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 مالیاتی درآمد و اندازه دولتثیر أت بررسی

  ایران در بر رشد اقتصادی

 علی خواجه محمدلو، صمد حکمتی فرید، سیدجمال الدین محسنی زنوزی

 

@yahoo.com66Ali.urmia 

hekmat811@yahoo.com   

jmzonouzi@yahoo.com   

 

 به رو نقش و سو یک از اقتصادی هایفعالیت تنوع: چکیده

 تأمین خدمات عمومی، گسترش جهت در هادولت افزایش

 و اجتماعی و اقتصادی هایعرصه در دولت تعهدات اجتماعی،

از  درآمد عادالنه توزیع و اقتصادی رشد جهت تحقق در تالش

و  مهم ایمسئله به را مالیات دریافت و پرداخت ،سوی دیگر

بررسی  به این پژوهش، . در این راستااست کرده تبدیل تأثیرگذار

بر رشد اقتصادی ایران و درآمد مالیاتی  اندازه دولت متغیرهای اثر

 از استفاده با مدل برآورد .پرداخته است 8161-8131 دوره طی

 توزیعی هایوقفه با یخودبازگشت الگوی همجمعی آزمون

(ARDL )تأثیر  درآمد مالیاتی در بلندمدتکه  حاکی از آن است

بر  دارمعنیمنفی ر مدت تأثیاندازه دولت در کوتاه و دارمعنیمثبت 

بوده و از  18/8منهای . ضریب تعدیل برابر رشد اقتصادی دارند

 مدل تعدیل باالی بیانگر سرعت که باشددار میلحاظ آماری معنی

 باشد.می

مالیاتی، تولید ناخالص داخلی، درآمد  دولت، اندازه :کلیدیکلمات

 آزمون ،(ARDL)توزیعی هایوقفه با خودبازگشت مدل

 همجمعی.
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 مقدمه .1

 مکاتب اصلی مباحث از یکی عنوان به اقتصاد در دولت اندازه و نقش موضوع

 ،اقتصاددانان توجه مورد همواره و بوده زمان طی در تحوالت چشمگیری شاهد اقتصادی،

 قوانین، وضع وسیلهبه دولتها. است بوده مدیریتی کشورها مسئوالن و گذارانسیاست

 بر طریق این از و کرده ایجاد بخشها سایر را برای محدودیتهایی و اعمال را خود سیاستهای

 آن کردن کوچکتر جهت در و کوشش دولت اندازه خصوصدر بحث. گذارندمیتأثیر  اقتصاد

 امروزه. بوده است همه کشورها روی فرا گذشته دهه دو طی عمومی چالش یک صورتبه

 و بزرگ مبانی دولتهای و کرده افول دولتی ریزیبرنامه و دولت بودن مفید به اعتقاد

 .گیردمی قرار حمله مورد متمرکز ریزیبرنامه

 اصلی ابزارهای از یکی اقتصادی کالن دیدگاه از مالیاتی نظاماز سوی دیگر 

 دولت که صورتی در واقع در. رودمی شمار به اقتصاد برای مدیریت هادولت گذاریسیاست

 دهدمی افزایش را درآمد بر مالیات یا مصرف بر مالیات ،دهد کاهش را کل تقاضای بخواهد

 کنترل برای ابزار این از دارد وجود گریو واسطه داللی امکان که هاییبخش برخی در یا

 عمده اثر دو دارای خرد دیدگاه همچنین از نظام این. شودمی استفاده بازی سفته و قیمت

 و منابع تخصیص در نه تنها این اهرم طریق از دولت یعنی. باشدمی توزیع و تخصیص

 رشد اقتصادی، مثل یاقتصاد کالن متغیرهای بر این عامل بلکه ،گذاردمی اثر درآمد توزیع

اسکندری،  و )پژویان. دارد همراه به را ماندگاری و عمده بسیار اثرات نیز...  و بیکاری تورم،

8132: 01) 

 و اندازه دولت برمالیاتی  درآمد تأثیر( تجربی فقط نه) استداللی بررسی بنابراین

 محصولی، طی تکو  نفت کننده صادر، خیز نفت کشوری عنوان به ایران اقتصادی رشد

 8توزیعی هایوقفه با یخودبازگشت با استفاده از الگوی 8161-8131 زمانی دوره

(ARDL )شده سازماندهی شرحاین  به حاضر باشد. مطالعههدف اصلی این تحقیق می 

به ادبیات  ادامه در. شده است آورده تحقیق انجام روش و اهدافمقدمه،  ابتدا در که

 نتایج و تحلیلی الگوی تبیین و ارائه. پرداخته شده است شده انجام مطالعات و موضوع

-نتیجه پایان نیز در قسمت بعدی مطالعه را تشکیل داده و الگو این برآورد از آمده بدست

 گردد.می ارائه مطالعه از حاصل و پیشنهادات گیری

                                                           
1 . Auto Regressive Distributed Lag. 
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 مبانی نظری .2

 اقتصادی رشد در مالیات نقش .1. 2

 مورد دیرباز از اقتصادی رشد و مالی هایسیاست میان اقتصادی کالن ارتباط

به طوری که در این چارچوب در زمینه تاثیر مالیات بر . است اقتصاددانان بوده توجه

 زیر وجود دارد:متغیرهای کالن اقتصاد دو دیدگاه به شرح 

توانند به عنوان عاملی برای ایجاد تعادل مالیاتها می دیدگاه طرف تقاضا: -الف

در اقتصاد کالن از طریق مدیریت تقاضا نقش قابل توجهی داشته باشند. مخارج مصرفی و 

گذاری خصوصی در زمینه سیاستهای مالیاتی درجه اهمیت باالیی دارند. مالیات از سرمایه

نهایی به مصرف، درآمد قابل تصرف را تحت تاثیر قرار داده و بر مصرف تاثیر طریق میل 

گذارد. کاهش میل نهایی به مصرف از طریق کاهش ضریب تکاثری، کاهش حجم تقاضا می

را در پی دارد. درآمدهای مالیاتی بدست آمده نیز متناسب با نوع آن، طرف تقاضا و ترکیب 

