. لذا الزم است 
عوامل مؤثر بر نسبت T/G و راهکارهای بهبود این شاخص به طور ویژه مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد. 

1. Globalization
2. Resource●Curse



پژوهشنامه مالیات/شماره سی ام )مسلسل 78(، تابستان 1395 14
نوآوری این پژوهش هم در موضوع و عنوان پژوهش و هم بررسی اثر شاخص  جهانی  شدن و پدیده نفرین 
منابع بر شاخص T/G در چارچوب رهيافت آزمون كرانه ها می باشد. همچنين در این پژوهش از شاخص 
جامع جهانی شدن كوف )KOF( بهره  جسته ایم. نتایج نشان دهنده صادق بودن فرضيه كارایی جهانی شدن 

در كوتاه مدت و فرضيه جبران جهانی شدن در بلندمدت برای اقتصاد ایران است. 
ادامه مقاله بدین صورت تنظيم شده است: در بخش دوم مبانی نظری و پيشينه پژوهشی مرور شده و 
در ادامه روش شناسی مطالعه بيان شده و نحوه تخمين ضرایب كوتاه مدت و بلندمدت در چارچوب مدل 
و  )معمولی  ریشه  واحد  و  تشخيصی  آزمون های  نتایج  بعدی  بخش  در  می شود.  داده  توضيح   ARDL

غيرخطی با لحاظ شکست های ساختاری( ارایه شده و مدل تصریحی تخمين زده می شود. بخش پنجم به 
بحث و نتيجه گيری اختصاص یافته و در آخر نيز پيشنهادات سياستی برای پژوهش گران و سياست گذاران 

ارایه شده است. 
2- مبانی نظری  

در حالت عمومی چهار دیدگاه درباره  تبيين اندازه دولت در اقتصاد وجود دارد كه عبارتند از: واگنر)1911( 
و ماسگریو )1969( علت اصلی رشد مخارج دولتی را صنعتی شدن، افزایش درآمد سرانه و توسعه اقتصادی 
می دانند. پيکاك و وایزمن  )1961(، طبق نظریه چرخ دنده ای رشد مخارج دولت1  خود، بر این باورند كه 
شرایط بحرانی زودگذر، باعث افزایش مخارج دولت می شود و این  مخارج در سطحی باالتر از سطح مخارج 
قبل از بحران باقی می ماند. همچنين طبق نظریه بامول )1972(، بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی 
كاربر بوده و همچنين بهره وری در بخش دولتی به مراتب كمتر از بخش خصوصی است. درحالی كه  افزایش 
دستمزد در بخش دولتی و خصوصی، شبيه به هم است و همين امر باعث افزایش قيمت كاالها و خدمات 
دولتی می شود و در نتيجه سهم اسمی مخارج دولتی در كل توليد ناخالص ملی افزایش  می یابد )محنت فر 

و مجاوریان، 1386: 83(. 
T/G رابطه جهانی شدن و شاخص

جهانی شدن فرآیندی است كه طی آن به تدریج از اهميت مرزها و فواصل جغرافيایی كاسته شده و تمامی 
...( همگرا می شوند.  غيره  و  اقتصادی، سياسی  متغيرهای كالن  لحاظ  )از  استاندارد  به یک حد  كشورها 
پيشرفت های  كه  زمانی  یعنی  گرفت؛  قرار  توجه  مورد   1980 سال  از  گسترده  طور  به  جهانی شدن  واژه 
تکنولوژیکی باعث تسریع معامالت بين المللی شد. جهانی شدن بر ساختار نظام ماليات ستانی و هزینه های 
دولت تأثير بسزایی دارد؛ چرا كه در نتيجه ادغام بين المللی كشورها )یا اقتصادها(، دولت ها نقش انحصاری 
1. The●Ratchet●Theory●of●Government●Growth
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خود در اعمال سياست های مالی )انبساطی و انقباضی( را از دست می دهند و بایستی به عکس العمل هایی 
و  نااطمينانی  جهانی شدن،  خاطر  به  این،  بر  بزنند. عالوه  مقابل كشورهای شریک دست  در  استراتژیک 

تعدیل های ساختاری در یک اقتصاد افزایش می یابد كه به نوبه  خود بر سياست های مالی تأثير می گذارند.
دو اصطالح »فرضيه  توسط  دولت ها  مالی  بر سياست های  اثرات جهانی شدن  اقتصاد سياسی،  ادبيات  در 
كارایی«1 و »فرضيه جبران«2 توضيح داده می شود. فرضيه كارایی بيان می كند كه دولت ها در جذب عوامل 
توليد )نيروی كار، سرمایه( وكاالهای باكيفيت با هم رقابت می كنند. كه در این ميان، دولت های محلی 
به تدریج ادغام شده و تحليل می روند )تأثيرپذیری از خارج افزایش و تأثير گذاری داخلی كاهش می یابد(. در 
مقابل، فرضيه جبران بيان می كند كه دولت ها به منظور اطمينان بخشی به شهروندان در برابر ریسک ناشی 
از جهانی شدن، اقدام به افزایش رفاه ملی خود كرده و سياست های مالی انبساطی )افزایش مخارج جاری 

)G( و كاهش ماليات )T(( را در پيش می گيرند )بریشگر و هتيچ، 2002 : 697(. 
در این بين، رقابت مالياتی3 یکی از مهمترین نتایج فرضيه كارایی می باشد. رقابت مالياتی بيشتر بر روی 
عامل توليد سرمایه كه از لحاظ بين المللی متحرك می باشد، تمركز می كند. البته شایان ذكر است مفهوم 
كارایی را می توان برای سایر جنبه های رقابت دولت ها بکار برد؛ از جمله رقابت برای جذب نيروی كار، 

مصرف كننده، دفع مشکالت زیست محيطی و تدارك كاالی عمومی بهره ورتر. 
در این مطالعه به منظور مدل سازی رقابت مالياتی، كشورهای یکسانی را فرض می كنيم كه هر كشور 
دارای تعداد زیادی خانوار، بنگاه  و دولت را شامل می شود. همچنين در داخل هر كشور بنگاه ها در یک بازار 
رقابتی كامل یک كاالی همگن را با به كارگيری دو عامل سرمایه و نيروی كار توليد می كنند. كاالی همگن 
توليد شده به خانوار داخلی به عنوان كاالی مصرفی فروخته می شود. همچنين دولت می تواند با خرید و تغيير 
این كاالی همگن آن را به عنوان كاالی عمومی به مردم عرضه كند. خانوارها دارای سرمایه ثابت بوده و 
دارای نيروی كار بی تحرك و بی كشش می باشند. در این مدل سرمایه از لحاظ بين المللی متحرك بوده و 
خانوارها می توانند سرمایه خود را در هر جایی كه دوست دارند، سرمایه گذاری كنند. بدیهی است كه سرمایه 
همچنين  باشد.  بيشتر  سرمایه گذاری  خالص)سود-ماليات(  سود  آنجا  در  كه  می شود  داده  سوق  جایی  به 
خانوارها منابع مالی مورد نياز برای خرید كاال را از طریق درآمد حاصل از عرضه نيروی كار)دستمزد( و درآمد 
حاصل از سرمایه گذاری بدست می آورند. در این مدل مطلوبيت خانوارهای یکسان رابطه مثبت با مصرف 

1. Efficiency●Hypothesis●
2. Compensation●Hypothesis
3. Tax●Competition
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كاالی خصوصی )شخصی( و كاالی بخش عمومی دارد. همچنين دولت هزینه عرضه كاالی عمومی را 

فقط از طریق ماليات بندی بر عامل سرمایه تأمين مالی می كند. 
در ادامه فرض می شود كه دولت طبق یک رفتار بهينه عمل می كند؛ یعنی نه ماليات بيش از حد می گيرد 
و نه درآمدی را تلف می كند. بنابراین دولت با انتخاب نرخ ماليات بر درآمد سرمایه، كاالی عمومی را با 

هدف حداكثر كردن مطلوبيت خانوار، با توجه به قيد )رابطه 1( فراهم می كند؛ 

G=τ.K,     )1(

كه در آن G عرضه كاالی عمومی، τ نرخ ماليات سرمایه )نسبت ماليات سرمایه به كل موجودی سرمایه( 
و K نيز موجودی سرمایه داخلی می باشد. در نقطه بهينه اجتماعی، دولت نرخ ماليات بر سرمایه )τ( را طوری 

انتخاب می كند كه رابطه )2( برقرار باشد. 

