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چکيده
براساس فرضیه کائو و روبین ) ،(K&Rافزایش قدرت دولت در جمعآوری مالیات ،باعث گسترش اندازه دولت
میشود .در این راستا ،هدف اصلی مقاله حاضر ،آزمون این فرضیه برای اقتصاد ایران طی دوره زمانی -39
 0931است .به این منظور ،از دو متغیر نرخ مشارکت زنان در بازار کار و نرخ خود اشتغالی ،بهعنوان شاخصهای
اندازهگیری قدرت دولت در جمعآوری مالیات و روش برآورد رگرسیون هم جمعی کانونی ) (CCRاستفاده
شده است .نتایج حاصل از این تحقیق ،نشاندهنده عدم معناداری تأثیر شاخصهای مورد استفاده ،بر اندازه
دولت و درنتیجه ،رد فرضیه کائو و روبین برای اقتصاد ایران است .برآوردگرهای  FMOLSو  DOLSنیز،
نتایج بهدستآمده را تأیید میکنند.
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 .7مقدمه

 .5ادبيات تحقيق
 .5-7مبانی نظري
بررسی علل افزایش مخارج دولت ،یکی از موضوعات اساسی در اقتصاد بخشعمومی است .اولین
بررسیهای انجامشده درباره علل گسترش بخشعمومی به آدولف واگنر ()Adolph Wagner, 1883

] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1397.18.2.4.3
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شناسایی تجربی عوامل مؤثر بر گسترش حجم دولت (یا بخش عمومی) ،همواره از مسائل مورد عالقه
سیاستگذاران و اقتصاددانان بوده است؛ تا بتوان از طریق اتخاذ سیاستهای مناسب ،به اندازه بهینه
دولت و رشد اقتصادی مطلوب نائل آمد.
در ادبیات بخش عمومی نیز دالیل نظری بسیاری برای توجیه افزایش مخارج دولت ارائه شده
است؛ مثل «فرضیه واگنر» ،0که در آن ادعا میشود ،کشش درآمدی تقاضا برای کاالهای بخشعمومی،
بیشتر از واحد است .در تئوریهای دیگر ،شوکهای اقتصادی ،علت افزایش ناگهانی اندازه دولت بیان
شده است؛ بهطوری که اندازه دولت ،هیچگاه به سطح قبلی خود باز نمیگردد .همچنین« ،اثر
قیمتهای نسبی» 2نیز بهعنوان دلیل رشد بخشعمومی مطرح شده است.
رویکردهای دیگری هم در چارچوب «تئوری انتخاب عمومی» 9وجود دارد که بر اساس آن سطح
مخارج دولت ،نشاندهنده تقاضای مؤدیان مالیاتی رأیدهنده برای کاالها و خدمات عمومی است .از
سوی دیگر ،استدالل بعضی از اقتصاددانان در طرف عرضه دولت (سیاست ،بوروکراسی ،و  )...این است
که دولت ممکن است بر حسب برنامه خود عمل کند؛ به این معنی که لزوماً تقاضای مؤدیان مالیاتی
رأیدهنده 4را دنبال نمیکند.
فرضیه کائو و روبین ) (Kau and Rubin, 1981یا  K&Rنیز ،بهعنوان یکی دیگر از فرضیات
مطرح شده در اقتصاد بخشعمومی ،افزایش مخارج عمومی را بهنحو دیگری توضیح میدهد .بر اساس
این فرضیه ،افزایش قدرت دولت در جمعآوری مالیات و کاهش هزینههای اجتماعی آن ،از طریق
توسعه پایه مالیاتی و بالطبع گسترش درآمدهای مالیاتی ،باعث افزایش مخارج دولت در زمینه خدمات
عمومی میشود.
بر این اساس ،در مطالعه حاضر سعی میشود تا فرضیه کائو و روبین برای اقتصاد ایران با استفاده
از دادههای سری زمانی سالهای  0931-39تحلیل و بررسی تجربی شود.
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1. The Retched Theory of Government Growth
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اقتصاددان معروف آلمانی نسبت داده شده که به قانون واگنر یا قانون توضیح رشد دولت معروف است
( .)Peacock and Scott, 2000واگنر بیان میکند که با رشد درآمد سرانه ،اندازه نسبی بخشعمومی
نیز افزایش مییابد .بیانیه واگنر بر مبنای حرکتی تجربی استوار است؛ به اینصورت که وی بررسی
مسأله رشد بخش عمومی چند کشور اروپایی ،آمریکا و ژاپن را مورد توجه قرار داده ،سپس عوامل
تعیینکننده در تغییر نسبت هزینه عمومی به تولید ناخالص ملی را در مورد آن کشورها توضیح داده
است .وی تصریح میکند زمانیکه اقتصاد بهسوی صنعتیشدن پیش میرود ،ماهیت ارتباط بین
گسترش بازارها و رفتار کارگزاران اقتصادی ،پیچیدهتر خواهد شد .حل و فصل این پیچیدگی در
ارتباط بازارها و دیگر عناصر اقتصادی ،نیاز به وضع قوانین و قراردادها و تالش برای حفاظت از
دستاوردهای جدید را بیشتر خواهد کرد .پس باالرفتن درآمدها در نتیجه صنعتیشدن ،مستلزم
دخالت بیشتر دولت و بخشعمومی در اقتصاد است .واگنر در عین حال ظهور بخشهای خدمات
بانکی دولتی ،خدمات قانونی ،رشد هزینههای آموزش و پرورش و خدمات بهداشتی عمومی را مورد
تأکید قرار داده و کشش درآمدی تقاضای آنها را محاسبه کرده است .از نظر واگنر ،این خدمات دارای
حساسیت درآمدی تقاضای باال هستند .از اینرو ،با افزایش درآمد حقیقی در اقتصاد ،مخارج عمومی
برای این خدمات به نسبت بیشتری افزایش مییابد و این به نوبه خود باعث افزایش نسبت مخارج
عمومی به تولید ناخالص ملی میشود (دادگر و نظری.)031 :0930 ،
مطالعات اقتصاد بخشعمومی ،در خصوص شناسایی عوامل تعیین کننده اندازه دولت ،به
ایدهپردازی واگنر منتهی نشده و پس از آن نیز ،نظریه های متعددی ارائه شدهاند.
پیکاک و وایزمن ( )Peacock and Wiseman, 1961با ارائه «نظریه چرخ دنده ای رشد مخارج
دولت» 0بیان داشتند که در یک نظام مبتنی بر دموکراسی ،که مردم در مورد میزان بار مالیاتی
مناسب ،دارای نقطهنظر میباشند ،افزایش هزینه عمومی دولت ها بهشدت محدود میشود؛ اما در
شرایط نامطلوب اجتماعی نظیر جنگ ،زلزله و سیل ،دولت ها ناگزیر به افزایش یکباره هزینه های
خود و بهدنبال آن ،سطح مالیات ها می شوند؛ که هر چند از نرخ مورد قبول تجاوز میکند ،ولی تحت
شرایط خاص ،مورد قبول عموم مردم واقع می شود .در نتیجه ،نسبت هزینه های عمومی ،به تولید
ناخالص ملی ،جهشی ناگهانی پیدا می کند .با پایان حوادث فاجعهآمیز ،نرخ متناسب مالیاتی ،به سطح
اولیه خود باز نگشته و از اینرو ،هزینه های عمومی نیز به سطح قبلی خود باز نخواهد گشت.
از نظر بامول ( ،)Baumol, 1967بهرهوری نیروی کار در بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی
پایین تر بوده ،در حالیکه نرخ افزایش دستمزد در این دو بخش یکسان است .بنابراین ،بهای تمامشده
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کاالها و خدمات دولتی نسبت به بخش خصوصی ،فزونی می گیرد؛ یعنی ،سهم هزینه های دولت در
تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد.
ماسگریو ( )Musgrave, 1969و روستو ( )Rostow, 1960اذعان داشتهاند که رشد مخارج عمومی
ممکن است مرتبط با الگوهای رشد و توسعه اقتصادی جوامع باشد .در مراحل اولیه رشد و توسعه
اقتصادی ،سرمایه گذاری بخشعمومی بهعنوان نسبتی از کل سرمایه گذاری در اقتصاد باال است .بنابراین،
هزینههای زیربنایی مانند :راه ،سیستم های حمل و نقل ،قوانین و مقررات ،بهداشت ،تعلیم و تربیت و
سایر سرمایه گذاری ها در سرمایه انسانی ،بر دوش بخشعمومی است (موالیی و گلخندان.)0932 ،
بهطور کلی بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی ،عوامل مؤثر بر اندازه دولت را می توان به عوامل
طرف تقاضا ،عوامل طرف عرضه و سایر عوامل دستهبندی کرد و در قالب شکل ( ،)0نمایش داد.
شکل  .7الگوي مفهومی عوامل مؤثر بر اندازه دولت