گذاری در بلندمدت تولید را تحت تاثیر قرار داده ولی کند. همچنین سرمایهآن متاثر می

 شود.اثر آن به سرعت به افزایش تقاضای کل در اقتصاد منجر می

اقتصاددانان طرف عرضه معتقدند افزایش  دیدگاه طرف عرضه اقتصاد: -ب

ها راه حل صحیح برای مبارزه با تورم است. یکی از مهمترین تولید و کاهش مالیات

انداز و های پسهای مالیات بر انگیزهکتب اقتصاد طرف عرضه این است که نرخادعاهای م

انداز نیز بستگی دارد. های پسانداز به انگیزهکار تاثیر منفی دارد. البته تاثیر مالیات بر پس

های مالیات افزایش در سطح بنابراین طرفداران این مکتب معتقدند در نتیجه کاهش نرخ

آید. این مکتب با توجه به منحنی الفر معتقد است ر اقتصاد به وجود میاشتغال و تولید د

کاهش مالیات مالیات ممکن است به قدری موثر واقع شود که از طریق افزایش کار و 

)انوری و تولید، نه تنها مالیات را کاهش دهد بلکه با افزایش عرضه از میزان تورم نیز بکاهد.

 (66: 8131زیوری مسعود، 

 رسیده انجام به زمینه این در متعددی تجربی و نظری دیگر مطالعات از سوی

 پیشرفت تنها دیگر ایعده و دانسته سرمایه انباشت از متأثر تنها رشد را ایدسته. است
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 پذیرندنمی عنوان هیچ به( 8361، 8سولو همچون) افراد این قبیل. شمارندمی مؤثر را فنی

 این. باشد داشته قرار دولت مالی هایهمچون سیاستعاملی  تأثیر تحت اقتصاد رشد که

 آنها که داد نشان تجربی شواهد و گذشت زمان آنکه تا بود مطرح هامدت تا هاتئوری قبیل

 شدت درونزا رشد طرح الگوهای با موضوع این. باشندنمی عملی واقعیات توضیح به قادر

 بررسی امکان این الگوها براساس. کرد بیشتر نیز را آنها سمت به گرایش و یافته بیشتری

 وجود به رشد اقتصادی بر دولت مالی و اقتصادی هایسیاست همچون مختلف عوامل تأثیر

 مؤید یکدیگر تجربی شواهد و نظری مطالعات نتایج موارد بسیاری در متأسفانه اما. آمد

 پرسش این همچنان و نگردیده حاصل درستی نظر اتفاق همچنان رابطه این در لذا نبودند،

 رشد بر تواندمی دولت مالی هایسیاست آیا که است باقی بسیاری محققان از سوی

 .خیر یا اثرگذار باشد اقتصادی

 اقتصادی رشد و دولت اندازه .2. 2

 رشد هایتئوری در دولت مهم سیاستی ابزار از یکی عنوان به دولت مخارج

است.  نموده جلب خود به را خاصی توجه زا درون رشد در تئوری خاص طور به اقتصادی

 حقوق تضمین نظیر مخارجی) مولد دولتی مخارج بحث نمودن مطرح با( 8331) 2بارو

 خصوصی بخش گذاری سرمایه وری بهره افزایش موجب که ها زیرساخت و ایجاد مالکیت

 قرار تأکید مورد را اقتصادی رشد و دولت مخارج بین مثبت وجود همبستگی(  شوند می

.  است بوده اقتصاد در دولت مخارج تولیدی اهمیت عطف بحث نقطه تئوری این.  داد

 کندمی بیان و بوده متصور ای بهینه نقطه مخارج دولت برای دولت مخارج تولیدی دیدگاه

 برای گذاری سرمایه های کند فرصتمی کنترل را اقتصاد توجه قابل بخش دولت که زمانی

 عالوه. دارد وریبر بهره ای مالحظه قابل منفی اثر این که شودمی محدود خصوصی بخش

 این. شودمی محسوب اقتصادی رشد برای اساسی مانع عمومی غیرمولد مخارج این، بر

 :داد نشان زیر رابطه از استفاده با توانمی را مورد

𝐺𝐸𝑡 = 𝑈𝐸𝑡 + 𝑃𝐸𝑡                                                                  (8)  

                                                           
7. Solow, R. 
8 . Barro, R. 
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 مخارج مولد بخش :𝑡، 𝑃𝐸𝑡دوره  در دولت کل مخارج𝐺𝐸𝑡 :  که طوری به

  و هاقانونگذاری ها،زیرساخت انسانی، سرمایه در مؤثر هایگذارینظیر سرمایه دولت

: 𝑈𝐸𝑡ریزیبرنامه مالی، فسادهای اضافی، بوروکراسی دولت نظیر مخارج غیرمولد بخش-

 بهینه وضعیت در زمانی دولت اساس، مخارج این بر. دهندمی نشان را...  و مؤثر غیر های

𝑈𝐸𝑡  که دارد قرار خود =  (211 :2113 ،8مولیک و لیزاردو) باشد 1

 داد. نسبت (8331) 2آرمی ریچارد به توانمی را دولت بهینه اندازه نظریه توسعه

 کوچک اقتصاد یک در دولت اندازه که زمانی آرمی توسط شده بهینگی مطرح بحث در

 مقابل، نقطه در شود.می اقتصادی رشد و تولید افزایش منجر به دولت اندازه توسعه است

 و اقتصادی رشد کاهش به منجر دولت افزایش اندازه است بزرگ دولت اندازه که زمانی

 و مالکیت حقوق از عدم حفاظت قانونی بی دولت بدون اقتصاد یک در گردد.می تولید

 شود،می در جامعه رفاه پایین سطح و وریبهره پایین سطح به منجر ها زیرساخت کمبود

 سطح تولید شودمی اتخاذ دولت توسط تولید تصمیمات تمام که اقتصادی یک در همچنین

 صورت به منابع تخصیص به مربوط تصمیمات که اقتصادی در حال، هر به است. پایین

 ،1گالوی و )ودر است. بیشتر تولید شودمی اتخاذ خصوصی بخش و دولت مختلط توسط

8331 :0) 