MBsoc=MCsoc ,   )2(

كه در آن MBsoc و MCsoc به ترتيب فایده نهایی و هزینه نهایی اجتماعی می باشند. به منظور تعيين 
و تبيين اجزای هزینه نهایی اجتماعی)MCsoc(، با دیفرانسيل گيری كامل از رابطه )1( می توان به رابطه 

زیر دست یافت؛ 

dG=dτ,K+τ,dK,   )3(

بخش اول طرف راست رابطه )3(،dτ.K، بيانگر هزینه انفرادی نهایی ماليات بندی)MCpriv( بوده و در 
نتيجه كاهش فرصت های مصرف خصوصی به خاطر كاهش درآمد اسمی )در نتيجه كسر ماليات(، بوجود 
می آید. بخش دوم طرف راست رابطه )τ.dK ، )3، اثر پایه مالياتی سرمایه می باشد. برای یک اقتصاد بسته 
و ایستا، اثر مذكور ناچيز و صفر است )زیرا؛ dK=0(. از این رو شرط عمومی بهينه)رابطه 2( به صورت شرط 

كارایی ساموئلسون1 بيان می شود؛

MBsoc=MCpriv,with●τ=τopt  and G=Gopt,

MBsoc=∑MBpriv,
)4( كه در آن،  

این اولين نتيجه بهينه است. دولت با انتخاب نرخ بهينه ماليات بر درآمد سرمایه،τopt، مقدار بهينه كاالی 
عمومی،Gopt، را به شهروندان ارائه می دهد. به هر حال، اگر به عامل سرمایه اجازه تحرك بين المللی داده 
1. Samuelson
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شود، در این صورت با افزایش نرخ ماليات بر سرمایه خروج سرمایه)dK≠0( را خواهيم داشت. بنابراین در 
این حالت هزینه نهایی خروج سرمایه را خواهيم داشت و هزینه نهایی اجتماعی ماليات بندی با جمع هزینه 
بنابراین  انفرادی نهایی ماليات بندی )MCpriv( و هزینه نهایی خروج سرمایه )MCoutfl( برابر خواهد بود. 
برای یک اقتصاد باز شرط عمومی بهينه )رابطه 2( به صورت قانون تعدیل یافته ساموئلسون )رابطه 5( بيان 

می شود: 

MBsoc=MCpriv+MCoutfl,with●τ<τoptand●G<Gopt,   )5(

كه در آن،

MBsoc=∑MBpriv,

با توجه به رابطه )5(، چون هزینه نهایی اجتماعی ماليات بندی برای یک اقتصاد باز بيشتر از یک اقتصاد 
بسته است، بایستی فایده نهایی اجتماعی ناشی از تدارك كاالی عمومی نيز بيشتر باشد. بنابراین به منظور 
برآورده ساختن دومين شرط كارایی )رابطه 4(، نرخ ماليات بر درآمد سرمایه و عرضه كاالی عمومی در 
حالت غيربهينه قرار دارد. شایان ذكر است كه مدل رقابت مالياتی به چند صورت مختلف توسعه داده شده 
نظر گرفته شده است.  در  برای دو كشور كوچک و یکسان  و  آن  پژوهش حالت ساده  این  در  است كه 
را برای دو كشوری بررسی كردند كه برای  بوكوفسکی )1991( و ویلسون )1991( مدل رقابت مالياتی 
دستيابی به سرمایه متحرك بين المللی رقابت می كنند. آنها نشان دادند كه كشور كوچکتر در نهایت با پایه 
مالياتی حساس روبرو خواهد شد و در تعادل نرخ ماليات بر درآمد سرمایه كوچکتری را انتخاب می كند. در 
مقابل كشور بزرگتر نرخ ماليات بر درآمد سرمایه بزرگتری را اتخاذ می كند چرا كه پایه مالياتی اش به صورت 

سرانه كاهش پيدا می كند. 

آزمون فرضيه  و  تجاری  بازی  و درجه  اندازه دولت  بين  رابطه  تبيين  برای  همچنين رودریک )1998( 
جبران، یک مدل سه بخشی )شامل بخش های؛ خصوصی، عمومی و خارجی( را در نظر گرفت و عنوان 
كرد كه افزایش در ریسک تجاری موجب تخصيص مجدد منابع به سمت فعاليت بخش عمومی و بزرگ 
شدن اندازه دولت می شود1. در نهایت می توان گفت كه فرضيه های كارایی و جبران نقش مهمی در توضيح 
رفتار سياست های مالی دولت ها در مسير جهانی شدن و ادغام بين المللی دارند؛ كه اولی مربوط به درآمدها 

1. به منظور دستيابی به مدل نظری فرضيه جبران به مقاله تقی نژاد عمران و شهروزی فر)1391( و رودریک)1998( رجوع كنيد.
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و دومی مربوط به هزینه ها  می باشد. 

3- پیشینه پژوهش
در این بخش ابتدا به خالصه ای از مهمترین مطالعات تجربی )داخلی و خارجی( مرتبط با موضوع پژوهش 

حاضر اشاره شده و در ادامه این مطالعات جمع بندی شده و نوآوری مطالعه حاضر بيان می شود. 
رضایی و همکاران )1390(، در مطالعه خود با عنوان »آزمون اثرات انگيزه های رانت جویانه بر درآمدهای 
مالياتی )رابطه بين تركيب مخارج دولت و درآمدهای مالياتی(« ضمن ارائه مدلی برای درآمدهای مالياتی 
كه بر مبنای اقتصاد خرد استوار بود، شاخص انگيزه های رانت جویی از مخارج دولت را با استفاده از روش 
تحليل مؤلفه های اصلی اندازه گيری كرده و اثرات آن را به همراه سایر متغيرها بر درآمدهای مالياتی نشان 
دادند. به طور كلی، نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد كه نسبت ماليات به GDP، با كاهش رانت 
جویی، افزایش درآمد، كاهش سهم كشاورزی در توليد، بازتر شدن اقتصاد و افزایش درآمدهای نفتی افزایش 
می یابد. در بين این متغيرها، اثرات درآمدهای نفتی از همه بزرگتر است. همچنين نتایج حاصل رگرسيون 
افزایش  را كاهش می دهد.  مالياتها  نسبت  تورم  در  افزایش  كه  است  آن  بيانگر   )IV-GLS(یافته تعميم 
نرخ ارز مؤثر واقعی، اگر چه بر درآمد مالياتی اثر مثبت دارد ولی از نظر آماری معنی دار نيست. همين طور، 

اصالحات ساختاری اثِر مثبت و معنی داری بر درآمدهای مالياتی داشته است. 
تقی نژاد عمران و شهروزی فر)1391(، در مطالعه خود فرضيه جبرانی رودریک )1998( را برای كشورهای 
با درآمد متوسط به پایين، شامل ایران، طی بازه زمانی 2000 تا 2006 آزمون كرند. بدین منظور آنها از 
تکنيک های اقتصادسنجی داده های تابلویی و تخمين زن اثرات ثابت بهره بردند. بر طبق نتایج آنها متغير 
درجه باز بودن تجاری به طور مثبت و معناداری بر اندازه دولت در گروه منتخب كشورها اثر داشته است. 
كشورها،  در  دولت  اندازه  كوچک سازی  سياست  كنونی  روند  به  توجه  با  كه  كردند  عنوان  آنها  همچنين 
سياست گذاران در تدوین سياست ها باید به گونه ای عمل كنند كه به نقش جبرانی دولت آسيبی وارد نشود.    
سلطانی و پورغفار دستجردی )1391( با استفاده از یک مدل لگاریتمی، درآمدهای مالياتی و تأثير شاخص 
جهانی شدن به همراه برخی متغيرهای كالن اقتصادی را با استفاده از مدل خود توضيح برداری با وقفه های 
گسترده )ARDL( برای بازه زمانی )1385-1352( مورد بررسی قرار دادند و ضرایب بلندمدت و همچنين 
همجمعی بين متغيرها را با كمک الگوی تصحيح خطا ارزیابی كردند. نتایج حاصل نشان دهنده وجود یک 
رابطه مثبت بين درآمدهای مالياتی و خروج سرمایه می باشد. شایان ذكر است كه آنها در این مطالعه از 
شاخص درجه بازی تجاری )نسبت مجموع صادرات و واردات به توليد ناخالص داخلی( به عنوان پراكسی 
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جهانی شدن استفاده كرده اند. 

درآمدهای  و  دولت  جاری  هزینه های  بين  عليت  رابطه  خود  مطالعه  در   )1383( خدایی  و  چهارمحالی 
مالياتی در اقتصاد ایران را برای سال های 1382-1350 از دیدگاه تجربی مورد بررسی قرار دادند. نتایج 
حاصل، حکایت از وجود ارتباط دو طرفه بين دو متغير بيان شده دارد به صورتی كه تغيير هزینه های جاری 

دولت، درآمدهای مالياتی را تحت تأثير قرار داده است و بالعکس.
بریشگر و هتيچ )2002(، در مطالعه خود رابطه بين جهانی شدن، تحرك سرمایه و رقابت مالياتی را با 
استفاده از شواهد نظری و تجربی برای 14 كشور عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، در دوره زمانی 
1967 تا 1994 بررسی كردند. بر طبق نتایج باز بودن اقتصاد بر رشد، مخارج رفاهی و اجتماعی اثر مثبت و 

معنادار داشته كه حاكی از تأیيد فرضيه جبرانی رودریک است. 
دریهر )2003(، در مطالعه خود با عنوان »تأثير جهانی شدن بر درآمدهای مالياتی و هزینه های اجتماعی: 
شواهد تجربی از كشورهای OECD« با بهره گيری از تخمين زن های پانلی طی دوره زمانی 1970-2000 
به نتایج مقابل رسيد: 1- جهانی شدن باعث افزایش نرخ ماليات بر درآمد سرمایه شده است. 2- با در نظر 
گرفتن روش تخمين، جهانی شدن )یا ادغام( اجتماعی بر سياست های مالی دولت تأثير می گذارد ولی ادغام 

