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 چکیده
توهم مالی به درک نادرست از توهم مالی از عوامل موثر بر وضعیت بودجه دولت است. 

های مالیاتی اشاره دارد و پارامترهای مالی و برآورد بیش از حد و کمتر از حد مخارج و بدهی
که وجود شود. به نحویای در تمام سطوح دولت میگیری بودجهگیری در تصمیمموجب سو

-میو تصم ستمدارانایرا در مقابل س هازهیاز انگ یساختار ،یاتیمال انیمؤد ی درتوهم مال
، بزرگتر مخارج شیافزا به یعمومف مصار هاینامهراتخاذ بضمن دهد که یقرار م رندگانگی

. هدف پژوهش حاضر، دشویممنجر  و در نتیجه افزایش کسری بودجه اندازه دولت شدن
ره دو دردر حال توسعه  یکشورهامنتخبی از  در ای،بودجه استیبر س یاثر توهم مال بررسی

 زنپویا و تخمین تابلوییهای منظور از تکنیک داده نیا ی. برااست 0202تا  0222 ینزما
دهد ( استفاده شده است. نتایج نشان میGMM-Sysسیستمی ) یافتهگشتاورهای تعمیم

که اثرپذیری کسری بودجه از توهم توهم مالی اثری مثبت بر کسری بودجه دارد. به نحوی
نفت بیش از سایر کشورها؛ در کشورهای با کسری بودجه باال  مالی در کشورهای صادرکننده

، در کشورهای با سطح توهم مالی باال بیش از بیش از کشورهای با کسری بودجه پایین
کشورهای با سطح توهم مالی پایین؛ و در کشورهای با درآمد باال کمتر از سایر کشورهاست. 

بوده و  نرخ ارز و درجه  باز بودن تجاری تاثیری تورم نیز با اثری مثبت بر کسری بودجه همراه 
 منفی بر کسری بودجه این کشورها دارد. 
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 مقدمه -1
ه عمومی، به ویژ ل مالیهیکی از پیامدهای بحران مالی جهانی، ایجاد نیاز مبرم به درک کام

(. در این راستا این موضوع مطرح شد که دولت 0200، 0بدهی بخش دولتی است )تیرول

های مخارج و افزایش درآمد خود و همچنین گزارش شفافی باید گزارش شفافی از فعالیت

توهم  های چند الیه ارائه دهد. در این زمینه، مسألهاز سطوح مختلف دولت در سیستم

های بخش دولتی ایفا کند. توهم های واقعی فعالیتتواند نقش مهمی را در هزینهمی 0یمال

مالی اشاره به درک نادرست پارامترهای مالی و برآورد بیش از حد و کمتر از حدِ مخارج 

ای در تمام سطوح دولت های مالیاتی دارد که موجب سوگیری در تصمیم بودجهو بدهی

ه دهندصادی و به ویژه در تئوری انتخاب عمومی، توهم مالی نشانشود. در ادبیات اقتمی

دهندگان( شفاف موقعیتی است که در آن درآمد دولت به طور کامل برای جامعه )مالیات

رو مخارج دولت نیز از آنچه در واقع وجود دارد کمتر به نظر و قابل درک نبوده و از این

در مخارج دولت از محل این درآمدهای  رسد. به دلیل سهیم بودن اکثریت جامعهمی

-استآن سی پنهان، تقاضای عمومی برای مصارف و مخارج دولتی افزایش یافته و در نتیجه

به  (.0930، 9کنند )مداح و صادقیاندازه دولت حرکت می مداران نیز در جهت توسعه

در خدمات عمومی  شود که ارائه و افزایشتر توهم مالی در جوامعی پدیدار میعبارتی ساده

کنند که این افزایش در خدمات عمومی، توسط عوامل اقتصادی درک نشود. آنان درک نمی

-شود بلکه از کانال ایجاد کسری بودجه جبران میطی دوره مالیاتیِ همزمان جبران نمی

 های آینده و یا افزایشتواند منجر به انتقال ساده افزایش مالیات به سالشود. این امر می

پول شود و در صورت بروز حالت دوم منجر به فشارهای تورمی خواهد شد  در عرضه

 (.0939، 2)سهرابی و کناری

( و مک 0121) 9، به پژوهش میل0یک بررسی هنجاری موضوع توهم مالی، به منزله

توهم مالی به منزله یک تئوری انتخاب  1گردد. هرچند تئوری اثباتیِ ( باز می0100) 0کالوچ

                                                 
1 Tirole 
2 Fiscal Illusion 
3 Maddah & Sadeghi (2012)  
4 Sohrabi & Kenari (2013)  
5 Normative 
6 Mill 
7 Mcculloch 
8 Positive 
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( ارائه 0329) 0مخارج دولت را نخستین بار اقتصاددان ایتالیایی، پوویانی در زمینه عمومی

(. بر اساس استدالل مک کالوچ، مالیات مستقیم، توهم مالی کمتری 0331، 0کرد )پینار

کند؛ زیرا مالیات مستقیم بار را نسبت به میزان معادل مالیات غیرمستقیم ایجاد می

د های مشابهی مطرح نمونماید. میل نیز استداللیاتی تحمیل میآشکاری را بر مؤدیان مال

آثار تورش به سمت باالی توهم مالی، در مخارج بخش عمومی تأکید داشت.  و البته بر

(، با چاپ کتاب تئوری توهم مالی، اساس تئوری توهم مالی را بنیان نهاد 0329پوویانی )

اطالعات ناقص، معرفی  ن را به وسیلههای عمومی توسط بعضی از عامالو ویژگی انتخاب

ان کنندگعدم تقارن اطالعات بین عرضه کرد. تئوری توهم مالی پوویانی بر اساس ایده

کنندگان )مؤدیان مالیاتی رأی دهنده( کاالهای عمومی است. )مقامات دولتی( و مصرف

الن د که عامشود عملکرد بازار به اطالعاتی بستگی داردر این تئوری اقتصادی فرض می

کنند. در تئوری توهم انتخاب عمومی استدالل گیری لحاظ میاقتصادی در فرآیند تصمیم

دهنده، اطالعات بیشتری در بر آن است که عامالن دولتی نسبت به مؤدیان مالیاتی رأی

شود که میزان مخارج عمومی فراتر از اختیار دارند. بنابراین، این عدم تقارن باعث می

(، 0300) 2(، تحت تأثیر پژوهش داونز0392) 9دهندگان باشد. بوکانانرأیترجیحات 

رویکرد پوویانی را به منظور بررسی فقدان اطالعات کافی بین نیّات واقعی دولت و باورهای 

(. بر اساس استدالل بوکانان، دولت همیشه در 0220دهندگان گسترش داد )مورائو، رأی

نمایی ن نموده و منافع ناشی از مخارج عمومی را بزرگتالش است تا بار مالیات را پنها

کند. زمانی که گروه حاکم در این تالش موفق باشد، توهم مالی ایجاد شده به طور مؤثری 

دهد. توانایی نهادهای مالی برای ایجاد توهم مالی بستگی به توانایی رفتار افراد را تغییر می

دولت دارد )مداح و  عات افراد درباره هزینهاین نهادها در تحت تأثیر قرار دادن اطال

 (.0939، 0همکاران

هدف اصلی در پژوهش حاضر تحلیل و بررسی نقش توهم مالی در کسری بودجه )به 

 نیا یبراعنوان معرف سیاست بودجه( در منتخبی از کشورهای در حال توسعه است. 

تمی سیس یافتهی تعمیمزن گشتاورهاپویا و تخمینتابلویی های منظور از تکنیک داده

(GMM-Sys استفاده شده است. همچنین مطالعه حاضر در پی پاسخگویی به سواالتی )

                                                 
1 Puviani 
2 Pinar 
3 Buchanan 
4 Downs 
5 Maddah et al. (2014) 
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 اثرگذاری توهم مالی بر دیگر است. نخست آنکه آیا اساساً تفاوت معناداری در نوع و اندازه

کسری بودجه در کشورهای صادرکننده نفت نسبت به سایر کشورها وجود دارد یا خیر؟. 

م، آیا در کشورهای دارای ارقام کسری بودجه باالتر، کسری بودجه تاثیرپذیری بیشتری دو

از توهم مالی دارد یا خیر؟. سوم، آیا اندازه اثرپذیری کسری بودجه از توهم مالی با توجه 

به گروه درآمدی کشورها متفاوت است یا خیر؟. چهارم، در گروه کشورهای با سطوح توهم 

تفاوتی در اثرگذاری توهم مالی بر کسری بودجه در کشورهای با توهم  مالی باالتر، آیا

 تر وجود دارد یا خیر؟ با توجه به پوششمالی باالتر نسبت به کشورهای با توهم مالی پایین

هدف یاد شده و پاسخ به سواالت مطروحه، پژوهش حاضر در پنج بخش تنظیم شده است. 