 فرض با دهدمی نشان که است شده ترسیم( 8) شکل شماره در آرمی منحنی

 قانون شدن ظاهر دلیل به دولت اندازه پیوسته رشد اثر نامطلوب شرایط سایر بودن ثابت

. گرددمی اقتصادی رشد بر دولت مخارج اثر مطلوب رفتن بین از باعث سرانجام نزولی بازده

 اما دارند، اقتصادی رشد بر تأثیر مثبت دولت مخارج گرچه منحنی ماکسیمم نقطه از قبل

. شودمی کاسته این اثرگذاری شدت از شویممی نزدیکتر منحنی ماکسیمم نقطه به هرچه

 افزایش رشد باعث تنها نه دولت مخارج افزایش ماکسیمم نقطه از پس این، بر عالوه

 :2113 مولیک، و لیزاردو) گرددمی نیز اقتصادی رشد کاهش باعث بلکه شود،نمی اقتصادی

212) 

 تأمین منظور به هامالیات افزایش یا دولت استقراض به توانمی امر این دالیل از

 رشد کاهش یا توقف و کار و کسب انگیزه کاهش به منجر نمود که اشاره دولت مخارج

 (0 :8331 گالوی، و ودر) گرددمی اقتصادی

                                                           
7 . Lizardo, R. & A.V. Mollick. 
8 . Armey, See Richard. 
3 . Vedder, R. & L. Gallaway. 
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 آرمی : منحنی1شکل 

 

 مروری بر مطالعات تجربی .3

 بر اندازه دولتثیر أبر رشد اقتصادی و همچنین تمالیاتی درآمد در زمینه تأثیر 

العات به صورت صورت گرفته است. اما هیچ یک از مط در کشور چندی، مطالعات رشد

تولید ناخالص داخلی نپرداخته  بر اندازه دولت درآمد مالیاتی وثیر أمستقیم به بررسی ت

 و یحیدر .شودزمینه پرداخته می این است. در ذیل به مهمترین مطالعات صورت گرفته در

: یاقتصاد رشد و دولت اندازه بین یرابطه»عنوان  با خود تحقیق ( در8113) همکاران

 میان تجربی رابطه بررسی به «فارس خلیج حاشیه اوپک عضو موردی کشورهای مطالعه

 زمانی دوره در فارس خلیج اوپک حاشیه عضو کشور شش در اقتصادی رشد و دولت اندازه

 اندازه که دهدمی نشان نتایج. اندپرداخته تابلویی هایداده از استفاده اب 2110-8301

 سرشار درآمدهای از کشورها این هایدولت آنجاییکه از و بوده بزرگ این کشورها دولت در

 تولید و خصوصی بخش گذاریسرمایه بر اثر منفی دولت یاندازه هستند، مندبهره نفتی

 رشد صادرات نرخ و سرمایه رشد نرخ کار،نیروی رشد نرخ همچنین. دارد داخلی ناخالص

 آزمون»عنوان  با ایمقاله ( در8138) همکاران و پیرائی .دارند اقتصادی رشد بر مثبت اثر

 رگرسیون روش، ایران در اقتصادی رشد و دولت اندازه میان آرمی منحنی شکل به رابطه

-8116طی دوره  ایران در اقتصادی رشد و دولت اندازه میان رابطه آزمون به «آستانه

 دولت اندازه میان آرمی منحنی شکل به رابطه وجود تحقیق، نتایج این. اندپرداخته 8161

 یبررس (، به8131) شناسحق و یجانیکم .کندنمی ییدأت را ایران در اقتصادی رشد و

در  ی( بر رشد اقتصادیناخالص داخل یداندازه دولت )نسبت کل مخارج دولت به تول»

 ی. برااندپرداخته 8138–8161 یهاو اطالعات سال ARDLبا استفاده از روش  «یرانا

 یهو سرما یانسان یهاز اندازه دولت، سرما یتابع کاب داگالس که تابع یکمنظور،  ینا
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در دوره کوتاه مدت و بلندمدت را اندازه دولت  یرگذاریتاث یببرآورد و ضر ،است یزیکیف

از آن است که بزرگ شدن دولت در دو دوره مذکور اثر  یحاک یج. نتااندکردهاستخراج 

است.  یشتردر دوره بلندمدت ب یرگذاریتاث ینا یکندارد، ل یرانا یبر رشد اقتصاد یمثبت

 یرشد اقتصاد یشافزا یزیربرنامه یبرا یابزار یانسان یهت همانند سرمادول زهاندا ین،بنابرا

ها انحرافات و عدم تعادل داد،نشان  یزن یبرآورد یخطا یحتصح یبدر بلندمدت است. ضر

انوری  .کندیبه سمت تعادل بلندمدت حرکت م یبا سرعت کم یرانسرانه اقتصاد ا یددر تول

درآمد در  یعو توز یبر رشد اقتصاد یاتیمال یدرآمدها یرتاث» (،8131و زیوری مسعود )

 « (OECDو توسعه ) یاقتصاد یمنتخب عضو سازمان همکار یو کشورها یرانکشور ا

 ین. بدانددادهقرار  یپانل مورد بررس یهابا استفاده از داده 8331-2188 یدوره زمان یط

 ی، روش سرOECD یکشورها یرشد اقتصاد دلم ینتخم یبرا OLSمنظور از روش 

 یبمدل ضر ینتخم یبرا GMMو روش  یرانا یمدل رشد اقتصاد ینتخم یبرا یزمان

 یشکه: افزا آنها نشان داد یج. نتااندکردهاستفاده  OECD یو کشورها یرانکشور ا ینیج

 درآمدهای یشدارد و با افزا یو مثبت با رشد اقتصاد یمرابطه مستق یاتیمال یدرآمدها

اگبیگب و  شود.یم یشتردرآمد ب ینابرابر یجهو در نت یابدیم یشافزا ینیج یبضر یاتیمال

-8336 دوره طی آفریقایی کشور 22 تابلویی هایداده از استفاده با (2116) 8همکاران

 شدن، جهانی میان روابط یافته، تعمیم گشتاور رگرسیونروش  به کارگیریبا ، 8311

 رابطه که دارندمی بیان آنها. اندداده قرار آزمون مورد را درآمد مالیاتی و ارز نرخ تغییرات