سياسی تأثير معناداری بر سياست های اقتصادی ندارد.
شلتون )2007(، در مطالعه خود با تقسيم بندی مخارج دولت به سه گروه آموزشی، بهداشتی و دفاعی، با 
استفاده از اطالعات 100 كشور جهان طی دوره زمانی 1970 تا 2000 فرضيه جبران رودریک را تأیيد كرد. 
بر طبق نتایج وی، درجه بازی تجاری تأثير مثبت و معنادار بر اندازه دولت داشته و باعث افزایش مخارج 

جاری دولت می شود. 
4- جمع بندی مطالعات و جنبه های نوآوری پژوهش

در جمع بندی مطالعات صورت گرفته شده می توان گفت كه در تمامی  این مطالعات از شاخص نسبت درآمد 
كل مالياتی به GDP به عنوان متغير وابسته مدل و كارایی نظام مالياتی استفاده شده است. در این  صورت 
فقط امکان آزمون فرضيه كارایی جهانی شدن مقدور بوده و فرضيه جبران قابل آزمون نيست. در این مطالعه 
از شاخص درآمد كل مالياتی به هزینه های جاری دولت)T/G( به عنوان شاخص كارایی نظام ماليه عمومی 
دولت استفاده شده و امکان آزمون هم زمان هر دو فروض كارایی و جبران جهانی شدن را مقدور می سازد. 
همچنين در مطالعات تجربی صورت گرفته شده )از جمله مطالعه سلطانی و پورغفار دستجردی، 1391( از 
از توليد ناخالص داخلی( به عنوان پراكسی  شاخص درجه بازی تجاری)نسبت مجموع صادرات و واردات 
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جهانی شدن استفاده شده است كه به جهت علمی و تجربی ناكارآمد است؛ چرا كه تجارت فقط یک بعد 
جهانی شدن می باشد. در این مطالعه از شاخص  جهانی شدن كوف استفاده شده است. شاخص جهانی شدن 
كوف، شاخصی جامع بوده و هر سه بعد جهانی شدن )اقتصاد، اجتماع و سياست( را لحاظ می كند )دریهر و 

همکاران، 2008(.
5- روش شناسی و مدل تحقیق

متغيرهای جهانی شدن،  اثرگذاری  بررسی نحوه و شدت  این تحقيق  به مطالب ذكر شده، هدف  توجه  با 
درآمد های نفتی، توليد سرانه و تورم بر شاخص نسبت درآمد مالياتی به هزینه جاری )T/G( در اقتصاد ایران 
برای دوره زمانی 1393-1349 است. بدین منظور مدل خود توضيح با وقفه های توزیعی )ARDL(1 زیر در 

چارچوب داده های سری زمانی تصریح می شود2 :

p p1
1 i 2 i 3 t i

T T-i
q2 q3 q4
i 4 t i i 5 t i i 6 t i t

T T1 InY
G G

GLO INOR P

= −

= − = − = −

   = β + ∑ = β + ∑ β +   
   
∑ β + ∑ β + ∑ β +∈

  )6(

، شاخص نسبت ماليات به هزینه های جاری دولت؛ lnY، لگاریتم طبيعی درآمد سرانه  T
G

 
 
 

كه در آن؛
طبيعی  لگاریتم   ،lnORt جهانی شدن؛  شاخص   ،GLO 1383؛  سال  نفت(  )بدون  ثابت  قيمت  به  واقعی 
P، رشد شاخص قيمت مصرف كننده )نرخ تورم( و  ̇t درآمد های نفتی )پروكسی وفور منابع طبيعی و انرژی(؛
ϵt، جزء اخالل به منظور مدل سازی تغييرات پيش بينی نشده و اثر شوك ها می باشد. شایان ذكر است كه در 

این مطالعه از متغيرهایی كه به صورت نرخ رشد )تورم(، نسبت T/G و شاخص بدون واحد )جهانی شدن( 
هستند، لگاریتم گيری نشده و مدل به صورت نيمه  لگاریتمی تصریح شده است. 

tX2 متغيرهای توضيحی باشد، آنگاه  و  tXl و  tY در روش آزمون باند ARDL چنانچه متغير وابسته، 
به منظور تحليل همگرایی مدل تصحيح خطاي نامقيدUECM( 3( زیر تخمين زده می شود: 
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فرضيه صفر و فرضيه مقابل در این آزمون به صورت مقابل تعریف می شود: 

1. Auto●Regressive●Distributed●Lag●(ARDL)
2. شایان ذكر است كه این مدل با انجام تعدیالتی از مطالعات رضایی و همکاران )1390(، بریشگر و هتيچ )2002( استخراج شده است.

3. Unrestricted●Error●Correction●Model●(UECM)
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0 1 2 3

1 1 2 3

H : 0
H : 0

υ = υ = υ =
υ ≠ υ ≠ υ ≠   )8(

در فرمول باال، ضرایب بلندمدت، عرض از مبدا و بردار اجزاء برون زا می باشد. مقادیر با وقفه ΔY و مقادیر 
با وقفه و جاري ΔX، پویایی هاي كوتاه مدت را نشان می دهند. در این روش، دو حد بحرانی ارائه شده است؛ حد 
باالیی براي سري هاي زمانی I(1) و حد پایينی براي سري هاي زمانی I(1)، چنانچه مقدار آماره F محاسبه 
شده از مقدار حد باالیی بيشتر باشد، فرض صفرعدم همگرایی رد می شود؛ و چنانچه مقدار F كمتر از حد پایينی 
باشد، فرض صفر رد نمی شود و در صورتی كه آماره F درون محدوده ها قرار گيرد، نمی توان نتيجه اي گرفت 
)پسران و همکاران، 2001(. آمارهF محاسبه شده با مقادیر بحرانی ارائه شده توسط نارایان )2005( كه برای 
نمونه های با حجم كم )نمونه های كمتر از 80 داده( محاسبه شده، مقایسه می شود. با توجه به موارد ذكر شده 
در باال مدل تصحيح خطاي نامقيد به منظور آزمون رهيافت كرانه ها در این مطالعه به صورت زیر خواهد بود؛ 
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و  پسران  كرانه ها،  آزمون  رهيافت  چارچوب  در  متغيرها  ميان  بلندمدت  رابطه  وجود  بررسی  منظور  به 
همکاران )2001( پنج حالت را معرفی كرده اند كه در پژوهش حاضر حالت سوم با عرض از مبدأ نا مقيد 
و بدون روند1، حالت چهارم با عرض از مبدأ نامقيد و روند مقيد2 و همچنين حالت پنجم با عرض از مبدأ 
با واقعيات و داده های اقتصادی دارند، مورد استفاده قرار  نامقيد3 و روند نامقيد  كه بيشترین مطابقت را 
می گيرند )پسران و همکاران، 2001:290(. گام بعدی پس از وجود رابطه تعادلی بلندمدت تخمين ضرایب 
بلندمدت و مدل تصحيح خطای متناظر با آن است. بر طبق مدل تصحيح- خطا )ECM(4 سرعت تعدیل 
خطای تعادل كوتاه مدت )φ( به سمت رابطه تعادلی و بلندمدت برآورد می شود. مدل ECM تخمينی به 

منظور برآورد ضرایب كوتاه مدت و سرعت تعدیل در بلندمدت به صورت زیر تصریح می شود؛ 
P q1 q2

1 i 2 n 1 3 t i m 1 4 t i
t

q3 q4
g 5 t i j 6 t 1 t i t

T T t i InY GLO
G G

lnOR P ECM

= − = −

− = − −

   ∆ = ω + ∑ = ω ∆ − + ∑ ω ∆ + ∑ ω ∆ +   
   

∑ = ω ∆ + ∑ ω ∆ + ϕ +∈

 )10(

1.●Unrestricted●Intercept;●No●Trend 
2. Unrestricted●Intercept;●Restricted●Trend
3. Unrestricted●Intercept;●Unrestricted●Trend
4. Error●Correction●Model
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روش  جمله  از  روش های همجمعی  سایر  به  نسبت  كرانه ها  آزمون  روش هم جمعی  از  استفاده  مزیت 
جوهانسن-جوسيليوس و انگل-گرنجر این است كه این روش بيش از یک بردار همجمعی بين متغيرهای 
مدل را در نظر گرفته و در صورت استفاده از این روش تخمين زننده ها دارای كارآیی مجانبی خواهند بود. 
از  انباشته  مدل  متغيرهای  تمامی  كه  استفاده می شود  زمانی  از روش همجمعی جوهانسن- جوسيليوس 
یک، I)1(، باشند یا به عبارت دیگر با یک بار تفاضل گيری پایا شوند. اما روش همجمعی آزمون كرانه ها 
را، صرف نظر از اینکه متغيرهای مدل )0( ،I)1(I یا تركيبی از هر دو باشند، می توان بکار برد )شادمهری 
و دیگران، 1389: 44(. عالوه بر این، بر خالف سایر روش های همجمعی مانند انگل گرنجر و جوهانسن 
كه برای نمونه های با حجم كم مناسب نيستند، رهيافت آزمون كرانه ها برای نمونه هایی با حجم كم نيز 
بسيار مناسب می باشد. همچنين، در روش جوهانسن باید طول وقفه بهينه تمام متغيرها مشابه باشد و نتایج 
حاصل از آن نسبت به وقفه انتخاب شده حساس است، اما در این روش نيازی به مشابه بودن طول وقفه 
بهينه برای متغيرها نيست و در نهایت اینکه، در آزمون همجمعی یوهانسن باید انتخاب های زیادی مانند 
انتخاب متغيرهای برون زا و درون زا و انتخاب طول وقفه بهينه صورت پذیرد و نتایج به دست آمده نيز 
نسبت به این انتخاب ها حساس است اما در رهيافت آزمون كرانه ها این مشکالت وجود ندارد )پهلوانی و 