بیات پژوهش با تاکید بر ادبیات نظری و تجربی ارائه که در ادامه پس از مقدمه، ادبه نحوی

شود. پس از آن خواهد شد. در بخش سوم الگوی پژوهش ارائه و روش تحقیق تببین می

های تشخیصی و برآورد الگو در ها در بخش چهارم و نتایج حاصل از آزمونتوصیف داده

 هش اختصاص یافته است.های پژوبخش پنجم ارائه خواهد شد. بخش پایانی نیز به یافته

 ادبیات پژوهش -2

 ادبیات نظری -2-1

های اقتصادی را به خود در کشورهای در حال توسعه، دولت سهم باالیی از فعالیت

دولت و گسترش بخش عمومی،  دهد. یکی از موضوعات مهم در بحث اندازهاختصاص می

یر قانون واگنر برای های اقتصادی نظمخارج بخش عمومی است. بعضی از تئوری مسئله

شود کشش درآمدی توضیح علل رشد بخش عمومی ارائه شده است. در این قانون ادعا می

ی هاشوکهای دیگر، تقاضا برای کاالهای بخش عمومی بزرگتر از واحد است. در تئوری

 دولت دولت بیان شده است. به طوری که اندازه اقتصادی، علت افزایش ناگهانی اندازه

های نسبی نیز به عنوان گردد. همچنین، اثر قیمتاه به سطح قبلی خود باز نمیگهیچ

دلیل رشد بخش عمومی مطرح شده است. رویکردهای دیگری هم در چارچوب تئوری 

تقاضای  انتخاب عمومی وجود دارد که بر اساس آن سطح مخارج دولت نشان دهنده

عمومی است. از سوی دیگر، استدالل دهنده برای کاالها و خدمات مؤدیان مالیاتی رأی

دولت )سیاست، بوروکراسی و غیره( این است که  بعضی از اقتصادانان در طرف عرضه

های خود عمل نکند. بدین معنا که دولت لزوماً تقاضای دولت ممکن است بر حسب برنامه

نیز افزایش  (. تئوری توهم مالی0331کند )پینار، دهنده را دنبال نمیمؤدیان مالیاتی رأی

 های ساختاردهد. بر اساس این تئوری، ویژگیمخارج عمومی را به نحو دیگری توضیح می
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متر از بایست بپردازند، کشود که مؤدیان مالیاتی مقدار مالیاتی را که میمالیاتی سبب می

ند کحد واقعی برآورد نمایند. این وضعیت تقاضای اضافی برای کاالهای عمومی را ایجاد می

شود تا نسبت به حالت عدم وجود توهم مالی، مخارج عمومِی بیشتری از و موجب می

(. بنابراین توهم مالی مؤدیان مالیاتی، 0333، 0سوی مردم تقاضا شود )گمل و همکاران

ب دهد که موجگیرندگان قرار میمداران و تصمیمها را در مقابل سیاستساختاری از انگیزه

-شود )قرهدولت می )مخارج( عمومی و افزایش مخارج و اندازه های مصارفاتخاذ برنامه

 (.0900، 0باغیان

علیت منفی از طرف درآمد مالیاتی به مخارج دولت دارد.  توهم مالی اشاره به وجود رابطه

ای اقتصادی است که باعث ایجاد ی توهم مالی، پدیده( پدیده0329از نظر پوویانی )

شود. توهم مالی بیشتر در های اجتماعی میافزایش مزیتاحساس کاهش بار مالیاتی و 

های عمومی به صورت کامل ها درآمد دولت و هزینهافتد که در آنکشورهایی اتفاق می

ن شود. افراد در ایتوسط مؤدیان مالیاتی شناخته نشده و یا مورد کنترل دقیق واقع نمی

مالیاتی، به صورت  در طی دوره های عمومی،کنند که افزایش در هزینهجوامع درک نمی

شود. این امر موجب شود، بلکه از طریق کسری بودجه جبران میهمزمان جبران نمی

 زاست.شود که تورمپول می های بعد و یا افزایش عرضهانتقال افزایش مالیات به سال

 کند که منتخبین سیاسی، سیستم مالی را به( بر این نکته تأکید می0329پوویانی )

 ماند. تحلیل پوویانی هر دوکنند که در آن بار مالیاتیِ واقعی پنهان میای طراحی میگونه

(.  0930، 9گیرد )مداح و همکارانطرف بودجه یعنی مالیات و مخارج عمومی را در بر می

(، توهم مالی را به عنوان نوعی توهم سیاسی 0320) 2( و همچنین فسیانی0329پوویانی )

افتد که سیاست مداران از ابزارهای مالی به این موضوع زمانی اتفاق می کنند.مطرح می

 آن کنند. به نحوی که در نتیجهکنندگان مالیات استفاده میمنظور فریب پرداخت

های دولتی سهیم کنند کمتر از آنچه واقعًا در طرحکنندگان مالیات احساس میپرداخت

رت بار مالیاتی ناشی از ارائه خدمات دولتی کمتر نمایند. در این صوباشند، پرداخت میمی

-شود. برآوردِ کمتر از حدِ مخارج خدمات دولتی توسط مالیاتاز مقدار واقعی آن برآورد می

ها برای مخارج عمومی افزایش یابد. درخواست شود تا تقاضای آندهندگان، موجب می

                                                 
1 Gemmell et al. 
2 Gharebaghian  
3 Maddah et al.  
4 Fasiani 
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 هایکند تا هزینهولت فراهم میشهروندان برای افزایش مخارج عمومی این امکان را برای د

خود را افزایش دهد. این مسئله موجب گسترش بیش از حد بخش عمومی و همچنین 

 (. 0932، 0های بزرگ خواهد شد )مداح و فراهتیایجاد کسری بودجه

 ادبیات تجربی -2-2

یلی ل(، به بررسی روند توهم مالی در اقتصاد ایران پرداختند. آنها تح0930مداح و صادقی )

با به  0930تا  0992تجربی از برآورد شاخص توهم مالی برای اقتصاد ایران طی دوره 

 0چندگانه علل-گانههای چندکارگیری رویکرد معادالت ساختاری در قالب مدل شاخص

دهد اندازه بار مالیاتی مهمترین علت اندازه توهم ارائه دادند. نتایج این مطالعه نشان می

-گذاران به دنبال پنهان کردن این بار مالیاتی از طریق توهم بدهیستمالی است که سیا

های دولت و توهم مخارج مصرفی بخش خصوصی نسبت به سطوح بدهی هستند. 

دهد که بررسی شده سیر صعودی داشته و نشان می  همچنین روند توهم مالی در دوره

-منظور تحریف ادراکات مالیات ها از تدابیر توهم مالی بهگذاران مالی طی این سالسیاست

 اند.  دهندگان از بار مالیاتی بهره برده

توهم مالی و تقاضا  های انتخاب عمومی، رابطه( بر اساس تئوری0939مداح و همکاران )

بررسی کردند بدین  0932الی  0992های برای مخارج دولت را در اقتصاد ایران طی سال

ای همیانه برای ترکیب توهم مالی از طریق مالیات دهندهیمنظور، از یک مدل استاندارد رأ

توهم  دهد کههای پژوهش نشان می مستقیم( استفاده نمودند. یافتهکمتر قابل رؤیت )غیر

مالی در ایران ناشی از سهم زیاد درآمد نفتی در بودجه دولت است و قابل رؤیت نبودن 

 مالیات با افزایش مخارج دولت همراه نیست.

(، به تحلیل تجربی پویایی مخارج عمومی در اقتصاد ایران در 0939و همکاران ) مداح

 0932الی  0992های دهنده میانه و با وجود توهم مالی طی سالچارچوب مدل رأی

هد که افزایش سهم مالیات در درآمدهای دولت بر پرداختند. نتایج این مطالعه نشان می

خش عظیمی از رشد مخارج عمومی از طریق رشد مخارج عمومی اثر ندارد. زیرا ب

شود و این امر نشان دهنده توهم مالی مؤدیان مالیاتی درآمدهای نفتی توضیح داده می

 رأی دهنده است.

                                                 
1 Maddah & Farahati (2014) 
2 Multiple Indicators- Multiple Causes (MIMIC) 
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 های(، فرضیه وجود توهم مالی در اقتصاد ایران را با استفاده از داده0932مداح و فراهتی )

 دهدتجربی قرار دادند. نتایج نشان می مورد آزمون و تحلیل 0912-0930های فصلی سال

مستقیم به طرف مخارج دولت های غیرعلّی منفی از طرف درآمد مالیات که نخست، رابطه

های غیرمستقیم در اقتصاد وجود دارد و این یافته پدیده توهم مالی را در بخش مالیات

ای غیرمستقیم در ایران هکند. دوم، توهم مالی تنها در حالت کاهش مالیاتایران تأیید می

وجود   های غیرمستقیمبرقرار است و رابطه علیت گرنجری به هنگام تغییرات مثبت مالیات

 ندارد.

(، در چارچوب الگوی ارتباطات خطی ساختاری )لیزرل( ارتباط 0930مداح و همکاران )

ند. بررسی کرد 0900-0930های ای را در ایران را طی سالتوهم مالی و اقتصاد سایه

دهد که اقتصاد سایه دارای اثر مثبت بر توهم مالی است. این یافته بیانگر نتایج نشان می

آن است که وجود یک اقتصاد سایه بزرگ در ایران، رشد مثبتی در توهم مالی به وجود 

باشد. همچنین اندازه توهم های دولت میآورده است که یکی از پیامدهای آن رشد بدهی

ار مالیاتی بوده و دولت از آن در جهت انحراف ادراک مؤدیان مالیاتی استفاده مالی متاثر از ب

 کند.می

گیری مالیات استوارت میل از توهم مالی و نحوه شکل فرضیه (،0229) 0ساسگروبر و تیران

ل کننده فرضیه میرا به عنوان علت توهم مالی بررسی نمودند. نتایج این مطالعه تأیید

مستقیم کمتر از حد برآورد شده است بار مالیاتی ناشی از مالیات غیرکه است. به نحوی

 که در حالت مالیات مستقیم این نتیجه حاصل نشده است.حالیدر

 0229تا  0392های های سیاسی بودجه و توهم مالی را طی سال(، چرخه0220مورائو )

الی به عنوان یک دهد که بدون در نظر گرفتن اثرات توهم مبررسی نموده و نشان می

اران و گذسازی شرایط واقعی مالی از سوی عوامل سیاسی )سیاستفرآیند پیچیده پنهان

جا شده و مازاد دولت بهدهندگان(، تعادل دولت در زمان انتخابات به سمت پایین جارأی

م توه شود. همچنین با در نظر گرفتن پدیدهجا میبهپس از انتخابات به سمت باال جا

ی، کشورهایی با میزان شاخص توهم مالی بیشتر، بدترین کسری بودجه را نشان می مال

 دهند.