 ولی بوده حساس شدن جهانی سنجش معیار به مالیاتی نسبت درآمد و شدن جهانی میان

و  آلفونسو .ندارد آن اجزای یا مالیاتی کل درآمد با زیادی ارتباط جهانی شدن کلی طور به

 کشور 13 هایداده و ثابت اثرات با تابلویی هایداده الگوی از استفاده با (2111) 2فورسری

 گیرینتیجه 8301-2112 زمانی دوره طول در و توسعه اقتصادی همکاری سازمان عضو

 اثر هایارانه دولت و مصرفی مخارج مردمی، کمکهای غیرمستقیم، مالیاتهای که نداهکرد

 ولی دارد کشورها این اقتصادی رشد بر مثبت اثر خصوصی بخش گذاریسرمایه و منفی

 تحقیق ( در2188) 1جالس و آفونسو. ندارد آن بر داریمعنی دولت اثر ایسرمایه مخارج

 برای های تابلوییداده روش از استفاده با »دولت اندازه و اقتصادی عملکرد «عنوان با خود

 اقتصادی تولید در دولت نقش بررسی به 8301-2111 زمانی دوره طول در کشور 811

                                                           
7 . Agbeyegbe et al 
8 . Alfonso,A.& D, Furceri 
3 . Antonio Afonso and Joao Tovar Jalle 
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 تولید و خصوصی مصرف بهینه سطح آن که در ساختند رشد مدل یک آنها. نداهپرداخت

 کار رفته به مختلفی متغیرهای دولت اندازه برای و داشته کاهش دولت دخالت با سرانه

 و صمیمی جعفری  باشد.اقتصادی می رشد بر دولت اندازه منفی اثر از حاکی نتایج. است

 از شواهدی: اقتصادی رشد و دولت اندازه»با عنوان  خود تحقیق در (2188) حبیبیان

توسعه  کشور 81اقتصادی  رشد بر دولت مخارج اثر بررسی به «توسعه یافته کشور تعدادی

 شاخص از دولتی مخارج برای مقاله این در. اندپرداخته 8331-2110 دوره طول در یافته

 اندرسیده نتیجه این به تابلویی هایداده روش از استفاده با و شده بازبودن استفاده ترکیبی

 بر دولت ساختمانی مخارج اثر و منفی رشد اقتصادی بر دولت مصرفی هایهزینه اثر که

بر  ینفت یرغ یاتیدرآمد مال یرتاث(، به بررسی 2182)8ویاک .باشدمی مثبت اقتصادی رشد

در  8331-2182زمانییون و طی دوره با استفاده از حداقل مربعات رگرس یرشد اقتصاد

به دوره زمانی مربوط  یهثانو یآمار یهاهدف از داده ینبه ا یدنرس ی. براپرداختند یجریهن

 که  دادنشان  آنها ایج. نتشده است( استفاده CBN) یجریهن یبولتن بانک مرکز 2182

 دارد. یجریهن یبر رشد اقتصاد مثبت یرتاثیک  ینفت یرغدرآمد مالیاتی 

 آورد الگوو برتحقیق  روش. 2

ای های مورد نیاز به روش کتابخانهدر تحقیق حاضر، کلیه اطالعات و داده

 8161-8131 زمانی مربوط به دوره هایهای آماری شامل سریاند. دادهگردآوری شده

تولید ناخالص داخلی از ، مخارج مصرفی دولتی و های مربوط به درآمدمالیاتیهستند. داده

 اند.مرکزی استخراج شدههای سری زمانی بانک پایگاه داده

های سنتی در اقتصاد سنجی برای مطالعات با وجودی که استفاده از روش

های انجام یافته در این زمینه نشان تجربی، مبتنی بر فرض پایایی متغیرهاست، اما بررسی

تر این و بیش بودههای زمانی، این فرض نادرست دهد که در مورد بسیاری از سریمی

و اعتماد را  شدهمتغیرها ناپایا هستند. این مسئله ممکن است سبب بروز رگرسیون جعلی 

ضروری  ،نسبت به ضرایب برآورد شده از بین ببرد. بنابراین با توجه به نظریه همجمعی

هایی در برآورد توابع استفاده شود که به های زمانی از روشاست هنگام استفاده از سری

. در روش خود رگرسیونی با وقفه ایایی و همجمعی توجه داشته باشندمسئله پ

                                                           
1 . Akwe. 
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جوسیلیوس الزم نیست که درجه پایایی  –برخالف روش یوهانسن (ARDL)توزیعی

توان مدل می های مناسب برای متغیرها،در این روش با تعیین وقفهمتغیرها یکسان باشد. 

ندمدت و کوتاه مدت موجود در الگوهای بل ARDL مناسب را انتخاب کرد. همچنین روش

و مشکالت مربوط به حذف متغیرها و خودهمبستگی  زدهمدل را به طور همزمان تخمین 

به دلیل نبود مشکالتی مانند  ARDL هایکند. به همین دلیل تخمینرا رفع می

ناراریب و کارا هستند. اگر وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای  نزایی،خودهمبستگی و درو

و استنتاج در  بلندمدتمدل ثابت شود، در مرحله دوم تخمین و ضرایب تحلیل ضرایب 

ای از متغیرهای اقتصادی، گیرد. وجود همجمعی بین مجموعهمی مورد ارزش آن صورت

های نوسان الگوی تصحیح خطاد. کنهای تصحیح خطا را فراهم میمبنای استفاده از مدل

این امکان  eviewsدهد. در نرم افزار آن ارتباط می بلندمدتکوتاه مدت را به مقادیر 

استخراج شد، الگوی تصیح  ARDLمرتبط با الگوی  بلندمدتوجود دارد که وقتی الگوی 

، متغیرهای درآمد مالیاتی در الگوی پیشنهادی مرتبط با آن نیز ارائه شود. (ECM)8 خطا

به عنوان  (GDP) و اندازه دولت به عنوان متغیر مستقل و متغیر تولید ناخالص داخلی

 شود:شوند. الگو بصورت زیر تعریف میمتغیر وابسته وارد معادله می

 