درآمد سرانه
نسبت شهرنشینی
تعداد گروه ها ذی نفع
ینابرابری
سهم مخارج کاالهای
عمومی

فدرالیسم

ساير عوامل

سهم مالیات ها غیرمستقیم
ی
سهم بیمه های اجتماعی

دولت های لیبرال
دولت های سوسیال
نسبت سالخوردگی جمعیت
مشارکت زنان در بازار کار
تکرر انتخابات
در قدرت بودن احزاب چپ
درجه باز بودن اقتصاد
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عوامل
طرف تقاضا

اندازه
دولت

عوامل
طرف عرضه

مأخذ :محمدیان و همکاران ()0932
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در طرف تقاضا ،اندازه دولت از دو طریق تحت تأثیر قرار میگیرد :یکی ،تقاضای انفرادی شهروندان
برای کاالهای عمومی ،تعدیل آثار خارجی و توزیع مجدد و دیگری ،فشارهای سیاسی گروههای ذینفع
که از طریق البی متمرکز ،دولت را وادار به اجرای سیاست مورد نظر خود میکنند .بر این اساس،
متغیرهای مؤثر بر اندازه دولت در طرف تقاضا شامل درآمد سرانه ،نسبت شهرنشینی ،سهم مخارج
مربوط به کاالهای عمومی ،نابرابری درآمدی و تعداد گروههای ذینفع است.
اثر درآمد سرانه بر اندازه دولت میتواند مثبت یا منفی باشد ،زیرا در حالیکه قانون واگنر ادعا
میکند ،بهدلیل باکششبودن تقاضای شهروندان برای خدمات عمومی ،اندازه دولت با درآمد سرانه
رابطه مثبت دارد ،اما در مقابل ،بیرد ( ،)Bird, 1971ماسگریو ( )Musgrave, 1969و گوپتا ( Gupta,
 ،)1968دریافتند زمانیکه تحلیلها به دولتهای ثروتمند جهان محدود میشود ،هر گونه رابطه مثبت
بین رشد اقتصادی و سهم دولت در محصوالت اقتصادی زیر سؤال میرود.
ویلدوسکی ( ،)Wildavsky, 1975نشان داد که درجه توسعه حیطه بخش عمومی بهطور
معکوس و نه بهطور مستقیم ،با رشد اقتصادی تغییر میکند .در مورد نسبت شهرنشینی ،انتظار بر
این است که رشد فرایند شهرنشینی و آثار خارجی مرتبط با آن ،افزایش مستمری را در مخارج
عمومی در پی داشته باشد .رابطه بین کاالهای عمومی و اندازه دولت به قیمت و کشش قیمتی تقاضای
این کاالها وابسته است.
ادبیات مربوط ،شواهدی در حمایت از قیمتهای فزاینده و کشش پایین تقاضا برای این کاالها،
یعنی وجود رابطهای مثبت بین سهم کاالهای عمومی از مخارج و اندازه دولت را نشان میدهد .تأثیر
نابرابری بر اندازه دولت ،وابسته به اندازه توزیع مجدد است .اگر توزیع درآمدها در بین طبقات مختلف
اجتماعی یکسان باشد ،در این صورت کاندیداها برای جذب رأیدهندگان باید سیاستهای بازتوزیعی
را در سطح گستردهتری دنبال کنند .نرخهای پایین نابرابری به اندازه توزیع مجدد بزرگتر و در
نتیجه ،اندازه بزرگتری از دولت منجر میشود .در مورد گروههای ذینفع شواهد نشان میدهد ،تعداد
گروههای ذینفع سازمانیافته ،دارای اثر مثبت و معناداری بر اندازه دولت هستند (محمدیان و
همکاران.)0932 ،
در نظریههای طرف عرضه بر انگیزههای موجود در بدنه دولت برای منبسطشدن اندازه بخش
عمومی ،بخصوص بر بوروکراسی ،درجه توهم مالی و رفتار انحصاری دولت بهعنوان عوامل مؤثر بر
اندازه دولت تأکید میشود .نظریه بوروکراسی بر رابطه رسمی بین سطوح دولت در درون کشور ،بویژه
وجود مراکز متعدد مستقل قدرت و درجه تمرکز مالی تأکید میکند که ساختار نهادی دولت در حالت
اول ،فدرالیسم است .بنابراین ،میتوان انتظار داشت که کشورهای با ساختار فدرالیسم در مقایسه با
دولتهای غیرفدرال دارای دولتهای بزرگتری باشند ،زیرا بر اساس مطالعات داونز (،)Downs, 1964
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نیسکانن ( )Niskanen, 1971و ویلدوسکی ( ،)Wildavsky, 1974بوروکراتهای دولتی ،فشارهای
درونی در راستای افزایش و توسعه حیطه قدرت خویش بهوجود میآورند و کثرت آنها این فشارها را
افزایش میدهد.
بر اساس نظریه توهم مالی ،شهروندان ،اندازه دولت را با میزان مالیات پرداختی اندازه میگیرند،