                                                 
1 Sausgruber & Tyran 
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کشور را با  022ای را در (، ارتباط بین توهم مالی و اقتصاد سایه0200) 0بوئن و همکاران

های مورد بررسی قرار دادند.   یافته 0313-0223های طی سال MIMICاستفاده از مدل 

تواند از طریق ایجاد توهم مالی، اقتصاد دهد که بدلیل آنکه دولت میاین تحقیق نشان می

با هم  ارتباط بسیار نزدیکی سایه را کنترل کند؛ دو متغیر پنهان توهم مالی و اقتصاد سایه

 دارد.

به منظور تحلیل تجربی توهم مالی، شاخص توهم مالی را برای  (،0200) 0آنو و دالریدل

توسعه دادند. نتایج این مطالعه نشان داد  0221تا  0330های کشور اروپایی طی سال 01

که نسبت خود اشتغالی به اشتغال کامل، اندازه بار مالیاتی، سطح آموزش شهروندی از 

گذاران سعی در پنهان کردن بار توهم مالی است. همچنین، سیاست دهندهعوامل توضیح

 تمزد ثابت و مالیات بر نیروی کار دارند.مالیاتی با استفاده از توهم بدهی، مالیات بر دس

 ای با عنوان توهم مالی در جهان، با استفاده از مدل(، در مطالعه0200)9آنو و مورائودل

MIMIC نشان دادند که در  0221تا 0222های کشور طی سال 02های پانل و داده

 کشورهای با اقتصاد سایه بزرگتر، توهم مالی بزرگتری وجود دارد.

 هایایالت آمریکا را طی سال 99( اثر توهم مالی در مخارج دولتی در 0200) 2و جونز ابات

به طور تجربی آزمودند. نتایج این تحقیق بر این نکته مهم اشاره دارد که  0222تا  0312

کند به نحوی که فشار های ایالتی ایجاد میبیشتر بودن توهم مالی، نوعی ولع در دولت

یابد افزایش مخارج عمومی مادامی که درآمدهای دولت افزایش میسیاستمداران برای 

 شود.قویتر می

، به بررسی رابطه بین تابلویی های(، با استفاده از یک مدل داده0200) 0جرارد و نگانگیو

 هایکشور آفریقایی پرداختند. در این مقاله از داده 00توهم مالی و سیاست بودجه در 

تفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که یک ارتباط مثبت اس 0312-0200های سال

 و معناداری بین توهم مالی و کسری بودجه وجود دارد.

( به بررسی تجربی عملکرد سیستم جاری مالی در هلند که بر اساس 0209) 9گازجوسکا

حکومت مستقل محلی است، با توجه به توهم مالی پرداخته است. نتایج این بررسی نشان 

                                                 
1 Buehn et al. 
2 Dell’Anno & Dollery 
3 Dell’Anno & Mourão 
4 Abbott & Jones 
5 Gerard & Ngangue 
6 Guziejewska 
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دهد این سیستم مالی که بر اساس درآمدهای انتقالی است، منجر به ایجاد و حفظ می

 شود.توهم مالی می

ی کند. این مقاله در پ(، رابطه بین پوپولیست و توهم مالی را بررسی می0201) 0داویدسن

ن پوپولیستی است؟ نتایج نشا پاسخ به این سوال است که آیا توهم مالی هدف سیاستی

-کنند و رأیمداران از توهم مالی برای پیشبرد اهدافشان استفاده میه سیاستدهد کمی

اطی اند و این امر به افزایش پوپولیست ارتبطلبان سیاسیدهندگان به نوعی قربانیان فرصت

ندارد. در واقع پوپولیست متغیر توضیح دهنده ضعیفی برای توضیح ارتباط بین عقاید 

 است.های اقتصادی سیاسی و سیاست

 ارائه الگوی پژوهش و تبیین روش برآورد -3

 ارائه الگوی پژوهش -3-1

(، جرارد و 0932باا مروری بر مطاالعاات تجربی صاااورت گرفتاه نظیر مداح و فراهتی )

(، در پژوهش حاضار جهت بررسی تأثیر توهم مالی 0209(، ابات و جونز )0200نگانگیو )

 : بر سیاست بودجه تصریح الگو به شرح زیر است
BDRit = θi + β1BDRit−1 + β2FRit + β3LnExRit + β4TrOit + β5Infit +

 εi,t                                                                                                        (0)   

 که در آن:

 BDR تقسیم کسری بودجه بر تولید ناخالص داخلی ای بوده و از معرف سیاست بودجه

ی اول نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی است. وقفه BDRt−1آید. بدست می

این متغیر با این منطق و واقعیت اقتصادی که کسری بودجه دوره جاری متأثر از کسری 

 هایابلویی ایستا به دادههای تباشد وارد الگو شده و الگو از قالب و فضای دادهدوره قبل می

متغیر توضیحی اصلی و بیانگر شاخص توهم مالی است.  FRتابلویی پویا تبدیل شده است. 

شاخصی مرکب از نرخ مالیات بر درآمد اشخاص، نرخ مالیات بر درآمد این شاخص، 

ها و درآمد مالیاتی کل به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی بوده و بصورت شرکت

 شود:توسط بنیاد هریتیج محاسبه میزیر 

(، به هر یک از این متغیرهای عددی، به طور مساوی وزنی FRدر محاسبه آزادی مالی )

های آزادی مالی با یک تابع هزینه درجه دوم محاسبه می شود. نمرهداده می 9/0برابر 

                                                 
1 Davidson 
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ا هت. دادههای بسیار باالی مالیاتی اسکننده کاهش درآمد حاصل از نرخشود که منعکس

 شود:ای، با استفاده از معادله زیر تبدیل مینمره 022برای هر عامل به یک مقیاس 

Fiscal Freedom = 100 − α(factorj)
2                                                (0)   

دهنده آزادی مالی و یک پراکسی از توهم مالی است. نشان Fiscal Freedomکه در آن 

factorj دهنده ارزش )بر اساس یک مقیاس صفر تا صدی( برای عامل نشانj  وα  یک

است. حداقل نمره برای هر عامل، صفر است که در معادله باال  29/2ضریب که برابر 

شود، زیرا به این معنی است که هیچ بار مالیاتی باالیی، نیاورده شده ولی از آن استفاده می

سازد. این شاخص شامل سه فاکتور باالترین یت و نامربوط نمیاهمدو عامل دیگر را بی

ی ها، و بار مالیاتنرخ نهایی مالیات بر درآمد، باالترین نرخ نهایی مالیات بر درآمد شرکت

 گیری بار مالیاتی کهاست. توسط بنیاد هریتیج برای اندازه GDPکل به عنوان درصدی از 

، ارائه شده است. مطابق با مطالعاتی نظیر کنددولت بر مؤدیان مالیاتی تحمیل می

( و مداح و 0200آنو و دالری )(، دل0200آنو و مورائو )(، دل0200) 0سنندجی و واالس

 گذاران در جهتها را برای سیاستترین انگیزه( افزایش بار مالیاتی بزرگ0930صادقی )

توهم مالی افزایش دهد و از این طریق تحریف درک و تصور مودیان مالیاتی شکل می

گذاران در ( نیز در مطالعه خود مطرح نمودند که سیاست0930یابد. مداح و همکاران )می

توانند در جهت درک نادرست شهروندان نسبت تر میهنگام باال بودن فشار مالیاتی راحت

ر ب به بار مالیاتی و به عبارتی دیگر توهم مالی حرکت کنند و بار مالیاتی دارای اثر مثبت

توان از شاخص ارائه شده توسط بنیاد هریتیج اندازه توهم مالی است. بر این اساس می

کند؛ به عنوان پراکسی از توهم مالی گیری می( که به نوعی بار مالیاتی را اندازه0)رابطه

( که میزان بار مالیاتی دارای 0930استفاده کرد. به نحوی که مطابق با مداح و همکاران )

بر توهم مالی است؛ هرچه این شاخص بزرگتر باشد توهم مالی نیز بزرگتر است.  اثر مثبت

( نیز از این شاخص به عنوان معیاری برای توهم مالی و بررسی اثر 0209جرارد و انگانگو )

آن بر سیاست بودجه استفاده نمودند. الزم به ذکر است که نباید این شاخص با شاخص 

Financial Freedom آزادی مالی ترجمه شده است( اشتباه گرفته شود. طبق  )که آن هم

شاخصی است که شدت نظارت دولت بر  Financial Freedomتعریف بنیاد هریتیج، 

های مالی از طریق مالکیت ها و سایر بنگاهخدمات مالی، میزان دخالت دولت در بانک

ابی خارجی را ارزی مستقیم و غیرمستقیم، تاثیر دولت بر تخصیص اعتبار و آزادی رقابت

                                                 
1 Sanandaji & Wallace 

http://www.independent.org/aboutus/person_detail.asp?id=1540
http://www.independent.org/aboutus/person_detail.asp?id=1541
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دهنده کارایی بانکداری و استقالل از کنترل کند. در واقع مقادیر باالتر این شاخص نشانمی

 و دخالت دولت در بخش مالی است. 