همکاران، 2005: 7(. 
همچنين عالوه بر آزمون كرانه ها، رویکرد دیگر برای تشخيص و آزمون همگرایی بلندمدت، روش ارائه 
شده توسط بنرجی، دوالدو و مستر )1992( می باشد. در این رویکرد فرضيه صفر و مقابل برای تشخيص 

همگرایی )رابطه( بلندمدت در مدل، به صورت رابطه )10( تعریف می شود:
p

0 I=1 i
p

1 I=1 i

H : a 1 0

H : a 1 0

∑ − ≥

∑ − ≥
 )10(

همچنين  است.  مختلف  وقفه های  در  وابسته  متغير  خودرگرسيونی  ضرایب  نشان دهنده   ai آن،  در  كه 
فرضيه صفر بيانگر عدم وجود رابطه بلندمدت و فرضيه مقابل بيانگر وجود رابطه بلندمدت بين متغير وابسته 
و متغيرهای توضيحی می باشد. در این روش كميت آماره t برای آزمون وجود همگرایی بلندمدت بر طبق 

رابطه )11( محاسبه می شود: 
p
i 1 i
p
i 1 i

a 1t =
sd

=

=

∑ −
∑  )11(

همانطور كه مشاهده می شود در این آزمون، برای دستيابی به آماره t بایستی مجموع وقفه های متغير وابسته 
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از یک كسر و بر مجموع انحراف معيار آنها تقسيم شود. اگر آماره t محاسبه شده در رابطه )11( از مقدار كميت 
بحرانی ارائه شده توسط بنرجی، دوالدو و مستر بيشتر باشد، فرضيه صفر مبنی بر عدم وجود همگرایی بلندمدت رد 
می شود )تشکينی، 1384(. شایان یادآوری است كه در این مطالعه به منظور انجام آزمون های تشخيصی آماری و 
برآورد مدل از نرم افزارهای اقتصادسنجی ایویوز )Eviews( نسخه 9، ميکروفيت )Microfit( نسخه 4,1 و استيتا 

)Stata( نسخه 12 استفاده شده است. 
6- تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج تجربی

توصیف داده ها
شاخص T/G: در این مطالعه نسبت درآمد كل مالياتی به كل مخارج جاری دولت تعریف شده است. 
آمار مربوط به درآمد كل مالياتی و مخارج جاری دولت از سایت بانک اطالعات سری های زمانی بانک 
مركزی ج.ا.ایران1 و گزارش های منتشره شده توسط آن، بر واحد ميليارد ریال بدست آمده است. نمودار )2(، 
روند شاخص ماليات به هزینه های جاری دولت را برای اقتصاد ایران طی دوره زمانی )1393-1349( نشان 
می دهد. همانطور كه مشاهده می شود، روند مذكور نوسانی بوده و در سال های اولين شوك نفتی )1352(، 
انقالب اسالمی و جنگ تحميلی عراق عليه ایران و تعدیل ساختاری )دهه 70 هجری شمسی( این نوسان 

بيشترین مقدار بوده است. 
نمودار )2(- روند شاخص T/G برای اقتصاد ایران طی سال های 1349-1393

منبع: بانک مركزی

1.●http://tsd.cbi.ir/Display/Content.aspx 
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شاخص جهانی شدن: در این مطالعه از شاخص جامع جهانی شدن كوف1 استفاده شده است. شاخص 
شاخص  یک  ابعاد  این  از  هریک  برای  و  می گيرد  اندازه  را  جهانی شدن  مهم  بعد  سه  كوف  جهانی شدن 
جهانی شدن معرفی می كند و پس از تلفيق این سه بعد، یک شاخص جهانی شدن را برای هر كشور در هر 
سال محاسبه می كند. این سه بعد عباتند از: اقتصاد، اجتماع و سياست. شاخص جهانی شدن اجتماع با وزن 
38 درصدی دارای باالترین وزن، شاخص جهانی شدن اقتصاد داری وزن 36 درصد و شاخص جهانی شدن 
سياست دارای وزن 26 درصد می باشند. شایان ذكر است كه این شاخص 156 كشور جهان را از سال 1970 
ميالدی )1349 هجری شمسی( به بعد پوشش می دهد )دریهر و همکاران، 2008(. جدول )1( شاخص 

جهانی شدن كوف و متغيرهای مؤثر در محاسبه آن را نشان می دهد.
جدول )1(- شاخص جهانی شدن کوف )KOF( و متغیرهای اثرگذار در محاسبه آن 

وزن هاشاخص ها و متغیرها

)36 %(1- جهانی شدن اقتصادی

50 %الف( جریان بخش حقیقی
)GDP 21 %حجم تجارت )درصدی از

)GDP 27 %سرمایه گذاری مستقيم خارجی، موجودی سرمایه )درصدی از
)GDP 24 %سرمایه گذاری پرتفوی )درصدی از

)GDP 27 %پرداخت ها درآمدی به ملت های خارجی )درصدی از

50 %ب( محدودیت ها
24 %موانع موجود بر سر راه واردات پنهان

28 %نرخ تعرفه متوسط
26 %ماليات بر تجارت بين المللی )درصد از درآمد فعلی(

22 %محدودیت های حساب سرمایه

)38 %(2 - جهانی شدن اجتماعی

33 % الف( داده های مربوط به تماس های شخصی افراد
25 %ترافيک تلفن

)GDP 4 % انتقاالت )درصدی از

1.●KOF●Index●of●Globalization 
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وزن هاشاخص ها و متغیرها

26 %توریسم بين المللی
21 %جمعيت خارجی )به صورت درصدی از كل جمعيت(

24 %نامه های بين المللی

26 %ب( داده های مربوط به جریان اطالعات
36 %كاربران اینترنت )هر هزار نفر(

37 %تلویزیون)هر هزار نفر(
)GDP 27 %تجارت در روزنامه )درصدی از

32 %ج( داده های مربوط به نزدیكی فرهنگی
45 %تعداد رستوران های مکدونالد )سرانه(
45 %تعداد نمایندگی های ایکيا )سرانه(

)GDP 10 %تجارت در كتاب )درصدی از

)26 %(3- جهانی شدن سیاست
25 %تعداد سفارت ها در كشور

28 %عضویت در سازمان های بين المللی
22 %مشاركت در مأموریت های شورای امنيت سازمان ملل

25 %معاهده های بين المللی
منبع: شاخص جامع جهانی شدن كوف، 2014 

نمودار )3(- روند شاخص جامع جهانی شدن کوف برای ج.ا. ایران طی بازه )1349-1393( 

منبع: كوف، 2015 
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آزمون های ریشه واحد و شكست های ساختاری
از آنجایی كه رهيافت آزمون كرانه ها در شرایطی كه متغيرها همجمع از درجه 2 باشند قابل استفاده نيست. 
در ابتدا به جهت اطمينان از این مسئله كه هيچکدام از متغيرها انباشته از درجه 2 نباشند، آزمون ریشه 
واحد دیکی  فولر تعميم یافته انجام می شود. در این قسمت ابتدا پایایی متغيرهای مدل با استفاده از آزمون 
دیکی فولر تعميم یافته )ADF( بررسی می شود. از سوی دیگر، در سری زمانی متغيرهای كالن اقتصادی 
وجود شکست ساختاری امری محتمل می باشد و در نظر گرفتن این نقاط شکست عالوه بر اینکه ممکن 
است جهت رابطه عليت را تغيير دهد، تخمين های سازگارتری را ارائه داده و از ایجاد رگرسيون های كاذب 
)ساختگی( جلوگيری می كند. بنابراین به منظور بررسی واقعی تر مانایی و شناسایی نقاط شکست از آزمون 
ریشه واحد با یک شکست ساختاری درونزا زیوت اندریوز1 )1992( استفاده می كنيم. فرضيه صفر در آزمون 
ریشه واحد با شکست ساختاری درونزا، نامانایی و فرضيه  مقابل مانا با لحاظ شکست ساختاری می باشد. 