LGDP=β1 +β8 LTax income+β2 Government size+Ut          )2( 

                                              

LGDP: میزان رشد اقتصادی( ) 11به قیمت پایه سال تولید ناخالص داخلی 

:LTax income مالیاتی به تولید ناخالص داخلی( نسبت درآمد ) درآمد مالیاتی 

Government size: ناخالص  به تولید مخارج عمومینسبت  شاخص ) اندازه دولت

 داخلی(

جز  tU در این رابطه همه متغیرها در فرم لگاریتم طبیعی هستند. همچنین

نفت و  صادرات به وابسته ایران اینکه اقتصاد به توجه با شود.اخالل الگو محسوب می

باشد، برای جدایی از اتکا به درآمدهای نفتی، این تحقیق به درآمدهای ناشی از آن می

است. الگوی یاد  پرداخته ایران و اندازه دولت بر رشد اقتصادیثیر درآمد مالیاتی أبررسی ت

                                                           
1 . Error Correction model. 
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های توزیعی و با استفاده از نرم افزار شده به روش رگرسیون خود بازگشتی با وقفه

eviews شود.برآورد می 

 

 نتایج حاصل از  برآورد الگو .6

 برازش نیکویی و سپس الگو در موجود متغیرهای ایستایی بررسی به ادامه در

 روابط وجود نیز و ساختاری شکست و واریانس همبستگی، همسانیخود نظر از مدل

 و بلندمدت روابط برآورد از حاصل نتایج سپس .شوده میپرداخت آنها بین در بلندمدت

 .گرددمی ارائه (ECM)خطا  تصحیح الگوی

 الگو متغیرهای ایستایی آزمون. 1. 6

استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی روش معمول جهت بررسی مانایی متغیرها 

نتایج  ،نجا که در شرایط وجود شکست ساختاریآاز اما  ؛( استADFیافته )فولر تعمیم

(  نیز ph-pپرون ) زمون ریشه واحد فیلیپسآتردید آمیز است، از  ADF زمون آزمونآ

 (ADF)یافته  تعمیم فولر -دیکی واحد ریشه آزمون انجام از حاصل . نتایجشودمی استفاده

 که همچنان .است شده ارائه (8)شماره جدول  در های زمانیسری اول تفاضل و سطح در

بوده و پس از یک بار  در سطح ناایستا موجود متغیرهای همه ،است مشخص نتایج از

 شوند.تفاضل گیری ایستا می

 و سطح در تعمیم یافته فولر دیکی آزمون انجام از حاصل نتایج :1 جدول

 الگو در موجود متغیرهای اول مرتبه تفاضل

درجه 

 مانایی
Prob 

t-

Statistic 

/ I(8) 
Prob 

t-

Statistic / 

  I(1) 
 متغیر

I(8) 111/1 32/2- 01/1 16/1- LGDP 

I(8) 111/1 18/2- 30/1 22/1 Ltax income 

I(8) 111/1 11/6- 11/1 13/8- Government 

size 
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 کوتاه مدت و پویای بلندمدت روابط و بررسی برآورد .2. 6

 بین مدتکوتاه پویای روابط نیز و بلندمدت تعادلی روابط بررسی به بخش این در

 متغیرهای بین بلندمدت تعادلی رابطه بررسی از قبل البته. شودپرداخته میالگو  متغیرهای

 خودبازگشت الگوهای صورت به ایران اقتصاد برای گرفته شده نظر در نهایی معادالت الگو،

توزیعی  هایوقفه با یخود بازگشت . الگویشودمی بازنویسی (ARDL) های توزیعیوقفه با

 :از گرفت عبارت است خواهد قرار بررسی مورد مطالعه این در که

𝑦° = 𝛽° + ∑ 𝛼𝑖(𝑦)𝑡−𝑖
𝑝
𝑖=8 + ∑ 𝛽8𝑖(𝑇𝑎𝑥 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒)𝑡−𝑖

𝑞8
𝑖=1 +

∑ 𝛽2𝑖(𝐺𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑖𝑧𝑒)𝑡−𝑖
𝑞2
𝑖=1 + 𝑢𝑡                                         (1)  

 الگو، بررسی متغیرهای بهینه وقفه تعداد تعیین از حاصل نتایج قسمت این در

تصحیح خطا  الگوی از حاصل نتایج ومتغیرها  بلندمدت جمعی، روابطهم رابطه وجود

(ECM) این  و همچنین مطالعه مورد زمانی دوره بودن محدود به توجه با .گرددمی ارائه

 معیارکند، از این جویی میها صرفهبیزین در به کارگیری وقفه -ضابطه شوارتز موضوع که

 انتخابی الگوی بهترین اساس این بر. بهینه استفاده شده استهای برای تعیین تعداد وقفه

-، یک وقفه و درآمدمالیاتی بدون وقفه میاندازه دولتمتغیر به  آن در که است ایگونه به

 .شودمی داده نسبت وقفه دو رشد اقتصادی همچنین به متغیر .دباش

آنها، به  دهد که ضرایب متغیرهای توضیحی و وقفه( نشان می2)شماره  جدول

باشند و عالمت آنها مطابق دار میبه لحاظ آماری معنی و وقفه آن، مالیاتی درآمدمتغیر  جز

، رشد اندازه دولتافزایش در  درصد، یک زیر با مبانی نظری است. براساس نتایج جدول

افزایش در نوسانات  درصد. همچنین  یک دهدمی کاهش درصد 22/2اقتصادی را به میزان 

 درصد 06/1وقفه اول به میزان در  به ترتیب رشد اقتصادی را و اندازه دولت، رشد اقتصادی