ExR  نشااان دهنده نرخ ارز اساات. طبق مبانی نظری در ادبیات اقتصاااد، افزایش نرخ ارز

و موجب افزایش صادرات و از  موجب کاهش ارزش پول داخلی در بازارهای جهانی شاده

دهد. طریق گران شادن واردات موجب کاهش واردات شده و کسری بودجه را کاهش می

ای و مواد اولیه تولید از طرفی افزایش نرخ ارز باعث گران شادن واردات کاالهای ساارمایه

 یدهد. در این شرایط به بودجه فشار آمده و کسرهای تولید را افزایش میشاده و هزینه

باشاااد و یابد. درنتیجه اثر نهایی نرخ ارز بر کساااری بودجه مبهم میبودجاه افزایش می

 بستگی به برآیند این دو اثر دارد.

TrO ی باز بودن اقتصاااد اساات که از مجموع صااادرات و واردات تقساایم بر بیانگر درجه

تصااادی بیانگر نرخ تورم اساات. در ادبیات اق Infشااود. تولید ناخالص داخلی حاصاال می

برای اولین بار مطرح کرد   0موجود در زمینه نقش و اثر تورم بر درآمدهای مالیاتی، تانزی

شاااود. وی معتقد اسااات که که تورم باعث کاهش ارزش حقیقی درآمدهای مالیاتی می

ها که افزایش تورم ممکن اسااات درآمدهای حقیقی را به دلیل تأخیر در پرداخت مالیات

ر کشورهای در حال توسعه است، کاهش داده و احتمال وقوع یک پدیده بسایار مرسوم د

بزرگتر را نیز باال ببرد و هرچقدر تأخیر در پرداخت مالیات بیشااتر و ساایسااتم  کسااری

مالیاتی انعطاف کمتری داشااته باشااد، تأثیر تورم بر درآمدهای حقیقی مالیاتی و به تبع 

در ادبیات اقتصادی، تورم آن گساترش کساری بودجه بیشاتر خواهد بود. از سوی دیگر 

 تواند بر مخارج حقیقی نیز اثر بگذارد. برکساین ترونی اولین اقتصاددانی بود که رابطهمی

ن بی بین کسااری بودجه و تورم را مورد مطالعه قرار داد و به این نتیجه رسااید که رابطه

که چگونه  نشان داد 0339در سال  0تواند منفی باشد. پاتینکینکسری بودجه و تورم می

تواند منجر به استفاده از تورم به منظور از بین بردن فشاارهایی مانند مصالح سیاسی می

شود. به بیان دیگر وی معتقد بار سانگین اختالف مخارج اسمی دولت از درآمدهایش می

اسات زمانی که تقاضای مخارج بیش از درآمدهای دولت باشد، دولت برای تأمین مخارج 

تواند از بانک مرکزی استقراض نماید و این عمل موجب افزایش نرخ تورم مورد تقاضا می

و به تبع آن کاهش مخارج حقیقی دولت خواهد شد. در واقع اثر تانزی از ناحیه درآمدها 

                                                 
1 Tanzi 
2 Patinkin 
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ها، کساااری بودجه را تحت تأثیر قرار می دهند )بیگدلی و و اثر پاتینکین از ناحیه هزینه

یی تورم بر کسااری بودجه مبهم اساات و  با توجه به (. بنابراین اثر نها0912مقصااودی، 

 شرایط هرکشور و نحوه بر هم کنش این دو اثر،  نتیجه نهایی آن متفاوت است.

t اساات.  0202تا  0222های بیانگر زمان یا دوره پژوهش اساات که مشااتمل بر سااال

ی در باشااد. در مطالعه حاضاار، از گروه کشااورهابیانگر کشااورها یا مقاطع می iهمچنین 

کشاور انتخاب شده است که  03ها و اطالعات، حال توساعه بر اسااس موجود بودن داده

عبارت از  بنگالدش، بالروس، بلیز، برزیل، بلغارسااتان، کاسااتاریکا، جمهوری دومینیکن، 

مصر، گرجستان، گواتماال، هندوراس، هند، ایران، جامائیکا، اردن، کنیا، موریس، مولداوی، 

اگوئه، پرو، فیلیپین، رومانی، سااریالنکا، سااورینام، سااوازیلند، تایلند، مغولسااتان، نیکار

 اکراین، ویتنام است. 

در پاساااخ به ساااواالت مطرح شاااده در مقدمه، الگوی پژوهش با ورود متغیر مجازی به 

یابد به نحوی که در پاساخ به این پرسش که آیا در کشورهای صاورت تعاملی تعمیم می

رگذاری توهم مالی بر کساااری بودجه متفاوت از کشاااورهای صاااادرکننده نفت میزان اث

 شود:غیرنفتی است یا خیر، متغیر مجازی اول بصورت زیر تعریف می

{
D1 = کشورهای صادر کننده نفت           1

D1 = سایر کشورها                             0
 

 ود:شارد الگوی پژوهش میاین متغیر به صورت زیر در قالب ضرب با متغیر توهم مالی و
BDRit = θi + β1BDRit−1 + β2FRit + αD1FRit + β3LnExRit + β4TrOit +

 β5Infit + εi,t                                       (9)  

ه گرو ( معنادار باشد بیانگر تفاوت در اندازه اثرگذاری بین دوαاگر ضریب متغیر تعاملی )

از کشورهای یاد شده است. برای پاسخ به سوال دوم که آیا در کشورهای با کسری بودجه 

باالتر )از میانگین کشورها( میزان اثرگذاری توهم مالی بر کسری بودجه متفاوت با سایر 

 شود:کشورهاست یا خیر، متغیر مجازی دوم بصورت زیر تعریف می

{
D2 = کشورهای با کسری بودجهی زیاد        1

D2 =  سایر کشورها                                  0
 

این متغیر نیز به صورت زیر در قالب ضرب با متغیر توهم مالی وارد الگوی پژوهش می 

 شود:
BDRit = θi + β1BDRit−1 + β2FRit + γD2FRit + β3LnExRit + β4TrOit +

 β5Infit + εi,t                                 (2)  
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( معنادار باشد بیانگر تفاوت در اندازه اثرگذاری بین دو گروه γاگر ضریب متغیر تعاملی )

از کشورهای یاد شده است. برای پاسخ به سوال سوم که آیا کشورهای با درآمد باال )مطابق 

ان اثرگذاری توهم مالی بر بندی بانک جهانی( نسبت به سایر کشورها، در میزبا طبقه

شود یا خیر، متغیر مجازی چهارم بصورت زیر تعریف کسری بودجه متفاوت عمل می

 شود:می

{
D3 = کشورهای با درآمد باال                       1

D3 = سایر کشورها                                   0
 

تغیر توهم مالی وارد الگوی پژوهش می این متغیر نیز به صورت زیر در قالب ضرب با م

 شود:
BDRit = θi + β1BDRit−1 + β2FRit + φD3FRit + β3LnExRit + β4TrOit +

 β5Infit + εi,t                                                                              (0)  

( معنادار باشد بیانگر تفاوت در اندازه اثرگذاری بین دو گروه φ) اگر ضریب متغیر تعاملی

از کشورهای یاد شده است. برای پاسخ به سوال چهارم که آیا در کشورهای با توهم مالی 

باالتر )از میانگین کشورها(  میزان اثرگذاری توهم مالی بر کسری بودجه متفاوت است یا 

 شود:یخیر متغیر مجازی به شکل زیر تعریف م

{
D4 = کشورهای با توهم مالی باال       1

D4 = سایر کشورها                          0
 

این متغیر نیز به صورت زیر در قالب ضرب با متغیر توهم مالی وارد الگوی پژوهش می 

 شود:
BDRit = θi + β1BDRit−1 + β2FRit + δD4FRit + β3LnExRit + β4TrOit +

 β5Infit + εi,t                                                                                 (9)  

( معنادار باشد بیانگر تفاوت در اندازه اثرگذاری بین دو گروه δاگر ضریب متغیر تعاملی )

 از کشورهای یاد شده است. 

 تبیین روش برآورد -3-2

(، این 9( تا )9( و به تبع آن در روابط )0) وجه به وجود وقفه متغیر وابسته در رابطهبا ت

های تابلویی معروف است. لحاظ متغیر وابسته با وقفه در الگوها به الگوی پویا در داده

های (، به دلیل ارتباط بین این دو موجب تورش دادهθiقاطع )تمدل، همراه با اثرات م

شده و استفاده از روش حداقل مربعات معمولی برای برآورد پارامترها منجر  0تابلویی پویا

                                                 
1 Dynamic Panel Bias  
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های متغیر ابزاری نظیر زنشود. بر این اساس استفاده از تخمینبه تورش در برآورد می

طورکه می گردد. همانو نظایر آن الزم می (GMM) یافتهزن گشتاورهای تعمیمتخمین

بلویی پویا، بر مدل اجزای خطای خودرگرسیو مرتبه های تادانیم در اقتصادسنجی داده

است.  T بزرگتر از Nشود به طوری که تمرکز می T و بعد زمانی Nبا بعد مقطع  0اول

 ای پویا عبارتست از:های پشتهالگوی پایه از داده

yit = αyi,t−1 + xit́ β + εit                                                                     (0)  

iکه جایی = 1,2,… , N ،t = 1,2, … , T  و|𝛼| < اسکالر است که در مدل تخمین زده  1

( از یک در kنیز برداری ) β( از رگرسورها بوده و kبرداری )یک در  xitشود. همچنین می

 ، جمله خطای غیرقابل مشاهده است و از یک مدلεitضرایبی است که باید برآورد شود. 