مکان لحاظ شکست بسته به مدل مورد استفاده می تواند عرض از مبدا، شيب و یا هردو باشد. 
نشان  را  متغيرهای مدل  برای   )ADF( تعميم یافته  فولر  و  دیکی  واحد  ریشه   آزمون  نتایج   ،)2( جدول 
 می دهد. همانطور كه مشاهده می شود در حالت با جمله ثابت و روند فقط متغيرهای شاخص T/G و نرخ 
تورم در سطح معنی دار بوده و انباشته از مرتبه صفر هستند. در مقابل بقيه متغيرها با یک بار تفاضل گيری 
آزمون  از  می توان   ADF ریشه واحد  آزمون  طبق  بنابراین  می باشند.  یک  مرتبه  از  انباشته  و  شده اند  مانا 

كرانه ها استفاده كرد چرا كه هيچ كدام از متغيرها I )2( نيستند و تركيبی ازI )0( و I )1( می باشند. 
)ADF(آزمون پایایی متغیرهای مدل، آزمون ریشه واحد دیكی فولر تعمیم یافته -)جدول)2

متغيرها
یکبار تفاضل گيریدر سطح

بدون عرض از 
مبدا و روند زمانی

با عرض از 
مبدأ

با عرض از مبدا 
و روند زمانی

بدون عرض از 
مبدا و روند زمانی

با عرض از 
مبدأ

با عرض از مبدا 
و روند زمانی

T/G-0/740 ** -3/024 ***4/480*** -6/820*** -6/730*** -6/702
LY** 2/219 -1/535 -1/545*** -3/717*** -3/870** -3/815

LOR*** 2/692-0/910-2/100*** -5/540*** -6/466*** -6/387
GLO1/015 -/672 -1/209*** -5/172*** -5/239*** -5/211

Ṗ●* -1/648***-4/499***-4/520*** -8/452*** -8/371*** -8/299
 منبع: یافته های تحقيق

1. Zivot and Andrews
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***، ** و * نشان دهنده معنی داری در سطح 1، 5 و 10 درصد می باشد. مقادیر بحرانی از مککينان 

)1996( استخراج شده است. 
جدول )3(، نتایج آزمون ریشه  واحد با لحاظ شکست ساختاری درونزا زیوت و اندریوز )1992( را برای 
كه  موضوع  این  ریشه واحد،  پدیده  واقعی تر  بررسی  بر  ZA عالوه  آزمون  نشان می دهد.  مدل  متغيرهای 
متغيرهای تحقيق چقدر تحت تأثير شکست های ساختاری قرار گرفته اند را مشخص می كند و همچنين 
با توجه به درونزا بودن شکست، سال شکست ساختاری را نيز به ما می دهد. دانستن سال های شکست 
ساختاری شاخص T/G می تواند به ما در تحليل هرچه دقيق تر این شاخص در كل دروه زمانی تحقيق 
كمک كند. همچنين این امکان را فراهم می كند كه ما بتوانيم یک یا چند متغير موهومی را در مدل نهایی 

وارد كرده و مدل تخمينی را بهتر تصریح كنيم. 
جدول)3(- آزمون ریشه واحد زیوت و اندریوز)1992( برای متغیرهای تحقیق

متغيرها
 A مدل

)شکست در عرض از مبدا(
B مدل

)شکست در روند(
C مدل

)شکست در هر دو(
t سال شکست آمارهt سال شکستآمارهt سال شکستآماره

T/G*** -5/6391363***-5/2031371***-5/6611360
LY**-4/9741363* -4/3801368 -4/7011363

LOR-3/3771372-3/1141366-3/8121369
GLO-4/3481359-3/2721367-3/9421359

Ṗ***-5/6151376**-4/8191356*** -5/5871376
منبع: محاسبات محققان.

***، ** و * نشان دهنده معنی داری در سطح 1، 5 و 10 درصد می باشد. 
نکته: مقادیر بحرانی عبارتند از: مدل A در سطح 1، 2/5، 5 و 10 درصد به ترتيب؛ 5/34-، 5/02-، 
4/80- و 4/58-. مدل B در سطح 1، 2/5، 5 و 10 درصد به ترتيب؛ 4/93-، 4/67-، 4/42- و 4/11-. 

مدل C در سطح 1، 2/5، 5 و 10 درصد به ترتيب؛ 5/57-، 5/30-، 5/08- و 4/82- . 
بر طبق نتایج آزمون ریشه واحد زیوت و اندریوز )1992(، شکست ساختاری فقط مانایی متغير لگاریتم 
 ADFطبيعی درآمد سرانه حقيقی را تحت تأثير قرار داده است، چرا كه فقط این متغير در سطح طبق آزمون
نامانا بوده ولی با لحاظ اثر شکست مانا می شود. سال های شکست ساختاری شاخص T/G ابتدای دهه  شصت 



پژوهشنامه مالیات/شماره سی ام )مسلسل 78(، تابستان 1395 28
و ابتدای دهه 70 تعيين  شده اند كه توسط رویدادهای جنگ تحميلی ایران و عراق و ابتدای دولت سازندگی 
)اجرای سياست های تعدیل ساختاری( تأیيد می شوند. سال های شکست ساختاری شاخص جهانی شدن نيز 
توسط رویداد آغاز جنگ تحميلی ایران و عراق )1359( و پایان جنگ سال 1368 تأیيد می شود. اما این امکان 
دارد كه یک متغير دو بار یا بيشتر دچار شکست ساختاری شود، در این مواقع باید از آزمون های شکست 
ساختاری المز 1997( و كلمنت، مونتانز و ری1 )1998()از این به بعد آزمون CMR( استفاده نمود. آزمون 
CMR، دو شکست ساختاری را همزمان در ميانگين متغير به صورت درونزا لحاظ می كنند. اجرای آزمون 

ریشه واحد با دو شکست ساختاری CMR برای متغير شاخص T/G وقوع دو شکست ساختاری در ابتدای 
اثر افزایش  با آغاز جنگ ایران- عراق( كه منجر به كاهش شدید شاخص T/G در  سال 1360)مصادف 
هزینه های جاری دولت در اثر جنگ و كاهش درآمد كل مالياتی به سبب كاهش درآمد ملی و توليد ناخالص 
داخلی می باشد و دهه 1370 كه مصادف با روی كار آمدن دولت سازندگی و اجرای سياست های تعدیل 

ساختاری می باشد. هر دوی این شکست ها منجر به افزایش نوسان شاخص T/G شده اند2. 
نتایج تخمین

پس از بررسی پایایی متغيرهای مدل و اطمينان از مرتبه جمعی متغيرها، وجود یا عدم وجود رابطه بلندمدت 
متغيرهای  برای  را  كرانه ها  آزمون  نتایج   ،)4( قرار می گيرد. جدول  بررسی  مورد  پژوهش  متغيرهای  بين 

پژوهش )وابسته و توضيحی( نشان می دهد. 
 T/G جدول )4(- نتایج آزمون وجود رابطه بلندمدت )آزمون کرانه ها(: متغیر وابسته شاخص

ارزش احتمالمدل سوم )III( آماره fتعداد وقفه ها
1*** 6/0920/000
2* 4/0500/007
30/9560/467
40/9570/475

ارزش احتمالمدل پنجم )V( آماره fتعداد وقفه ها
1*** 11/3080/000
2***9/2870/000

1.●Clemente,●Montanes,●Reyes●Unit●Root●Tests●with●two●Structural●Breaks 
2. نتایج آزمون های ریشه  واحد با لحاظ دو شکست  ساختاری المزدین و پاپل )1997( و كلمنت، مونتانز و ری )1998( در صورت درخواست از نویسنده 

مسئول قابل ارائه می باشند. 



29تأثير جهانی شدن بر شاخص ماليات به هزينه هاي جاری دولت
3* 4/9450/004
43/9290/02

منبع: یافته های تحقيق. مقادیر بحرانی از مقاله نارایان)2005( استخراج شده است.

 ***، ** و * نشان دهنده معنی داری در سطح  1، 5 و 10 درصد می باشد. آماره های مدل چهارم به 
دليل داشتن هم خطی توسط نرم افزار ایویوز گزارش نشده اند. 

بر طبق نتایج آزمون كرانه ها )جدول 4( وجود رابطه بلندمدت یک طرفه وقتی كه شاخص ماليات به 
هزینه های جاری دولت )T/G( به عنوان متغير وابسته می باشد، در هر دو مدل سوم و پنجم برازش شده، 
پویای مدل  الگوی  به ترتيب  بلندمدت  رابطه  تأیيد وجود  از  تأیيد می شود. همانطوری كه ذكر شد، پس 
ARDL، ضرایب بلندمدت و الگوی تصحيح –خطا )ECM(برازش می شوند. نتایج حاصل از برآورد الگوی 

پویای مدل ARDL در جدول )5( گزارش شده است. شایان ذكر است كه برای تعيين وقفه بهينه از معيار 
شوراتز بيزین )SBC( استفاده شده است. 