در  رشد اقتصادی بر آننوسانات  و درآمد مالیاتی تأثیر دهد.می افزایشدرصد  18/2و 

 بر داریمعنی اثر مدتکوتاه که این متغیرها در دهدمی نشان معنی بوده ومدت بیکوتاه

 ندارند.  ایران اقتصادی رشد
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 ARDL(1,1,1)مدت الگوینتایج برآورد ضرایب کوتاه :2جدول

 t Probآماره  ضریب متغیر

c *13/2 88/2 12/1 

Government size *22/2- 33/8- 11/1 

LTax 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 01/1 11/1 22/1 

LGDP(-8) *06/1 10/0 11/1 
Government 

size(-8) 
*18/2 31/2 11/1 

LTax 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒(-8) 82/1- 86/1- 10/1 

11/208= F-statistic 31/1𝑅2= 11/1Probility= 
Jarque-

bera= 12/1  

بین رشد  بلندمدت، در اینجا وجود رابطه (ARDL)پس از برآورد مدل 

اقتصادی و متغیرهای توضیحی قابل آزمون است. در صورتی که اگر مجموع ضرایب برآورد 

های متغیر وابسته کوچکتر از یک باشد، الگوی پویا به سمت تعادل شده مربوط به وقفه

الزم است که آزمون فرضیه زیر  8یابد. بنابراین برای آزمون همجمعیگرایش می بلندمدت

 :(821 :8101وفرستی،)ن انجام گردد

𝐻1     (بلندمدت)عدم رابطه  عدم همجمعی      (   2) = ∑ 𝛼𝑖  − 8 ≥ 1 𝑚
𝑖=8            

𝐻8 )وجود رابطه بلندمدت(    وجود همجمعی = ∑ 𝛼𝑖  − 8 ≤ 1 𝑚
𝑖=8            

مورد نیاز برای  tهای متغیر وابسته است. کمیت آماره نشان دهنده ضرایب وقفه �̂�𝑖که 

  شود:شده به صورت زیر محاسبه می یادانجام آزمون 

(1     )                                                                      𝑡 =
∑ �̂�𝑖−8 𝑚

𝑖=8

∑ 𝑆�̂�𝑖
𝑚
𝑖=8

  

Sα̂iکه در آن  
های متغیر وابسته است. با نشانگر انحراف معیار ضرایب وقفه  

 2محاسبه شده و کمیت بحرانی ارائه شده از سوی بنرجی، دوالدو و مسترا  tمقایسه آماره 

                                                           
7.  Cointegration 
8 . Banerjee, Dolado and Mestera 
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پی برد. با توجه  بلندمدتتوان به وجود یا عدم وجود رابطه در سطح اطمینان مورد نظر می

 1/2 ، منهایبرابر موصوفآزمون  tمدت، مقدار آماره تایج حاصل از برآورد الگوی کوتاهبه ن

درصد، فرضیه وجود  31است. مقایسه آماره محاسباتی با کمیت بحرانی در سطح اطمینان 

کند. به این ترتیب قبل می ییدمدل را تأرابطه بلندمدت )وجود همجمعی( بین متغیرهای 

 تشخیصیهای بین متغیرهای الگوی رشد اقتصادی، آزمون بلندمدتاز برآورد رابطه تعادلی 

 شود.ارائه می

 تشخیصی هایآزمون .7

 :گیردمی قرار بررسی مورد زیر هایآزمون توسط شده وردآبر مدل برازش نیکویی

 خودهمبستگی وجود آزمون .1. 7

 8الگرانژ ضریب آزمون از شده برآورد مدل در خودهمبستگی وجود بررسی برای

 .گزارش شده است (1)شماره  جدول در آن نتایج که شده استفاده 2گادفری-بروش

 گادفری-بروش الگرانژ ضریب آزمون :3 جدول

Prob مقدار آماره  

13/1 62/2 F-statistic 
11/1 00/1 Obs*R-squared 

گادفری، -بروش الگرانژ ضریب آزمون است، ( مشخص1جدول) در همانطورکه

 .باشدمی مدل از حاصل پسماندهای بین خودهمبستگی نبود دهندهنشان

 واریانس ناهمسانی آزمون .2. 7

 آن با رگرسیون معادالت برآورد در که است مشکالتی از یکی ناهمسانیواریانس

( y واریانس ان دنبال به و) u واریانس که معناست بدان ناهمسانیواریانس .شویممی مواجه

 فوق پدیده اینکه ویژه به .یابدمی افزایش متغیر چند یا یک با همراه معموالً و نبوده ثابت

                                                           
7 . Lagrange Multiplier       
8 . Breusch - Godfrey 
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 تشخیص برای مختلفی آماری هایآزمون .خوردمی چشم به بسیار مقطعی هایداده در

 آزمون از تریعمومی حالت که وایت آزمون اینجا از در که دارد وجود واریانس ناهمسانی

 به همسانیواریانس فرضیه ،وایت در آزمون .شودمی استفاده است گادفری –پاگان –بروش

 هایاحتمال و  χ² = nR² وF هایآماره مقدار نتایج .شودمی معرفی H˳ :σᵢ² =σ² صورت

 واریانسوجود  ،فرضیه صفر که دهدمی نشان ( گزارش شده2که در جدول شماره ) مربوط

 .شودرد می همسانینا

 

 آزمون وایت برای تشخیص همسانی واریانس :4جدول 

Prob مقدار آماره  

18/1 28/1 F-statistic 
13/1 28/20 Obs*R-squared 

 

 شکست ساختاریآزمون . 3. 7

 مورد متغیرهای رفتار در چنانچه است که جهت آن از موضوع این اهمیت

 از خطا تصحیح الگوهای تا ساخت است الزم باشد، داشته وجود ساختاری شکست مطالعه

 در مختلف تغییرات برای این چنانچه بر عالوه. گیرد قرار مدنظر مجازی متغیرهای روش

 و کاهش هایدوره همچون)باشد  مدنظر ایجداگانه هایتحلیل مختلف زمانی هایدوره

 در .گیرد قرار تحلیل مورد مجازی مناسب متغیرهای ورود با الگو است الزم ،(قیمت افزایش