 کند:که شامل دو جزء است پیروی می 0طرفهجزء خطای یک

εit = μi + uit                                                                                         (1)  

شود. بوده که برای ناهمگنی مقاطع لحاظ می 9اثر غیرقابل مشاهده مقاطع 𝜇𝑖که در آن 

uit شود که باشد. در اینجا فرض میمی 2له مشخص و متمایزجمμi~i. i. d(0, σμ
و  (2

uit~i. i. d(0, σu
از یکدیگر و در طول مقاطع مستقل بوده  uitو   μiکه طوریاست. به (2

 مشخص و متمایز به طور سریالی غیرهمبسته است. بنابراین داریم: ی هاشوککه و این

E[μi] = E[uit] = E[μiuit] = 0                                                                   (3)        

شود پسماندها واریانس همسان بوده و فاقد خودهمبستگی جهت سادگی، فرض می

|α|، فرض شده است که yitهستند. عالوه بر آن با توجه به مطلوب بودن پایایی سری  <

در مدل،  μiدر طول مقاطع به دلیل وجود  yitرچه ناهمگنی در میانگین سری است. گ 1

شده و احتماالً شامل تعیینشامل رگرسورهای برونزا و از پیش xitپذیرفته شده است. بردار 

باشد. اثرات مقطعی ممکن های باالتر متغیر وابسته میمقادیر با وقفه این متغیرها و وقفه

  yi,t−1مرتبط باشد. پویایی الگو نیز با لحاظ  xitرهای لحاظ شده در بردار است با متغی

 نشان داده شده است. 

همانطور که بیان شد لحاظ متغیر وابسته با وقفه در مدل، همراه با اثرات مقاطع، به دلیل 

 اساس این مدل در شود. برهای تابلویی پویا میارتباط بین این دو موجب تورش داده

                                                 
1 First-Order Autoregressive Error-Components Model 
2 One-Way Error Component Model 
3 Unobservable Individual Effect 
4 Idiosyncratic 
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  μiای مشابه بین وقفه این متغیر و است؛ رابطه μiتابعی از  yit(، 9( تا )9( و )0معادالت )

طی زمان نامتغیر است. بنابراین وقفه متغیر با وقفه به عنوان یک  μiنیز وجود دارد چراکه 

شده است. به  0رگرسور، با یک جزء جمله خطا مرتبط و باعث مشکل درونزایی شدید

 زن استاندارد حداقلکارگیری تخمینهنگامی که فرض برونزایی رگرسورها وجود ندارد؛ به

مربعات معمولی برای معادالت یاد شده سازگار و ناتور نیست. تخمین ها حتی وقتی که 

به طور سریالی غیر همبسته است  uitاثرات تصادفی است و حتی زمانی که  μiفرض شود 

Tبه سمت به نهایت ) Tتوان با افزایش ماند. همچنین نمیار باقی مینیز اریب و ناسازگ →

توان نشان داد که به هنگام و یا با افزایش اندازه نمونه، سازگاری را حاصل نمود. می (∞

,E(yi,t−1و جمله خطای مرکب ) yi,t−1وجود همبستگی مثبت بین  εit) > oتخمین ،)-

بیش از حد  αرش به سمت باال دارد و از اینرو پارامتر های حداقل مربعات معمولی توزن

وان تبرآورد خواهد شد. بنابراین نیاز است تا مشکل درونزایی متوقف گردد. در این مورد می

های الگو به نحوی که اثرات ثابت مربوط دو استراتژی را جایگزین نمود. نخست تبدیل داده

بین رگرسورها حذف شود. دوم، حل مشکل  به مقاطع از بین رفته و در نتیجه همبستگی

 .yi,t−1درونزایی با به کارگیری ابزارهای معتبر برای 

( و هانسن و 0310) 0بار توسط هانسندر ادبیات اقتصاد، اول  GMMزن تخمین

معمول است.  IVزن یک تخمین GMMزن ( معرفی شد. تخمین0310) 9سینگلتون

است که به  2دی شرایط معنادار گشتاوریبن، فرمولGMMهسته مرکزی برآورد 

( دریافت که 0310طور سازگاری برآورد شود. هانسن )دهد تا بهپارامترهای الگو اجازه می

کند؛ ماتریسی است که در آن، را کارا می GMMای که تخمین زن ماتریس وزنی بهینه

ست. بر این اساس های بکار رفته برای هر گشتاور، عکس واریانس یا کوواریانس آنهاوزن

معروف است.  2SLSزن ( را ارائه نمود که به تخمینEGMMکارا ) GMMزن وی تخمین

شود. از آنجا که برآورد با نیز نامیده می 0ایمرحلهزن یکزن همچنین تخمیناین تخمین

ای خود نیازمند به استفاده از پسماند برآوردی از الگوی یک مرحله GMMزن تخمین

پذیرفته می شود. آلتونجی و  9ایدو مرحله GMMاز اینرو در عمل، فرایند اولیه است 

                                                 
1 Severe Endogeneity Problem 
2 Hansen 
3 Singlton 
4 Meaningful Moment Conditions 
5 One-Step GMM Estimator 
6 Two-Step GMM Estimator 
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ای دو مرحله GMMدهند که برآوردگر ( نشان می0330( و آرالنو و باند )0339) 0سگال

طور دقیق در که به برد. همچنین همان طورهای کوچک رنج میبهینه از این تورش داده

های محدود گشتاورهای تجربی می تواند در نمونه شود، واریانس( بحث می0223)رودمن 

تواند وزنی غیر صحیح از مشاهدات وجود زده شود. در نتیجه میطور ضعیف تخمینبه

داشته باشد. برآورد ضرایب ناتور باقی مانده ولی خطای معیار سهواً و به اشتباه، خوب به 

ی امرحلهای و دوردهای یک مرحلههای زیاد بین برآورسد. از دیدگاه تجربی، تفاوتنظر می

زن ( تخمین0310های محدود باشد. آرالنو و باند)ممکن است، عالمتی از تورش داده

GMM :را برای برآورد الگو در تفاضل مرتبه اول استفاده کردند 

Δyit = α∆yi,t−1 + Δuit                                                                     (02)  

(T−2)(T−1)از  DIFFزن تخمین

2
صورت زیر که به 0کنداستفاده می IVشرایط گشتاوری   

 است:

E[yi,t−2(∆yit − α∆yi,t−1)] = E(yi,t−2Δuit) = 0       for: t = 3,… , T         (00)   

در دسترس  𝑦𝑖,𝑡−1∆های متغیر وابسته، به عنوان ابزار برای در هر دوره زمانی کلیه وقفه

 باند معروف است. -آرالنو (DIFFای تفاضلی )زن دو مرحلهزن به تخمیناست. این تخمین

Nبرای  GMM-DIFFای زن دو مرحلهتخمین → کلی ثابت، سازگار است و بطور Tو  ∞

Tبه هنگامی که  →  .9نیز سازگار است ∞

، تنها تورشی GMM-DIFFای زن دو مرحله( نشان دادند که تخمین0330) آرالنو و باند

تری نسبت به تخمین های محدود دارد و همچنین از واریانس کوچککوچک در نمونه

( برخوردار است. به هر حال 0310و 0310های متغیر ابزاری آندرسون و هسیائو )زن

است که  DIFF-GMM 2ای زن دو مرحلهمشکلی که آنها بر روی آن تاکید دارند، تخمین

دهد. های محدود بدست مییین را، برای خطای معیار، به ویژه در نمونهتورش به پا

های محدود رنج از تورش شدید در نمونه GMM-DIFFای زن دو مرحلهبطورکلی تخمین

ه اول های مرتبطور ضعیف با تفاضلهای متغیر وابسته، بهویژه وقتی که وقفهبرد؛ بهمی

                                                 
1 Altonji & Segal 

μها در اثرت مقطعی )تن uitو  ϵitمعادل هستند. چراکه  Δuitو  Δϵitواضح است که  2
i

( متفاوت بوده که آن هم 

 بوسیله تبدیل تفاضل مرتبه اول، حذف شده است.
 ( رجوع شود.0229) برای مطالعه بیشتر به آلوارز و آرالنو 9

4 Two-Step DIFF Estimator 
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. در این مورد، به هنگامی که ابزارها برای 0ه باشدمتغیرهای درونزا در دوره بعدی، همبست

ای هآید. در الگوی دادهمعادله تفاضل اول، ضعیف بوده و مشکل شناسایی نیز بوجود می

، وقتی که پارامتر اتورگرسیو نزدیک به واحد است یا وقتی که واریانس AR(1)تابلویی 

μاثرات مقاطع )
i

. 0کند( باشد؛ این مشکل بروز میuit( بزرگتر از واریانس جمله اخالل )

-دهند که مشکل ابزارهای ضعیف بویژه زمانی( نشان می0331این بلوندل و باند )بر  عالوه

 کوچک است، برجسته است.  𝑇که، بعد زمانی 

، yi1( نشان دادند که تحت فرض پایایی خفیف برای شرایط اولیه 0311بلوندل و باند )

( را به کار Two Step SYS-GMM، )GMMای سیستمی از دو مرحلهزن توان تخمینمی

( به عنوان ابزار در سطح استفاده yit∆، )yitزنی که از وقفه تفاضل اول سری گرفت. تخمین

در سطح به عنوان ابزار برای معادالت تفاضل اول استفاده  yitکند. عالوه بر این از وقفه می

از میانگین بلندمدت  yi1تحت این فرض که انحرافات شرایط اولیه خاص،  طورکند. به می

(μi

1−α
μi( با میانگین بلندمدت )

1−α
توان نوشت که می، 9( ناهمبسته شده است

E(∆yi,2ηi) = 0
برای  E(∆uitμi)کارگیری فروض ضعیف و استاندارد، که در آن با به. 2

i = 1,2,… , N  وt = 3,4, … , T ابر صفر است، برT − صورت شرط متعامدی اضافی به 2

 زیر خواهد بود:

E (∆yi,t−1(μi + uit)) = E(∆yi,t−1εit) = 0      for: t = 3, 4, … , T             (00)  

 yt−1∆)برای مثال  yitدهد، تا از وقفۀ تفاضل اول این شرایط جدید گشتاوری اجازه می

tبرای  = 3,4, … , Tوان ابزار برای ( را به عنyi,t−1 .ماتریس ابزار  در سطح، استفاده شود

 صورت زیر تعریف شود:تواند بهبرای معادالت درسطح می

ZL,i = (

∆yi2     0        0      ⋯        0       ⋯         ⋮
  0      ∆yi3   ∆yi2     ⋯        0       ⋯         ⋮ 
  ⋮          ⋮         ⋮        ⋱         ⋮         ⋱          ⋮
    0         0        0      ⋯  ∆yi,T−1   ⋯     ∆yi2

)     (09    )                     

                                                 
 ( رجوع شود.0331برای مطالعه این مورد به بلوندل و باند ) 0
 ( رجوع شود.0022برای بحث بیشتر به باند ) 0
E[(yi1به عبارت دیگر الزم است که  9 −

μi

1−α
)μi] = باشد. نیاز است تا انحراف شرایط اولیه از میانگین بلندمدت  0

(، بلوندل 0221(، بالتاجی )0331به اثرات ثابت همبسته نباشد. برای مطالعه بیشتر در این مورد به بلوندل و باند )

 ( رجوع شود.0223ن )( و رودم0220و دیگران )
tبه میانگین بلندمدت از دوره  yitدهد که فرض پایایی در باال نشان می 2 = به بعد همگرا است. بلوندل و  2

E(∆yi,2ηi)( این رابطه را اثبات کردند. در نتیجه 0223رودمن ) (a0331باند) = 0. 
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tکه، سطر اول متناظر با جایی = tو سطر آخر متناظر با  3 = T  است. قیود گشتاوری

 د:صورت زیر نوشته شوتواند به طور کامل بهاضافی می

E(ŹL,iεi) = 0  with εi = (

εi3
εi4
⋮
εiT

)                                                           (02 )           

 برای معادله درسطح، عبارت است از: GMMزن تخمین

α̂level = (ý−1ZLWNŹLY−1)
−1
(ý−1ZL)WNŹLY−1                               (00     )      

شود. بلوندل و را در هر دوره شامل می yiبرداری است که وقفه اول  𝑦−1که جایی

کنند که از هر دو مجموعه از سیستمی را پیشنهاد می GMMزن ( تخمین0331باند)

د. مجموعه کامل شرایط برای آن گیر( بهره می02( و )09شرایط گشتاوری در معادالت )

 عبارتست از:
E(yi,t−2∆εit) = 0   for: t = 3,… , T      
E(εit∆yi,t−1) = 0   for: t = 3,… , T                                                              (09)  

Tاین سیستم، مشتمل بر ) − T( معادله در تفاضل مرتبه اول و )2 − سطح  ( معادله در2

𝑡برای  = 3, 4,… , 𝑇 :است. ماتریس کامل ابزارها برای آن عبارت است از 

ZSYS,i =

(

 
 

  ZD,i      0         0         ⋯          0   

0      ∆yi2       0         ⋯          0
0         0      ∆yi3        ⋯          0
 ⋮          ⋮           ⋮           ⋱          0
    0        0         0          ⋯  ∆yi,T−2)

 
 
= (

ZD,i     0   

0       ZL,i
)                     (00)      

 بر اساس آن عبارت است از: GMMزن تخمین

  α̂SYS = (q́−1ZSYSWNŹSYSq−1)
−1
(q́−1ZSYSWŹSYSqi)             (01               )  

qiکه در آن جایی = (∆yi
′, yi

شرایط گشتاوری اضافی برای معادالت در سطح و از این . (′

( پیشنهاد 0330) های با وقفه به عنوان ابزار، ابتدا توسط آرالنو و بووررو اعتبار تفاضل

دهند گسترش داده و نشان می( را 0330( رهیافت آرالنو و بوور )0331شد. بلوندل و باند )

ماند. همچنین فروضی را بر شرایط اولیه تعریف که قیود گشتاوری اضافی، معتبر باقی می

افته یای گشتاورهای تعمیمزن دو مرحلهکنند که تحقق آن برای معتبر بودن تخمینمی

ترین توان از نزدیک، میGMM-SYSای زن دو مرحلهسیستمی الزم است. در تخمین

های تفاضل اول به عنوان ابزار برای معادالت در سطح و همچنین از وقفه در سطح، وقفه

افی های اضبه عنوان ابزار برای معادالت در تفاضل مرتبه اول استفاده نمود. استفاده وقفه
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. بلوندل و باند 0های مرتبه اول، شرط گشتاوری زائدی را نتیجه خواهد داداز تفاضل

تا حد زیادی کاراتر از  GMM-SYSای زن دو مرحلههند که تخمیند( نشان می0331)

 𝑦𝑖𝑡است وقتی سری پایا است، سطوح با وقفۀ  GMM-DIFFای زن دو مرحلهتخمین

-اضلکه وقفه تفحالیصرفاً ابزارهای ضعیفی برای معادالت در تفاضل مرتبه اول هستند؛ در

ماند و از اینرو ابزارهای معتبری برای معادالت میهای مرتبه اول به عنوان ابزار، مفید باقی 

 0( و سارگانmjشود. بدین منظور، عموماً از دو آماره خودهمبستگی )در سطح محسوب می

برای آزمون عدم وجود خودهمبستگی سریالی در جمالت خطا  mjشود. آماره استفاده می

رده شده در مدل است. در این تحقیق، و آماره سارگان برای آزمون اعتبار ابزارهای بکار ب

-زننیافته سیستمی نسبت به تخمیزن گشتاورهای تعمیمبه دلیل کارایی بیشتر تخمین

( استتا افزاربرای برآورد الگو )با نرم GMM-SYSای زن دو مرحلههای رقیب، از تخمین

 استفاده شده است.

 هاتوصیف داده -4
دهد. با به توهم مالی و کسری بودجه را نشان میهای مربوط جدول زیر میانگین داده

های (، بیشترین میانگین شاخص توهم مالی در طی سال0های جدول )توجه به داده

و کمترین میانگین مربوط  19/13مربوط به کشور گرجستان به میزان  0202تا  0222

است.  09/02 است. این مقدار در کشور ایران معادل 19/99به کشور سورینام  به میزان 

دوم و سوم قرار دارند. همچنین  کشورهای موریس و جمهوری دومینیکن به ترتیب در رتبه

مربوط به کشور  0202الی  0222های ، طی سالGDPبیشترین میانگین کسری بودجه بر 

است.  -30/0است و کمترین میزان مربوط به کشور ایران معادل  20/0مصر به میزان 

یالنکا بعد از مصر، به ترتیب در رتبه دوم و سوم قرار دارند. همچنین کشورهای اردن و سر

است که نشان از میانگین توهم  30/00در رابطه با توهم مالی، میانگین کل کشورها برابر 

، میانگین GDPمالی نسبتاً باالی کشورهای در حال توسعه دارد. در مورد کسری بودجه به 

 00دهد این کشورها به طور میانگین طی این ان میاست که نش 21/0کل کشورها برابر 

 باشند.می سال، دچار کسری بودجه

  

                                                 
( 0223( و رودمن )0220(، باند )0331وندل و باند )(، بل0330برای بحث بیشتر در این مورد به آرالنو و بوور ) 1

 رجوع شود.
2 Sargan 
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 2111-2114های ، در سالGDPبودجه بر (: میانگین توهم مالی و کسری1جدول)

 مالیتوهم  کشور
 کسری بودجه

 GDPبر 
 کشور

توهم 

 مالی

کسری 

 بودجه

 GDPبر 

 09/2 01 کنیا -00/2 09/00 بنگالدش

 00/0 9/19 موریس -92/0 09/00 بالروس

 99/2 09/12 مولداوی -20/0 39/00 بلیز

 -01/9 19/02 مغولستان 09/0 09/00 برزیل

 09/2 39/03 نیکاراگوئه -30/0 19/12 بلغارستان

 -92/0 99/12 پرو 90/2 99/10 کاستاریکا

 03/2 99/00 فیلیپین -10/2 09/12 جمهوری دومینیکن

 39/0 29/01 رومانی 20/0 0/01 مصر

 10/2 29/09 سریالنکا 00/2 19/13 گرجستان

 -21/0 19/99 سورینام 39/2 99/12 گواتماال

 -90/2 09/02 سوازیلند 20/0 1/19 هندوراس

 -99/0 9/00 تایلند 03/9 29/09 هند

 03/0 99/00 اکراین -30/0 09/02 ایران

 -91/9 2/93 ویتنام 99/0 09/09 جاماییکا

 - - - 30/2 2/19 اردن

 21/0 30/00 میانگین کل کشورها
 منبع: بانک جهانی، بنیاد هریتیج، محاسبات پژوهش

مورد  کشور 03را برای  GDP( روند میانگین توهم مالی و کسری بودجه بر 0نمودار )

دهد. همانطور که در نمودار مشخص نشان می 0222-0202های مطالعه در طی سال

سال یک روند افزایشی بوده و روند میانگین  00ی طی این است روند میانگین توهم مال

نیز روندی تقریباً افزایشی )و یا حداقل غیر کاهشی( است. همچنین   GDPبرکسری بودجه 

ای کوتاه، همگام با توهم مالی حرکت توان اظهار داشت که کسری بودجه تقریباً با وقفهمی

هم مالی با یک وقفه کوتاه کسری بودجه که به هنگام افزایش در توکرده است. به نحوی

یابد و به هنگامی که توهم مالی کاهش یابد، اندکی پس از آن کسری نیز افزایش می

 .شودبودجه نیز دچار کاهش می
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در کشورهای  GDP(: روند حرکتی میانگین توهم مالی و کسری بودجه بر 1نمودار)