جدول )5(- برآورد الگوی پویا در چارچوب

احتمال )PV(آماره تی)t( انحراف معيارضریبمتغير
 T/G)-1(0/2130/1131/886*0/068

LY0/1980/0742/682**0/011
LOR-0/1040/017-6/093***0/000

LOR)-1(0/0470/0172/682** 0/011
GLO0/0010/0030/4950/624

GLO)-1(-0/0090/003-2/696**0/011

Ṗ-0/1510/069-2/167**0/038
C-2/4841/131-2/196**0/035
T0/0130/0034/165***0/000

DU1-0/0790/024-3/255***0/003
DU20/2030/0414/962***0/000

منبع: یافته های تحقيق

***، ** و * نشان دهنده معنی داری در سطح  1، 5 و 10 درصد می باشد. برای تعيين وقفه بهينه از 
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معيار شوارتز )SBC( استفاده شده است. DU1 و DU2 به ترتيب متغيرهای موهومی به منظور مدل سازی 

اثرات جنگ )و انقالب( و سياست تعدیل ساختاری می باشد. 
جدول )5(، نتایج تخمين مدل تصریحی را در چارچوب الگوی پویای )ARDL )1,0,1,1,0 نشان می دهد. 
همانطور كه مشاهده می شود متغيرهای شاخص ماليات به هزینه های جاری دولت )T/G(، لگاریتم طبيعی 
متغيرها هيچ وقفه ای  بقيه  و  با یک وقفه در مدل ظاهر شده اند  نفتی و شاخص جهانی شدن  درآمدهای 
نداشته اند. متغير T/G سال قبل تأثير مثبت و معنی داری بر شاخص T/G سال جاری داشته كه این می تواند 
بيانگر عادات مصرفی دولت باشد؛ چرا كه بر طبق نظریه های مصرف، مصرف سال قبل بر مصرف جاری 
تأثير مثبت دارد )البته با فرض ثبات T(. ضریب شاخص T/G نسبت به لگاریتم درآمد سرانه حقيقی مثبت 
و از لحاظ آماری در سطح 5 درصد معنادار می باشد. متغير لگاریتم طبيعی درآمد نفتی سال جاری و سال قبل 
)یک وقفه( به ترتيب تأثير منفی و مثبت معنی دار بر شاخص ماليات به هزینه جاری دولت دارد. همچنين 
متغير جهانی شدن سال جاری تأثير مثبت بی معنی بر شاخص T/G داشته، در مقابل این متغير با یک سال 
وقفه تأثير منفی و معنی دار بر شاخص T/G داشته و باعث كاهش آن می شود. همان طور كه اشاره شد، 
متغير نرخ تورم بدون هيچ وقفه ای در مدل ظاهر شده و تأثير منفی و  معنی دار بر شاخص T/G دولت دارد. 
بررسی ضریب روند نيز حاكی از این واقعيت مهم است كه بخشی از تغييرات شاخص T/G توسط زمان 
توضيح داده شده و زمان، تأثير مثبت بر شاخص T/G دولت داشته است. همچنين همان طور كه مشاهده 
می شود متغيرهای موهومی جنگ و انقالب اسالمی و همچنين سياست های تعدیل ساختاری به ترتيب 
تأثير منفی و مثبت معنی دار بر شاخص T/G داشته اند. همان طور كه اشاره شد می توان پس از تخمين 
رابطه  وجود  آزمون  برای   )1992( همکاران  و  بنرجی  توسط  شده  ارائه  آماره  از   ARDL پویای  الگوی 
به  پژوهش 8/636- می باشد كه  این  در   )1992( و همکاران  بنرجی  آماره  مقدار  استفاده كرد.  بلندمدت 
مراتب بيشتر از مقادیر بحرانی در سطح 1،  5 و10 درصد )5/04-، 4/43- و 4/03-( می باشد. بنابراین بر 
طبق آزمون بنرجی و همکاران نيز وجود رابطه بلندمدت تأیيد می شود و این نتيجه با نتایج حاصل از آزمون 

رابطه بلندمدت كرانه ها هم خوانی دارد. 
در الگوی ARDL آنچه كه از لحاظ اقتصادی و سياست گذاری اهميت دارد ضرایب بلندمدت و ضرایب 
كوتاه مدت مدل می باشد. نتایج حاصل از برآورد ضرایب بلندمدت  و كوتاه مدت )الگوی تصحيح-خطا( به 

ترتيب در جداول )6( و )7( آمده است. 
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 ARDL )1,0,1,1,0( تخمین ضرایب بلندمدت مدل -)جدول )6

احتمالآماره تی )t(انحراف معيارضرایبمتغير
LY0/2520/1032/446**0/020

LOR-0/0720/019-3/828***0/001
GLO-0/0100/004-2/416**0/022

Ṗ-0/1920/085-2/244**0/032
C-3/1581/566-2/016*0/052
T0/0170/0035/592***0/000

DU1-0/1010/029-3/433***0/002
DU20/2590/0604/270***0/000

منبع: یافته های تحقيق

 ***، ** و * نشان دهنده معنی داری در سطح  1، 5 و 10 درصد می باشد.
بر طبق نتایج جدول)6(، همانطور كه مشاهده می شود در بلندمدت در صورت افزایش یک واحدی رشد اقتصادی، 
به طور متوسط شاخص T/G به اندازه 0/25 واحد افزایش خواهد یافت. بنابراین رشد اقتصادی و افزایش رفاه 
شهروندان باید مورد توجه دولت و سياست گذاران قرار گيرد. در بلندمدت درآمدهای نفتی تأثير منفی و معنی دار 
بر شاخص ماليات بر هزینه جاری داشته و در صورت افزایش رشد یک واحدی درآمدهای نفتی، به طور متوسط 
شاخص T/G به اندازه 0/07 واحد كاهش خواهد یافت. ضریب منفی درآمدهای نفتی حاكی از این واقعيت مهم 
افزایش  بوده و  نفرین منابع در مورد سياست های مالی دولت صادق  ایران فرضيه  اقتصاد  برای  دارد كه 
درآمد های نفتی موجب كاهش شاخص  T/G )از طریق افزایش مخارج جاری و كاهش درآمد مالياتی( 
 T/G می شود. شاخص جهانی شدن نيز همانند درآمدهای نفتی در بلندمدت تأثير منفی و معنی دار بر شاخص
داشته و به طور متوسط باعث كاهش 0/01 واحدی نسبت ماليات به هزینه جاری می شود. بنابراین می توان 
گفت كه در بلندمدت اثر فرضيه جبران بيشتر از فرضيه كارایی بوده و دولت به منظور اطمينان بخشی به 
 T/G شهروندان در مقابل ریسک جهانی شدن، مخارج جاری خود را افزایش می دهد و در نتيجه شاخص
كاهش می یابد. بر طبق نتایج در صورت افزایش یک واحدی نرخ تورم، به طور متوسط نسبت ماليات به 
هزینه های جاری، 0/19 واحد كاهش خواهد یافت. می توان گفت كه در بلندمدت افزایش سطح عمومی 
قيمت ها از طریق افزایش مخارج جاری دولت )الگوی اسکاندیناوی تورم بامول( باعث ناكارایی شاخص 
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متغيرهای  و   T/G شاخص  وابسته  متغير  بين  بلندمدت  رابطه  وجود  به  توجه  با  ادامه  در  می شود.   T/G

 )ECM( توضيحی، سرعت تعدیل نوسانات كوتاه مدت به مقادیر تعادلی بلندمدت توسط مدل تصحيح خطا
اندازه گيری می شود. جدول )7(، نتایج تخمين الگوی تصحيح خطا را برای متغيرهای مدل نشان می دهد. 
همانطور كه مشاهده می شود ضریب جزء تصحيح خطا نيز با عالمت مورد انتظار )منفی و بين صفر و 1( 
در سطح باالیی معنی دار شده است. این ضریب عالوه بر اینکه نتایج آزمون كرانه ها مبنی بر وجود رابطه 
بلندمدت ميان متغيرها در این معادله را تأیيد می كند، سرعت تعدیل انحراف از تعادل بلندمدت را نيز نشان 
می دهد یعنی در صورت انحراف از تعادل بلندمدت در این معادله در هر دوره به ميزان 78 درصد از آن 

تصحيح و به تعادل بلندمدت نزدیک می شود. 
 ARDL )1,0,1,1,0( تخمین ضرایب کوتاه مدت -)جدول )7

احتمال )PV(آماره تی)t(انحراف معيارضرایبمتغير
DLY0/1980/0742/682**0/011

DLOR-0/1040/017-6/093***0/000
DG0/0010/0030/4950/623
DṖ-0/1510/069-2/167**0/037
DC-2/4841/131-2/196**0/035
DT0/0130/0034/165*** 0/000

DU1-0/0790/024-3/225***0/003
DU20/2030/0414/962***0/000

ECMT)-1(-0/7860/113-6/951***0/000
منبع: یافته های تحقيق

 ***، ** و * نشان دهنده معنی داری در سطح 1، 5 و 10 درصد می باشد.
درآمد سرانه حقيقی در كوتاه مدت نيز همانند بلندمدت تأثير مثبت و معنی دار بر شاخص T/G داشته و 
باعث بهبود شاخص ماليات به هزینه های جاری می شود )0/19 واحد(. متغير درآمدهای نفتی در كوتاه مدت 
نيز تأثير منفی بر شاخص T/G داشته و موجب ناكارایی آن می شود. همانطور كه مشاهده می كنيد ضریب 
بنابراین  است،  واحد(   0/07( بلندمدت  ضریب  از  بزرگتر  نفتی  درآمدهای  متغير  واحد(   0/10( كوتاه مدت 
افزایش درآمدهای نفتی در كوتاه مدت دارای تأثير بيشتری بر كاهش نسبت T/G دارد. بر خالف عالمت 
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منفی ضریب بلندمدت جهانی شدن، در كوتاه مدت جهانی شدن تأثير مثبت بر شاخص T/G داشته ولی اثر 
آن از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. شایان ذكر است كه مقدار ضریب نسبت T/G نسبت به شاخص 
جهانی شدن در كوتاه مدت كوچک بوده و نزدیک به صفر می باشد )0/001 واحد(. بر طبق نتایج تورم در 