به این ترتیب ،مالیاتهایی که کمتر برای شهروندان آشکار است ،با احتمال بیشتری توسط دولت
بهکار گرفته میشوند؛ بنابراین ،میتوان انتظار داشت که دولتهایی با بیشترین افزایش در ابعاد بخش
عمومی ،باید دولتهایی باشند که در تأمین منابع تکیه فزایندهای بر مالیاتهای غیرمستقیم و سهم
بیمههای اجتماعی دارند.
نظریه های یادشده بر بخش تقاضا یا بر بخش عرضه خدمات عمومی تأکید داشتند ،اما در دنیای
واقعی ،عوامل دیگری نیز وجود دارند که تأثیر بسزایی بر اندازه دولتها و رشد مخارج آنها می گذارند.
در این زمینه میتوان به نظریههای مبتنی بر افکار و عقاید ،نظریههای جبرگرایانه ،نظریههای سیاسی
و نظریه جهانیسازی اشاره کرد .بررسی شواهد و نظرسنجی در مورد افکار و عقاید نشان میدهد که
این عوامل میتوانند روندهای متمایل به اندازه خاصی از دولت را اندازهگیری کنند .بر این اساس،
میتوان انتظار داشت که در دولتهای لیبرال اندازه بخش عمومی کوچکتر از دولتهای سوسیالیستی
باشد .در نظریههای جبرگرایانه ،عوامل جمعیتی در توضیح رشد دولت بر سالخوردگی جمعیت و آثار
آن بر مخارج بهداشتی و سایر مخارج دولت تأکید دارند (.)Facchini, 2014
از سویی ،افزایش هزینه فرصت تولید در درون خانوار در اثر افزایش قابل توجه نرخ مشارکت زنان
در بازار کار ،باعث توسعه پایه مالیاتی و همچنین افزایش مخارج دولت در زمینه خدمات عمومی شده
است .در نتیجه ،در دولتهای با نسبت باالی سالخوردگی جمعیت و نرخ باالی مشارکت زنان در بازار
کار ،اندازه بخش عمومی بزرگتر خواهد بود.
نوع دیگری از تفسیرهای مرتبط با توسعه بخش عمومی تحلیلهای سیاسی است .در مطالعات
کریمر ( ،)Kramer, 1971نوردهاوس ( )Nordhaus, 1975و تافت ( ،)Tufte, 1975سیاست ،بویژه
سیاستهای انتخاباتی تأثیر معناداری بر اندازه بخش عمومی دارند ،زیرا رقبای سیاسی برای جذب
رأیدهندگان فقیر بر گسترش بیشتر مخارج تأکید دارند .بنابراین ،میتوان انتظار داشت در کشورهایی
که بهطور مکرر انتخابات ملی داشتهاند ،اندازه دولت بزرگ تر باشد .از سویی ،احزاب چپ نسبت به
بقیه احزاب سیاسی تمایل بیشتری به دخالت دولت در اقتصاد دارند؛ بنابراین ،میتوان انتظار داشت
که توسعه بخش عمومی بهصورت مثبت با درجه تسلط احزاب چپ در دولت رابطه داشته باشد.
نظریههایی که تاکنون در مورد رشد اندازه دولت ارائه شد ،همگی به درون مرزهای یک کشور
محدود بود ،اما کشورها بهطور کامل مستقل از دنیای خارج نیستند .آسیبپذیری یک اقتصاد باز را
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 . 0برای آشنایی بیشتر با مفهوم اقتصاد سیاسی قانون اساسی ،به مطالعه دادگر ( )0939مراجعه کنید.
 . 2بعضی از مطالعات مانند مطالعه فاکچینی ) ،(Facchini, 2014فرضیه  K&Rرا فرضیه هزینه مالیات،
 The cost of taxationنیز نامیدهاند.
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میتوان از طریق تأکید بر نقش دولتها کاهش داد .در این زمینه میتوان به سیاستهای گسترده
بازار کار شامل پرداخت بابت بیمه بیکاری و یارانه به بنگاهها برای حفظ و آموزش مجدد کارگران،
همچنین سیاستهای افزایش مشاغل عمومی که دولت از طریق آنها میتواند در شرایط نااطمینانی،
اقتصاد را نزدیک به اشتغال کامل حفظ کند ،اشاره کرد .پس انتظار بر این است که بین باز بودن
اقتصاد و اندازه دولت ،رابطهای مثبت برقرار باشد.
از موضوعات غیراقتصادی که از دهه  0391به بعد با روششناسی علم اقتصاد تحلیل شد ،مباحثی
از سیاست و حقوق اساسی بود .خاستگاه مادری نظریه اقتصاد سیاسی قانون اساسی همان نظریه
انتخاب عمومی است که تصریح میکند انگیزه حاکمان و حقوقسازان ،از پذیرش سمت سیاسی،