 مورد بررسی 

 منبع: محاسبات پژوهش

 گو و ارائه نتایجبرآورد ال -5

 های تشخیصینتایج حاصل ازآزمون -5-1

تفاده سیستمی اسیافته گشتاورهای تعمیم زنهای تابلویی پویا که از تخمینروش دادهدر 

های تشخیصی معروف است، کند، الزم است سه آزمون )پسا برآوردی( که به آزمونمی

 که به منظور بررسی معناداری است 0والد مورد بررسی واقع شود. اولین آزمون، آزمون

 اتدو با درجآماره کای از آزمون این گیرد.انجام می الگو توضیحی متغیرهای همزمان

ن صفر ای آزادی معادل تعداد متغیرهای توضیحی منهای جزء ثابت برخوردار است. فرضیه

ب کشورهای مورد مطالعه در سطح معناداری ده درصد ضرای آزمون، صفر بودن تمام

باشد. اگر احتمال آماره مورد نظر در آزمون والد کمتر از ده درصد باشد فرضیه صفر یم

توان نتیجه گرفت متغیرهای توضیحی مورد نظر بر متغیر وابسته شود که میرد می

آزمون دوم، آزمون  شود.، معناداری کل مدل تایید میتأثیرگذار بوده و به طور کلی

متغیرهای ابزاری مورد استفاده در برآورد الگو  9تبر بودناست که برای بررسی مع 0سارگان

است. فرضیه صفر این آزمون عدم وجود همبستگی بین متغیر ابزای و جمله اختالل را 

                                                 
1 Wald 
2 Sargan 

 باالیی همبستگی دارای باید شده تعریف ابزاری متغیرهای که است این ابزاری متغیرهای بودن معتبر از منظور 3

 نباشد.  اختالل تجمال با همبستگی دارای ولی، بوده؛ متغیر وابسته مرتبه اول داروقفه متغیر با

۰

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

0222

0220

0220

0229

0222

0220

0229

0220

0221

0223

0202

0200

0200

0209

0202

توهم مالی GDPکسری بودجه به 
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جا معتبر است که با خطاها در معادله تفاضلی مرتبه اول همبسته ابزارها تا آنکند )بیان می

ودن متغیرهای ابزاری به کار گرفته شده در پذیرش این فرضیه به معنای معتبر ب نباشد.(،

بوده و جهت اطمینان از عدم  0باند-آزمون سوم آزمون خودهمبستگی آرالنو باشد.مدل می

وجود خودهمبستگی در جمالت پسماند و همچنین تعیین مرتبه خودهمبستگی جمالت 

ا در ت خطپذیرد. فرضیه صفر آزمون همبستگی سریالی که در آن جمالپسماند انجام می

دم وجود )ع دهندرگرسیون تفاضلی مرتبه اول همبستگی سریالی مرتبه دوم را نشان نمی

تر از ده درصد باشد تا که باید احتمال آماره آن بزرگ خودهمبستگی مرتبه دوم است(،

عدم وجود همبستگی سریالی از مرتبه دوم تایید شود. برای آزمون خودهمبستگی مرتبه 

تخمین  ( نشان دادند که در0330) باند و عکس مرتبه دوم است. آرالنوها براول تحلیل

GMM جمالت اخالل باید دارای خودهمبستگی سریالی مرتبه اول ،AR(1)  بوده و دارای

نباشد. یعنی احتمال آماره در مرتبه اول کمتر  AR(2)خودهمبستگی سریالی مرتبه دوم 

ایج حاصل از سه آزمون مذکور در نتد باشد. از ده درصد و در مرتبه دوم بیشتر از ده درص

 باشد.می( 0) جدول ( به شرح9( تا )9(، )0برآورد روابط )

دست آمده از آماره آزمون والد در هر پنج برآورد، شود نتایج بهطور که مشاهده میهمان

داللت بر رد فرضیه صفر و پذیرش فرضیه مقابل یعنی، معناداری تمام ضرایب متغیرهای 

یحی این الگو دارد. در نتیجه متغیرهای به کار گرفته شده در الگو بر متغیر وابسته توض

نتایج به دست آمده از آماره آزمون سارگان نیز در هر پنج برآورد  باشد.تأثیرگذار می

ابزاری  متغیرهای بودن معتبر )پذیرش فرضیه صفر( و صفر فرضیه رد عدم بر داللت

مناسب  از اعتبار شده تعریف ابزاری متغیرهای ترتیب بدین و داشته را شده تعریف

همبستگی با جمالت  دارای شده تعریف ابزاری متغیرهای دیگر بیان به برخوردار است.

باند نیز حاکی از عدم پذیرش فرضیه صفر -نتایج حاصله از آزمون آرالنو باشد.نمی اختالل

آورد است. براین اساس عدم وجود در مرتبه اول و پذیرش آن در مرتبه دوم در هر پنج بر

 گردد.خودهمبستگی جمالت اختالل در برآوردها تأیید می

  

                                                 
1 Arellano-Bond 
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 های تشخیصی در برآوردها(: نتایج آزمون2جدول)

 
 برآورد

 اول

 برآورد

 دوم
 برآورد پنجم برآورد چهارم برآورد سوم

 آزمون

 خود همبستگی

باند -آرالنو  

ه 
رتب

م

ول
-32/9 آمارهZ ا  23/2-  20/2-  09/2-  20/2-  

Prob. 222/2  222/2  222/2  222/2  222/2  

ه 
رتب

م

وم
-200/2 آمارهZ د  292/2  001/2-  239/2-  212/2-  

Prob. 302/2  302/2  320/2  309/2  399/2  

 آزمون سارگان
χ2 9/00آماره   3/00  0/00  9/09  0/02  

Prob. 22/0  22/0  22/0  22/0  22/0  

 آزمون والد
 χ2 9020 0109 9000 9921 9020آماره 

Prob. 222/2  222/2  222/2  222/2  222/2  
 منبع: محاسبات پژوهش

( 9(، )0های تشخیصی نوبت به گزارش ضرایب برآوردی در روابط )پس از گزارش آزمون

(، شاخص 9( گزارش شده است. مطابق با جدول )9رسد. این نتایج در جدول )( می9تا )

کسری بودجه اثر مثبت و معنادار بر کسری بودجه  یندهتوهم مالی و تورم به عنوان افزا

کسری بودجه اثر  دارد. همچنین متغیرهای نرخ ارز و بازبودن تجاری به عنوان کاهنده

دهد. تفسیر ضرایب در برآورد اول به عنوان منفی و معناداری را بر کسری بودجه نشان می

 الگوی پایه بدین شرح است که:

است. بدین مفهوم که با افزایشی  291/2ب توهم مالی معنادار و برابر با اندازه برآوردی ضری

در کشورهای  یک درصدی در توهم مالی، با فرض ثبات سایر عوامل، کسری بودجه

یابد. این نتیجه مطابق با درصد افزایش می 291/2توسعه مورد بررسی به میزان درحال

توهم مالی بر کسری بودجه است. زیرا در انتظار و ادبیات اقتصادی مبنی بر اثر مثبت 

دهندگان موجب شرایط توهمی، برآورد کمتر از حد مخارج خدمات دولتی توسط مالیات

ها برای مخارج عمومی افزایش یابد. درخواست شهروندان برای شود تا تقاضای آنمی

د را افزایش های خوکند تا هزینهافزایش مخارج عمومی این امکان را برای دولت فراهم می

دهد که این مسئله موجب گسترش بیش از حد بخش عمومی و همچنین ایجاد کسری 

 های بزرگ خواهد شد.بودجه
بوده و بیانگر آن است که با فرض ثبات  -92/2معنادار و برابر با ضریب برآوردی نرخ ارز 

ی درصدی در کسر 92/2سایر عوامل، یک درصد افزایش در نرخ ارز منجر به کاهش 
شود. از منظر اقتصادی افزایش نرخ ارز در یک کشور موجب کاهش ارزش پول بودجه می
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شود. این موضوع با ارزان کردن صادرات در بازارهای جهانی موجب ملی آن کشور می
شود که با افزایش کار و تولید در کشور باعث کاهش کسری افزایش صادرات کشور می

ران شدن واردات موجب کاهش واردات شده و  با با گ  شود. همچنینبودجه کشور می
 دهد.کاهش مخارج دولت کسری بودجه را کاهش می

 یافته سیستمی(: نتایج برآورد الگو با روش گشتاورهای تعمیم3جدول)

 متغیرها

برآورد 

(0) 

برآورد 

(0) 

برآورد 

(9) 

 برآورد

 (2) 

برآورد 

(0) 

 ضریب

(Prob.) 

 ضریب

(Prob.) 

 ضریب

(Prob.) 

 بضری

(Prob.) 

 ضریب

(Prob.) 