كوتاه مدت نيز همانند بلندمدت تأثير منفی و معنی دار بر شاخص T/G دارد و باعث كاهش آن می شود. 
بر طبق یافته های حاصل از این پژوهش، می توان گفت كه در بلندمدت فرضيه جبران جهانی شدن صادق 
بوده در حالی كه در كوتاه مدت فرضيه كارایی جهانی شدن نسبت به فرضيه جبران برتری نسبی داشته است. 
بنابراین در فرآیند جهانی شدن دولت ج. ا. ایران در بلندمدت برای حمایت از بخش خصوصی و شهروندان 
در برابر تکانه ها و آشفتگی های بين المللی، مخارج جاری خود را افزایش می دهد. می توان گفت كه به طور 
متوسط رقابت پذیر نبودن توليدات و خدمات ارائه شده توسط بخش خصوصی داخلی در مواجه با توليدات 
و خدمات ارائه شده توسط سایر كشورهای پيش رفته، مهمترین دليل افزایش مخارج جاری دولت و غلبه 

فرضيه جبران بر فرضيه كارایی است. 
آزمون های تشخیصی و پایداری

نتایج  از صحت  )ARDL( به منظور اطمينان  با وقفه های توزیعی  الگوی خودرگرسيون  در روش شناسی 
برآورد شده و استنتاج صحيح آماری، آزمون های تشخيصی همبستگی سریالی، ناهمسانی واریانس، تصریح 
صحيح فرم تبعی و نرمال بودن اجزاء اخالل انجام می شود. بر طبق نتایج گزارش شده در جدول )8(، وجود 
همبستگی سریالی و ناهمسانی واریانس در مدل ARDL برازش شده رد شده و همچنين مدل برازش شده 

از لحاظ فرم تبعی به درستی تصریح شده است. 
از سوی دیگر، پارامترهاي تخمين زده شده در یک مدل سازی سري زمانی ممکن است در طی زمان 
تغيير كنند و با توجه به این كه پارامترهاي بی ثبات به عدم تشخيص صحيح منجر می شوند، بنابراین به 
منظور بررسی پایداری ضرایب رگرسيون برآورد شده، آزمون پایداری انجام شده است. در این آزمون مقادیر 
آماره آزمون در بين دو حد بحرانی در سطح معنی داری 5 درصد رسم می گردد. در صورتی كه مقادیر برآورد 
از پایدار بودن ضرایب رگرسيون تخمين  از این دو حد بحرانی خارج نشود، فرضيه صفر كه حاكی  شده 
زده شده می باشد، رد نمی شود. با توجه به نمودارهای )4( و )5( ضرایب مدل ARDL برآورد شده در این 

پژوهش پایدار می باشد. 
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جدول )8(- آزمون های تشخیصی و خوبی برازش

ارزش احتمال )PV(آماره آزمون نوع آزمون
1/9160/166آزمون همبستگی سریالی
1/4330/231آزمون ناهمسانی واریانس

0/0040/946آزمون فرم تبعی مدل
3/7980/150آزمون نرمال بودن اجزاء اخالل

 منبع: یافته های تحقيق 

CUSUM نمودار  )4(- آزمون

منبع: یافته هاي تحقيق

7- بحث و نتیجه گیری
یکی از اهداف مهم دولت در بخش عمومی كشورمان تأمين مالی مخارج جاری از طریق درآمدهای  مالياتی 
است چرا كه مطابق نظریه های اقتصادی، هرچه  سهم مالياتها در تأمين هزینه های جاری دولت بيشتر باشد، 
آثار نامطلوب اقتصادی به ميزان چشم گيری  كاهش می یابد. برای  تحقق این هدف، شناسایی عوامل مؤثر 

بر نسبت ماليات به مخارج دولت اهميت اساسی دارد. 
مقایسه روند درآمدهای مالياتی با مخارج جاری دولت نشان دهنده این موضوع است كه علی رغم روند 
است.  گرفته  قرار  مالياتی  درآمدهای  از  باالتر  هميشه  دولت  جاری  مخارج  مالياتی،  درآمدهای  صعودی 
از  كمتر  مراتب  به  ایران  اقتصاد  برای  دولت  جاری  مخارج  كل  به  مالياتی  درآمدهای  شاخص  همچنين 
ناكارآیی شاخص  در  مؤثر  عوامل  پژوهش  این  دارد.  اكو  منتخب عضو  در كشورهای  این شاخص  مقدار 
T/G در اقتصاد ایران را طی بازه زمانی )1393-1349( مورد بررسی قرار داد. شاخص جهانی شدن كوف 
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)KOF(، درآمدهای نفتی )به منظور آزمون فرضيه نفرین منابع(، توليد سرانه واقعی و نرخ تورم از جمله 
متغيرهای توضيحی این پژوهش بودند كه توسط روش خودرگرسيون با وقفه های توزیعی )ARDL( اثر 
آنها بر شاخص T/G ارزیابی شد. شاخص جهانی شدن در كوتاه مدت تأثير مثبت اما بی معنی بر شاخص 
T/G داشته اما در مقابل در بلندمدت تأثير منفی و معنادار بر شاخص ماليات به هزینه های جاری داشته 

و باعث كاهش شاخص مذكور می شود. این نتيجه هم راستا با نتایج حاصل از مطالعات تقی نژاد عمران و 
شهروزی فر)1391( و صادقی و همکاران )1390( بوده كه در آنها فرضيه جبران رودریک تأیيد شده است. 
درآمدهای نفتی هم در كوتاه مدت و هم در بلندمدت باعث كاهش شاخص T/G شده و فرضيه نفرین 
منابع را در مورد شاخص T/G تأیيد می كند. توليد سرانه حقيقی )با داشتن ضریب بزرگتر در مقایسه با سایر 
متغيرها( نيز هم در كوتاه مدت و هم در بلندمدت تأثير مثبت معنی دار بر شاخص T/G داشته و موجب بهبود 
آن می شود. همچنين تورم، هم در كوتاه مدت و هم در بلندمدت تأثير منفی معنی دار بر شاخص T/G داشته 
و سازگار با نظریه بامول در مورد هزینه های جاری دولت می باشد. بر طبق نظریه بامول بهره وری در بخش 
دولتی به مراتب كمتر از بخش خصوصی است؛ درحالی كه  افزایش دستمزد در بخش دولتی و خصوصی، 
شبيه به هم بوده و همين امر باعث افزایش قيمت كاالها و خدمات دولتی می شود و در نتيجه سهم اسمی 

مخارج دولتی در كل توليد ناخالص ملی افزایش  یافته و شاخص T/G كاهش می یابد. 
8- پیشنهادات سیاستی

مهمترین پيشنهادات سياستی حاصل از نتایج این مطالعه برای پژوهشگران و سياست گذاران عبارتند از: 
1- تأثير متفاوت شاخص جهانی شدن در كوتاه مدت و بلندمدت بيانگر این واقعيت مهم است كه در بلندمدت 
اقتصاد ایران توان رقابت و سازگاری با پدیده ادغام بين المللی را نداشته و به سبب رقابتی نبودن توليدات 
ساخت داخل با نمونه های مشابه خارجی، ریسک ناشی از جهانی شدن افزایش یافته و موجب می شود 
دولت با افزایش هزینه های جاری و در قالب حمایت از بخش خصوصی و بخش توليد این ریسک را 
پوشش دهد. همچنين در كوتاه مدت به سبب پدیده رقابت مالياتی، جهانی شدن باعث بهبود شاخص 
T/G از طریق افزایش درآمدهای مالياتی می شود. ولی در مقابل در بلندمدت، به سبب وجود قوانين 

دست و پا گير، بی ثباتی قوانين و مقررات و عدم وجود فضای كسب و كار مناسب، منافع حاصل از رقابت 
مالياتی و ورود سرمایه از بين رفته و درآمدهای مالياتی كاهش می یابد. بنابراین دولت ج. ا. ایران باید 
با بهبود شاخص های فضای كسب و كار، رفع موانع ورود و خروج سرمایه، رقابتی كردن توليد و تعامل 

سازنده با جهان بر ریسک ناشی از جهانی شدن فائق آید. 
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2- وابستگی مخارج جاری دولت به درآمدهای نفتی و درآمدهای حاصل از فروش مواهب طبيعی انرژی 
و معدنی، مهمترین عامل ناكارآیی شاخص T/G در اقتصاد ایران در مقایسه با سایر كشورها می باشد. 
بنابراین توصيه می شود با اتخاذ ساز و كار مناسب برای صندوق توسعه ملی )NDF( برای هزینه  كردن 
درآمدهای حاصل از فروش مواهب طبيعی انرژی )نفت و گاز( در زیرساخت های اقتصادی برنامه ریزی 

شود. 
3- بر طبق نتایج این مطالعه رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه حقيقی )بدون نفت( بيشترین تأثير را 
در توضيح رفتار نسبت T/G داشته و باعث بهبود آن می شود )0/25 واحد در بلندمدت و 0/19 واحد 
در كوتاه مدت(. بنابراین دولت بایستی رشد اقتصادی )خروج از ركود( غيرنفتی و افزایش درآمد سرانه 
حقيقی را در اولویت خود قرار دهد. كه این نيز از طریق توانمندسازی سایر بخش های اقتصادی از جمله 

صنعت و معدن، كشاورزی و خدمات ميسر است. 