دنبال کردن افزایش منافع شخصی است و آنها در اصل خیرخواه بهشمار نمیروند؛ در حالیکه طبق
نظریههای سنتی ،بهطور معمول حاکمان خیرخواهاند و با عالقه به خدمت به مردم ،خود را نامزد آن
مقام میکنند .البته نوع منافع شخصی در حرفه دولتی با منافع شخصی در حرفههایی چون بنگاهداری
متفاوت است .بنگاهها در پی فروش و سود بیشتر و دولتیها بهدنبال رأی بیشتر برای ورود به
حاکمیتاند .از این رو ،نظریه اقتصاد سیاسی قانون اساسی برای اصالح نهادها ،قوانین و رفتارهای
حاکمان ،برنامه پژوهشی خاص خود را مطرح میکند تا با انضباطبخشی به رفتار مدیران ارشد بتواند
زمینه رعایت حقوق شهروندان را فراهم سازد .همچنین ،ابزار قانونمندسازی رفتار مدیران ارشد در
تمامی قوای تأثیرگذار را فراهم میآورد تا بتواند بخشی از تخلفات آنها را کم کند یا مانع آسیبزدن
مقامات به منافع ملی شود( 0دادگر.)16-13 :0939 ،
فرضیه کائو و روبین ،علت رشد بخش عمومی را بهگونهای دیگر بیان میکند .کائو و روبین ،در
مطالعه خود در سال  ، 0360بر خالف تحقیقات پیشین در مورد علل رشد مخارج دولت ،که بر روی
تقاضا برای خدمات دولت متمرکز شده بودند ،استدالل میکنند که در واقع این رشد ،ممکن است
بهدلیل تغییرات در عرضه مخارج دولت رخ داده باشد .این دو محقق ،بیان میکنند که تغییر تکنولوژی،
منجر به افزایش تخصص و در نتیجه ،افزایش هزینه فرصت خودتولیدی و نیز کاهش خوداشتغالی
شده است .همچنین ،مشارکت نیروی کار زنان نیز طی سالهای گذشته افزایش یافته است .این
عوامل ،هر دو ،باعث کاهش (افزایش) هزینههای (قدرت) دولت در جمعآوری مالیات - 2با فرض ثبات
تقاضا برای مخارج دولت  -و بالطبع گسترش اندازه بخشعمومی شده است.
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این مطلب بهعنوان فرضیهای در مطالعه کائو و روبین ،آزمون شده است .این فرضیه با نتایج
تجربی بهدستآمده از برآورد مدل در این مطالعه ،برای اقتصاد آمریکا طی دوره زمانی 0323-91
سازگار و قابل تأیید و نتایج حاکی از آن است که افزایش قدرت دولت در جمعآوری مالیات ،باالخص
با شاخص اندازهگیری نرخ مشارکت نیروی کار زنان ،عامل بسیار مهمی در افزایش اندازه بخشعمومی
بوده ،که ایده اساسی فرضیه  K&Rدر شکل ( )2نشان داده شده است.
بر اساس شکل ( ،)2تقاضا ) (Dبرای کاالهای عمومی ) ،(Gتابعی خطی و معکوس از قیمت -
مالیات ) (Price-taxاست .عرضه کاالهای عمومی نیز از طریق حاصلجمع هزینه نهایی کاالهای
عمومی ) (MC=PGو هزینههای اجتماعی مالیات (که شامل :بار اضافی و هزینههای پذیرش ،اجتناب
و گریز مالیاتی است) ،بهدست میآید ) (PG+SCو دارای شیب افزایشی میباشد .سطح بهینه کاالهای
عمومی ،بر اساس برابری منحنیهای تقاضا و عرضه کاالهای عمومی ،در نقطه  G0حاصل شده است.
کائو و روبین ،فرض میکنند که کاهش در هزینههای اجتماعی مالیات ،سبب رشد اندازه دولت
در قرن بیستم شده است .تحوالت مهم طرف عرضه ،در نظر آنها عبارتند از :ورود زنان به بازار کار که
بسیار آسانتر میتوانند مشمول مالیات شوند؛ کاهش در میزان خوداشتغالی که اجتناب و فرار از
مالیات را سختتر میکند و افزایش کامپیوتریشدن 0که قدرت دولت را در پذیرش مالیات از سوی
مؤدیان مالیاتی ،افزایش میدهد (.)Winer et al., 2008: 419
همه این عوامل سبب افزایش قدرت دولت در جمعآوری مالیات و کاهش هزینههای اجتماعی آن
و در نتیجه ،انتقال منحنی عرضه کاالهای عمومی بهسمت پایین و از  PG+SC0به  PG+SC1میشود.
بر اساس این انتقال ،سطح بهینه کاالهای عمومی از  G0به  G1افزایش مییابد؛ که به معنای
بزرگترشدن اندازه بخشعمومی میباشد.
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شکل .5اثر کائو و روبين
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مأخذFacchini, 2014 :