 وقفه اول متغیر وابسته
91/2  

(222/2)  

02/2  

(222/2)  

90/2  

(222/2)  

00/2  

(222/2)  

02/2  

(222/2)  

 توهم مالی
291/2  

(220/2)  

200/2  

(202/2)  

203/2  

(222/2)  

201/2  

(209/2)  

202/2  

(203/2)  

 نرخ ارز
92/2-  

(220/2)  

09/2-  

(220/2)  

90/2-  

(222/2)  

91/2-  

(222/2)  

00/2-  

(222/2)  

 باز بودن تجاری
12/0-  

(200/2)  

00/2-  

(200/2)  

03/2-  

(201/2)  

0/0-  

(200/2)  

00/0-  

(202/2)  

 تورم 
292/2  

(229/2)  

209/2  

(222/2)  

200/2  

(222/2)  
(222/2)203/2  

292/2  

(222/2)  

م 
وه

ر ت
غی

مت
ی 

برا
ی 

جاز
  م

ی
ها

یر
تغ

م

ی
ها

ور
کش

وه 
گر

ی 
برا

ی 
مال

 

 - صادرکننده نفت
209/2  

(292/2)  
- - - 

 - - با کسری بودجه باال
209/2  

(209/2)  
- - 

 با درآمد

 باال
- - - 

2299/2-  

(220/2)  
- 

 با توهم

 مالی باال
- - - - 

2230/2  

(222/2)  

سازی متغیرها، برآورد نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی است. برای هم مقیاس 0متغیر وابسته در هر 

 گاریتمی است.نرخ ارز در مقیاس ل

 منبع: محاسبات پژوهش

باز بودن تجاری نیز مطابق با انتظار نظری با اثر منفی و معنادار همراه بوده و با ضریبی 

بر کسری بودجه اثرگذار است. بدین صورت که با افزایشی یک درصدی در  -1/0 برابر با

باز بودن  درصدی را تجربه خواهد نمود. درجه 1/0این عامل، کسری بودجه کاهشی 
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دهنده میزان خرید و فروش انجام شده در یک کشور است. هرچه این میزان تجاری نشان

شود و موجب افزایش کار و تولید و درآمد شده و از بیشتر باشد رشد اقتصادی بیشتر می

 گذارد.این طریق اثر منفی بر کسری بودجه می

بر کسری بودجه مثبت بوده و برابر با  مطابق با انتظار نظری اندازه اثرگذاری معنادار تورم

است. بدین تفسیر که تورم با افزایش یک درصدی، کسری بودجه را به میزان  292/2

دهنده اثر تانزی است. طبق ادبیات مربوط، دهد. این نتیجه نشاندرصد افزایش می 292/2

ن افزایش تورم در این کشورها باعث کاهش ارزش حقیقی درآمدهای مالیاتی شده، همچنی

 ها، که یک پدیدهتورم درآمدهای مالیاتی حقیقی را به دلیل تأخیر در پرداخت مالیات

مرسوم در کشورهای در حال توسعه است، کاهش داده و موجب کسری بودجه بزرگتر 

 شده است.

همانطور که در بخش ارائه الگو مطرح شد متغیرهای مجازی با هدف پاسخ به سواالتی 

های کشوری مختلف وارد اثرگذاری توهم مالی بر کسری بودجه در گروهخاص در راستای 

الگوی پایه شده است. نتایج حاصله در ارتباط با این متغیرهای مجازی بدین شرح است 

 که:

متغیر مجازی توهم مالی در برآورد دوم با هدف بررسی تفاوت اثرگذاری توهم مالی بر 

وارد شده است. ضریب برآوردی معنادار و  کسری بودجه در کشورهای نفتی و غیرنفتی

برای کشورهای پایه )یعنی برای کشورهایی  200/2 است. با توجه به اندازه 209/2برابر با 

که صادرکننده نفت نیستند(، این ضریب بدین مفهوم است که نخست، در کشورهای 

ت یر کشورها اسنفت، اندازه اثرگذاری توهم مالی بر کسری بودجه بیش از سا صادرکننده

درصد  221/2و دوم، با افزایشی یک درصدی در توهم مالی، کسری بودجه به میزان 

 یابد. به عبارتی دیگر اثر توهم مالی  بر کسری بودجه در کشورهای صادرکنندهافزایش می

 نفت بیش از )تقریبًا دو برابر( سایر کشورهاست.

ررسی تفاوت اثرگذاری توهم مالی بر متغیرمجازی توهم مالی در برآورد سوم با هدف ب

باال نسبت به کشورهای با کسری بودجه  کسری بودجه در کشورهای با کسری بودجه

 است. با توجه به اندازه 209/2پایین وارد شده است. ضریب برآوردی معنادار و برابر با 

ت(، سشان پایین ابرای کشورهای پایه )یعنی برای کشورهایی که کسری بودجه 203/2

این ضریب بدین مفهوم است که نخست، در کشورهای کسری بودجه باال، اندازه اثرگذاری 

توهم مالی بر کسری بودجه بیش از سایر کشورها است و دوم، با افزایشی یک درصدی در 
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یابد. به عبارتی دیگر اندازه درصد افزایش می 290/2توهم مالی کسری بودجه به میزان 

 کسری بودجه در کشورهای با کسری بودجه باال بیشتر است. اثر توهم مالی  بر 

متغیر مجازی توهم مالی در برآورد چهارم با هدف بررسی تفاوت اثرگذاری توهم مالی بر 

کسری بودجه در کشورهای با درآمد باال نسبت به سایر کشورها وارد شده است. ضریب 

برای کشورهای پایه،  201/2 ه اندازهاست. با توجه ب -2299/2برآوردی معنادار و برابر با 

این ضریب بدین مفهوم است که نخست، در کشورهای با درآمد باال، اندازه اثرگذاری توهم 

مالی بر کسری بودجه کمتر از سایر کشورها بوده و دوم آنکه، در این کشورها با افزایشی 

 یابد.می درصد افزایش 2000/2یک درصدی در توهم مالی کسری بودجه به میزان 

متغیر مجازی توهم مالی در برآورد چهارم با هدف بررسی تفاوت اثرگذاری توهم مالی بر 

کسری بودجه در کشورهای با توهم مالی باال نسبت به کشورهای با توهم مالی پایین وارد 

برای  202/2 است. با توجه به اندازه 2230/2شده است. ضریب برآوردی معنادار و برابر با 

شان پایین است(، این ضریب بدین های پایه )یعنی برای کشورهایی که توهم مالیکشور

مفهوم است که نخست، در کشورهای با توهم مالی باال، اندازه اثرگذاری توهم مالی بر 

کسری بودجه بیش از سایر کشورها است و دوم، با افزایشی یک درصدی در توهم مالی 

یابد. به عبارتی دیگر اندازه اثر توهم افزایش میدرصد  2030/2کسری بودجه به میزان 

مالی بر کسری بودجه در کشورهای با توهم مالی باال بیشتر از کشورهای با توهم مالی 

 پایین است.

 گیرینتیجه -6

ای در کشورهای منتخب در در پژوهش حاضر به بررسی اثر توهم مالی بر سیاست بودجه

، پرداخته شده است. برای این منظور از 0202تا  0222ی زمانی حال توسعه، برای دوره

 یافته سیستمیزن گشتاورهای تعمیمهای تابلویی و تخمینروش اقتصادسنجی داده

(GMM – SYS استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که اثر شاخص توهم مالی )

حاصل از باشد. همچنین نتایج بر کسری بودجه مثبت و از لحاظ آماری معنادار می

 دهد که:برآوردهای الگو با متغیرهای مجازی وارد شده نشان می

نفت بیشتر از )تقریباً دو برابر( سایر کشورها بر کسری  توهم مالی در کشورهای صادرکننده -

بودجه موثر است. طبق مبانی نظری این مسئله مورد انتظار بوده است. در کشورهای 

شود، ارتباط بین صادرات نفتی که وارد بودجه می نفت، درآمدهای حاصل از صادرکننده

ند. ککند و این مسئله توهم مالی را تشدید میمالیات و مخارج را بیش از پیش کمرنگ می
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توهم مالیِ بیشتر، از کانال تشدید افزایش تقاضای مؤدی مالیاتی برای مخارج عمومی، بر 

 گذارد. کسری بودجه اثر شدیدتری می

ر از ی باالتر بیشتم مالی بر کسری بودجه در کشورهای با کسری بودجهتاثیرگذاری توه -

تر است. این مسئله نیز مورد انتظار است زیرا کسری کشورهای با کسری بودجه پایین

های باالتر یعنی تطابق مالیات و مخارج کمتر و توهم مالی بیشتر، و در نتیجه بودجه

 اثرگذاری بیشتر بر کسری بودجه.

ی بر کسری بودجه در کشورهای با درآمد باالتر از متوسط، کمتر از کشورهای با توهم مال -

تر از متوسط است. این مسئله به این دلیل است که در محدوده مکانی درآمد پایین

-تر کسری بودجه باالتری دارند، بنابراین طبق استداللپژوهش، کشورهای با درآمد پایین

 هم مالی در این کشورها قابل قبول است.های مطرح شده اثرگذاری بیشتر تو

در کشورهای با توهم مالی باالتر، اثر توهم مالی بر کسری بودجه بیشتر از کشورهای با  -

تر است. توهم مالی باالتر یعنی شکاف بین مالیات و مخارج در ذهن توهم مالی پایین

می بیشتر است. تر است و تقاضای مؤدیان برای افزایش مخارج عمومؤدی مالیاتی عمیق

کند به نحوی که فشار سیاست ها ایجاد میبیشتر بودن توهم مالی، نوعی ولع در دولت

یابد قویتر مداران برای افزایش مخارج عمومی مادامی که درآمدهای دولت افزایش می

 بدیهی است که اثر توهم مالی بر کسری بودجه در این کشورها بیشتر باشد. شود.می

ور دار، به منظمند و جهتاین یافته آن است که یک سیاست مالی هدفسیاستی  توصیه

های مالیاتی، ها طراحی شود و سیاستگذاری و اجرای سیاستکاهش شکاف بین سیاست

مالیات، باهم هماهنگ شوند.  مالی و پولی برای به حداقل رساندن اثرات تحریف کننده

در دستور کار قرار دهند تا از ایجاد توهم  گذاران باید شفافیت و نظارت راهمچنین قانون

 مالی و در نتیجه بزرگ شدن دولت جلوگیری شود.
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