37تأثير جهانی شدن بر شاخص ماليات به هزينه هاي جاری دولت

فهرست منابع 
تقی نژاد عمران، وحيد؛ شهروزی فر، زهرا )1391(، اثر باز بودن تجاری بر اندازه دولت: مطالعه موردی . 1

گروه كشورهای با درآمد متوسط پایين 2006-2000، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 65، صص: 
 .184-167

چهار محالی، علی اكبر؛ خدایی، محمد )1383(، رابطه عليت بين هزینه های جاری دولت و درآمدهای . 2
مالياتی طی سالهای 1382-1350 در ایران، مجله پژوهشنامه اقتصادی، شماره 14، صص: 149-166. 

شماره . 3  - اقتصاد  دنيای  روزنامه  طبيعی،  منابع  نفرین  و  سياسی  نهادهای   ،)1393( علی  حاتميان، 
http://www.donya-e-eqtesad.com/ در؛  دسترس  قابل   ،807122-DEN خبر:  كد   ،3217

  ./807122/news

رضایی، ابراهيم؛ شهبازی، كيومرث؛ رضائی، محمدقاسم )1390(، آزمون اثرات انگيزه های رانت جویانه بر . 4
درآمدهای مالياتی )رابطه ی بين تركيب مخارج دولت و درآمدهای مالياتی(، پژوهشنامه ماليات، شماره 

12، صص: 97-120. 
كشور، . 5 مالياتی  درآمدهای  بر  جهانی  مالی  بحران  تأثير  بررسی   ،)  1388 ( شفيعی  سعيده  آیت؛  زایر، 

فصلنامه پژوهشنامه ماليات، سال 17، شماره 4، ص: 133. 
بر درآمدهای . 6 تأثير آن  و  فرایند جهانی شدن  پورغفار دستجردی، جواد )1391(،  سلطانی، مهدی تقی؛ 

مالياتی در ایران، فصلنامه پژوهش ها و سياست های اقتصادی، سال بيستم، شماره 62 ، صص: 170 
 .143-

دولت؛ . 7 اندازه  بر  اقتصاد  جهانی شدن  تأثير   ،)1390( سامتی  مرتضی  و  مجيد  صادقی، حسن؛ صامتی، 
مطالعه كشورهای منتخب آسيایی، فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، سال 

دوم، شماره ششم، صص: 249-209. 
صامتی، مجيد؛ اسمعيل درجانی، نجمه )1392(، تأثير وفور منابع طبيعی بر سياست های مالی دولت در . 8

ایران طی دوره )1387-1357( با تأكيد بر فرضيه نفرین منابع طبيعی، فصلنامه سياست های مالی و 
اقتصادی، دوره 1، شماره 3،  صص: 70-53. 

فالح شمس، ميرفيض )1389(، تحليلی بر چالش های جهانی شدن بازار سرمایه در ایران، ماهنامه گزیده . 9
مدیریت، شماره 110، ص 90. 

گرایی نژاد، غالمرضا؛ چپردار،  الهه)1391(،  بررسی عوامل مؤثر بر درآمدهای مالياتی در ایران، فصلنامه . 10



پژوهشنامه مالیات/شماره سی ام )مسلسل 78(، تابستان 1395 38
علوم اقتصادی،  دوره 6، شماره 20، صفحه 92-69. 

محمدطاهر، احمدی؛ شادمهری، علی اكبر، ناجی ميدانی؛ فرشته جندقی ميبدی )1389(، روش همگرایی . 11
آزمون باند، تعامل بين سرمایه انسانی و بهره وری كل عوامل توليد در ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی، 

پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، سال اول، شماره اول. صص: 57-31. 
محنت فر، یوسف؛ مجاوریان، سيد مجتبی )1386(، ارزیابی اثر اقتصادی درآمدهای مالياتی بر ميزان . 12

پژوهشها و سياست های  تحليل تجربی )1383 - 1357(، مجله  ایران: یک  در  مخارج جاری دولت 
اقتصادی، شماره 43، صص: 77 تا 108. 

تشکينی، احمد )1384(، اقتصادسنجی كاربردی به كمک مایکروفيت. تهران: انتشارات دیباگران. . 13
14. Apergisa,●Nicholas,.●&●Arusha●Cooray.●(2014).●Tax●revenues●convergence●across●

ASEAN,●Pacific●and●Oceania●countries:●Evidence●from●club●convergence,Journal●

of●Multinational●Financial●Management,●27●(2014),●11–21.●

15. Banerjee,●A.,●J.J.●Dolado●&●R.●Mester.●(1992).●On●Some●Simple●Test●for●Cointe-

gration:●●The●Cost●of●Simpilicity.●Bank●of●Spain●Working●Paper,●No.●9302.

16. Bretschger,●L.,●&●Frank●Hettich.●(2002).●Globalization,●capital●mobility●and●tax●

competition:●theory●and●evidence●for●OECD●countries,●European●Journal●of●Po-

litical●Economy,●Vol.●18●(2002),●695–716.●

17.●Bucovetsky,●S.●(1991).●Asymmetric●tax●competition.●Journal●of●Urban●Econom-

ics30,●167–181.

18.●.Bucovetsky,S.,Wilson,● J.D.● (1991).Tax● competition●with● two● tax● instruments.●

Regional●Science●and●Urban●Economics●21,●333–350.

19.●Clemente,●J.,●Montanes,●A.,●Reyes,●M.●(1998).●Testing●for●a●unit●root●in●variables●

with●a●double●change●in●the●mean.●Economics●Letters●59,●175-182.

20. Dreher,●Axel●(2006).●Does●Globalization●Affect●Growth?●Evidence●from●a●new●

Index●of●Globalization.●Applied●Economics●38,●10:●PP.●1091-1110.

21. Dreher,●Axel,●Noel●Gaston●and●Pim●Martens●(2008).●Measuring●Globalization●–●

Gauging●its●Consequences.●(New●York:●Springer).



39تأثير جهانی شدن بر شاخص ماليات به هزينه هاي جاری دولت
22. Goldsmith,●R.W●(1969).●Financial●structure●and●development.●New●Haven:●Yale●

University● Press.●Obstfeld,●M.● (1994).●Risk-taking,● global● diversification,● and●

growth.●American●Economic●Review,●84,●pp:●1310–1329.

23. IMF●(International●Monetary●Found),●2008.●Globalization:●A●Brief●Overview,●re-

trieved●from:●http://www.imf.org/external/np/exr/key/global.htm.●●

24. Lumsdaine,●R.L,.●&●Papell,●D.H.●(1997).●Multiple●trend●breaks●and●the●unit●root●

hypothesis”,●Review●of●Economics●and●Statistics,●vol●79,●212-218.

25. Narayan,● P.K.,● (2005).● The● saving● and● investment● nexus● for● China:● evidence●

from●cointegration●tests.●Applied●Economics●37,●pp.●1979–1990.●

26. Narayan,●P.K.,●Smyth,●R.●(2005).●Electricity●consumption,●employment●and●real●

income●in●Australia●evidence●from●multivariate●Granger●causality●tests.●Energy●

Policy●33,●pp.●1109–1116.

27.●Pahlavani,●M.,●Wilson,●E.,●&●Worthington,●A.●C.● (2005).●Trade-GDP●nexus● in●

Iran:●An●Application●of●the●Autoregressive●Distributed●Lag●(ARDL)●Model.●Fac-

ulty●of●Commerce●Papers,●University●of●Wollongong,●Australia.

28.●Perron,●P.,●Vogelsang,●T.(1992).●Non-stationarity●and●level●shifts●with●an●applica-

tion●to●purchasing●power●parity.●Journal●of●Business●and●Economic●Statistics●10,●

301-320 

29.●Pesaran,●M.●H.,● Shin,●Y.● and● Smith,●R.● (2001).●Bounds● testing● approaches● to●

the●analysis●of●level●relationships.●Journal●of●Applied●Econometrics,●Vol.●16,●PP●

289–326.

30. Sachs,●J.D.,●Warner,●A.M.,●(2001).●The●curse●of●natural●resources.●European●Eco-

nomic●Review,●45,●827-838.●

31. Shelton,●C.A.●(2007);●The●Size●and●Composition●of●Government●Expenditure”,●

Journal●of●Public●Economics,●no.●91(11-12),●pp.●2230-2260.

32. Wilson,●J.D.●(1986).●A●theory●of●interregional●tax●competition.●Journal●of●Urban●

Economics,●19,●296–315.



پژوهشنامه مالیات/شماره سی ام )مسلسل 78(، تابستان 1395 40
33. Wilson,●J.D.,●1991.Tax●competition●with● interregional●differences● in●factor●en-

dowments.●Regional●Science●and●Urban●Economics●21,●423–451.●

34. Wilson,●J.D.●(1999).Theories●of●tax●competition.●National●Tax●Journal●52,●269–

304. 

35. Zivot,●E.●and●Andrews,●D.●(1992).●Further●evidence●of●the●great●crash,●the●oil-

price●Shock●and●the●unit-root●hypothesis.●Journal●of●Business●and●Economic●Sta-

tistics●10,●251-270.