 ضرایب ثبات 2CUSUMSQ و 8CUSUMهای از آزمون استفاده با ARDLرهیافت

 ثبات بر مبنی صفر فرضیه هاآزمون این در. گیردمی قرار آزمون مورد مدل برآوردی

 بین در آزمون آماره که صورتی در. شودمی آزمون درصد 1 داریسطح معنی در پارامترها

 که صورتی در شده و پذیرفته ضرایب ثبات یعنی صفر گیرد، فرضیه قرار مستقیم خط دو

                                                           
7 . Cumulative Sum of Recursive Residuals 
8 . Cumulative Sum of Squares of Recursive Residuals 
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 )شکلنتایج در  شود.می رد صفر فرضیه باشد، خارج شده اطمینان فاصله از نمودار

 گزارش شده است:  (2شماره
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CUSUM 5% Significance 
 ساختاری شکست آزمون نتیجه :2 شکل

 CUSUMو  CUSUMهای شود، براساس آزمونمی مشاهده همانطورکه

Squaresلذا ، گرفته قرار راست خطوط محدوده داخل در محاسباتی پارامتر که آنجا ، از

 هیچ شکست و برخوردار بوده ثبات از درصد 1 داریمعنی سطح در برآوردی پارامترهای

تعادل  دارای شده برآورد الگوی گرفت نتیجه توانمی دهند. بنابرایننشان نمی را ساختاری

 .است مطالعه مورد دوره در بلندمدت

 بلندمدت در الگو برآورد نتایج .4. 7

 .نشان داده شده است 1نتایج حاصل از برآورد الگو در جدول شماره 

 

 نتایج برآورد الگوی بلندمدت :5جدول 

 t Prob آماره ضریب متغیر

C *13/82 86/26 1111/1 

Government size 23/1- 11/1- 13/1 

LTax 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 *86/2 61/3 1111/1 

01/212= F-

statistic 
32/1𝑅2= 12/1Probility= 

Jarque-

bera= 12/1  
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 برآورد ضرایب تمامی عالمت که شودمی آمده مشاهده بدست نتایج به توجه با

و نیاز  معنی بودهتاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی بی مطابقت دارد. نظری با مبانی شده

 مذکور دورهطی  در ایران اقتصادی رشد بر مالیاتی درآمد عامل تأثیر ولی به تفسیر ندارد،

درصد افزایش  یک در بلندمدت که ، به نحویباشدمی دارآماری معنی نظر از و مثبت

درصد افزایش  86/2 میزان ( را بهGDPدرآمد مالیاتی، رشد اقتصادی ) در( کاهش)

 .نمایدمی ضروری را مسأله به بیشتر چه هر توجه ضرورت موضوع این .دهدمی( کاهش)

باشد. مین دارمعنی آماری نظر از وتأثیری بر رشد اقتصادی نداشته  همچنین اندازه دولت،

آثار مهمی بر متغیرهای  ،دهندقرار میتأثیر ها تخصیص منابع را تحت از انجا که مالیات

 های مختلف مالیاتی،پایه واقعی اقتصادی خواهند داشت. هدف دولت از وضع مالیات بر

ای باید مقوالت همین دلیل در وضع مالیات بر هر پایهمد بیشتر نیست، به آکسب در صرفاً

د که ها را انتخاب نمایمربوط به آثار اقتصادی آن مورد توجه قرار گیرد و ترکیبی از مالیات

 .که در مجموع اضافه بار مالیاتی را کاهش دهد آثار تخریبی کمتر داشته باشد

 (ECM) خطا تصحیح الگوی برآورد نتایج .5. 7

 از استفاده آماری مبنای اقتصادی، متغیرهای از ایمجموعه بین تجمعیهم وجود

 است آن خطا تصحیح الگوهای از استفاده اصلی دلیل. آوردفراهم می را خطا تصحیح الگوی

 تنظیم برای. دهدمی ارتباط آنها مقادیر بلندمدت به را متغیرها ،مدتکوتاه نوسانات که

 زمانی وقفه یک با را تجمعیرابطه هم از حاصل پسماندهای (ECM) خطا تصحیح الگوی

 و نموده وارد الگو متغیرها دیگر اول مرتبه تفاضل کنار در توضیحی متغیر یک عنوان به

، گردندمی برآورد الگو ضرایب (OLS) معمولی مربعات حداقل روش از استفاده با سپس

 ارائه از بعد (eviews) افزار ایووزنرم در. نشان داده شده است 6که نتایج در جدول شماره 

 گردد.می نیز ارائه آن به مربوط خطای تصحیح الگوی بلندمدت، تعادلی الگوی

 
 (ECM)نتایج برآورد الگوی تصحیح خطا  :6جدول

Prob آماره t متغیر ضریب 

13/1  11/1-  113/1-  C 

11/1  11/8  16/1  D(Ltax income) 
20/1  02/1-  00/1-   D(Government size) 
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11/1  18/1-  -8/18* ECM 
11/1  21/1  8/21* D(Leconomic growth(-8)) 

11/1  11/2  2/11* D(Government size(-8)) 

18/1  61/1-  11/1-  D(Ltax income(-8)) 

  Durbin-Watson stat= 11/2  R-squared= 10/1  

نوسانات رشد  که شودمی مشاهده (6) آمده از جدول بدست نتایج به توجه با              

 31در سطح  هر دو و شد اقتصادی داشتهربر  مثبتتاثیر  اندازه دولتنوسانات  واقتصادی 

اندازه  نوسانات و درآمد مالیاتینوسانات ، درآمد مالیاتی . همچنینباشنددار میدرصد معنی

 فوق نتایج به توجه با همچنین .دارندنبر رشد اقتصادی ی تاثیراند و معنی بوده، بیدولت

به  اندازه دولتنوسانات  نوسانات رشد اقتصادی و در افزایش درصد یک گفت که توانمی

برای  .شد دنخواه داخلی ناخالص تولید در افزایش درصد 11/2 و 21/8 هب منجرترتیب 

برای متغیرها، الگوی  بلندمدتمدت با تعادل اط دادن تغییرات و نوسانات کوتاهارتب

برداری بصورت مدل باال برآورد گردید که در آن مقادیر تفاضلی متغیرها به خطاییحتصح

که جز خطا نام دارد، به همراه مقدار  بلندمدتوقفه اجزای اخالل رابطه  همراه مقدار با

-می 18/8 منهای برابر باECM  بسته در نظر گرفته شده است. ضریبتفاضلی متغیر وا

د اقتصادی، در از عدم تعادل یک دوره در رش درصد 818 سال هرکه،  این معنیبه  باشد،

 شود.دوره بعد تعدیل می

 و پیشنهادات گیرینتیجه  .8

 بر که عواملی بررسی جامعه، رفاه افزایش در اقتصادی رشد اهمیت به توجه با

 اقتصادی ادبیات مطالعه. باشدمی برخوردار خاصی اهمیت از گذارند،می اثر رشد اقتصادی

 اقتصادی رشد بر تأثیرگذار عوامل از توانندمالیاتی می، درآمد اندازه دولت که دهدنشان می

 در متفاوتی دیدگاههای که است آن از حاکی این زمینه در موجود نظریات بررسی. باشند

این متغیرها  که کنندمی تصریح هادیدگاه از برخی .دارد وجود متغیرها این رابطه مورد

 منفی تأثیر به نیز هادیدگاه برخی داشته باشد؛ اقتصادی رشد بر مثبت تأثیر توانندمی

. ندارد وجود متغیر دو این بین ایرابطه که هیچ نندکمی ثابت دیگر برخی وکرده  اشاره

 تواندمی آنها تجربی بررسی متغیرها، این رابطه مورد در نظر وجود اختالف دلیل به بنابراین
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 از یکی. دهد نشان هرکشوری هایویژگی و شرایط به توجه با متغیرها را این رابطه نوع

 سهم دهد،می نشان را کشور مالیاتی توان یا بالقوه ظرفیت روشن که بطور هاییشاخص

برابر  انگین این شاخص برای دوره مطالعهاست. متوسط می ناخالص داخلی تولید از مالیات

نسبت به گذشته  که کشور ما از ظرفیت مالیاتی خودتوان بیان کرد باشد، میمی 61/1با 

برای اخذ مالیات به کار  در سالهای اخیر کرده و تالش بیشترین تریاستفاده مناسب

و  بوده 8161-8131 تحقیق این زمانی بازه که است ذکر به الزم. است شده رفتهگن

درآمدهای  مدتو کوتاه بلندمدتبرای بررسی روابط ARDL تکنیک همجمعی رویکرد 

 دست به نتایج براساس رشد اقتصادی ایران بکار برده شده است. بر دولت اندازه و مالیاتی

دار مدت تاثیر معنیولی در کوتاه دار و مثبت معنیتأثیر  بلندمدتدرآمد مالیاتی در  ،آمده

و  منفیتأثیر به ترتیب در کوتاه مدت  و نوسانات آن اندازه دولت .ددارنبر رشد اقتصادی 

-می که طور . همانباشندمیبر رشد اقتصادی تاثیری بیو در بلندمدت  دارمثبت معنی

 هم از صریح طور به بلندمدت و مدتکوتاه ساختارهای ،همجمعی هایتحلیل در دانیم

 مدتکوتاه هاینوسان که آن دلیل به (ECM)خطا  تصحیح الگوهای. شوندمی تفکیک

 کمک توانندمی ارتباط این در دهند،می ارتباط بلندمدت تعادلی مقادیر به را متغیرها

مد آدراندازه دولت، دهد که نشان می (ECM)نمایند. از این رو نتایج الگوی تصحیح خطا 

  .دنباشمی تاثیربی بر رشد اقتصادی نوسانات آن و مالیاتی

بر دار معنینوسانات رشد اقتصادی تاثیر مثبت و  اندازه دولتنوسانات  همچنین

-می داربوده و از لحاظ آماری معنی 18/8 منهای. ضریب تعدیل برابر رشد اقتصادی دارند

براساس نتایج تحقیق  شود.ها برطرف میتعادل عدم از درصد 818 باشد، یعنی در هر دوره

 :بیان کردتوان پیشنهادات زیر را می

ر نشریات تخصصی دشود جهت باال بردن فرهنگ مالیاتی، پیشنهاد می( 8

های منظم در کشور منتشر شوند و رسانهی مالیات و فرهنگ مالیاتی به صورت زمینه

 تولید خود مخاطبین برای را جذاب و عمومی خاص، هایبرنامه  جمعی مانند صدا و سیما

 .نمایند پخش و
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 ( از آنجا که براساس نتایج تحقیق، اندازه دولت در بلند مدت بر رشد اقتصادی2

کاهش تصدیهای دولت، سیاست  برای کوچک سازی اندازه دولت و، دار نداردتاثیر معنی

های گذاریوازینی همچون: جلوگیری از سرمایهسازی شرکتهای دولتی با رعایت مخصوصی

سازی شرکتها، فراهم آوردن زمینه رکتهای دولتی، هدفمند کردن خصوصیجدید در ش

 توان پیشنهاد نمود.دولتی، را میگذاری بخش غیر توسعه سرمایه

 

 منابع

و  یبر رشد اقتصاد یاتیمال یدرآمدها یرتاث :یهمسعود، سم یوریز ی. وعباسعلی، ابونور [8]

 62-11صفحات ،8131(، 22، فصلنامه پژوهشنامه مالیات،)درآمد یعتوز

، رسانی خدمت گرو در مالیات کمی بهبود :اکبر کمیجانی، و .محمد اهلل آقایی، [2]

   .811-813صفحات ،8111، (821) ،اقتصادی پژوهشنامه

، ایران مالیاتی نظام در ساختاری اصالحات :باقر درویشی، و .جمشید پژویان، [1]

  . 3-21صفحات ،8113،(1) ،مالیات پژوهشنامه

 و دولت اندازه میان آرمی منحنی شکل به رابطه آزمون :هایده نوروزی، و .پیرائی،خسرو [2]

، (2) ،اقتصادی هایپژوهش فصلنامه ،آستانه رگرسیون ایران: روش در اقتصادی رشد

 .8-22صفحات  ،8138

 رشد بر درآمد مجموع بر مالیات مجدد معرفی اثر :اسکندری، مارالو  .پژویان، جمشید [1]
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