الف) مطالعات خارجی
شمار مطالعات تجربی که به بررسی فرضیه  K&Rپرداختهاند ،اندک است ( .)Facchini, 2014با
این حال ،اهم مطالعات تجربی خارجی انجامشده در این زمینه ،در ادامه آمده است.
فریز و وست ( ،)Ferris and West, 1996در بررسی عوامل مؤثر بر اندازه دولت ،فرضیه کائو و
روبین را نیز برای اقتصاد آمریکا طی دوره زمانی  0333-63بررسی کردهاند .نتایج این تحقیق با
بهکارگیری روش حداقل مربعات سه مرحلهای (3SLS) 0نشان میدهد که نرخ مشارکت زنان ،اثر
مثبت و معنادار و نرخ خوداشتغالی ،اثر منفی با معناداری پایینتری نسبت به نرخ مشارکت زنان ،بر
اندازه دولت داشتهاند .لذا با افزایش قدرت دولت در جمعآوری مالیات ،اندازه دولت افزایش یافته که
نشان میدهد ،فرضیه کائو و روبین برای اقتصاد آمریکا رد نمیشود.
کائو و روبین ) ،(Kau and Rubin, 2002در مطالعه خود در مورد کشور آمریکا طی دوره زمانی
 ،0391-39نشان دادهاند که قسمتی از رشد دولت در آمریکا بهواسطه افزایش قدرت دولت در
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ب) مطالعات داخلی
تاکنون مطالعه داخلی که به بررسی و آزمون فرضیه  K&Rبپردازد ،انجام نشده است .اما در زمینه
بررسی تأثیر سایر متغیرها ،در قالب فرضیات مختلف ،مطالعات متعددی انجام شده است که در ادامه،
به منتخبی از آنها اشاره میشود.
محمدیان و همکاران ( ،)0932در مطالعهای به بررسی عوامل مؤثر بر اندازه دولت در  019کشور
منتخب طی دوره زمانی  0331-2101پرداختهاند .نتایج حاصل از تخمین الگو نشان میدهد که از
بین متغیرهای طرف تقاضا ،درآمد سرانه ،نابرابری و شهرنشینی ،بهترتیب با عالمت منفی و مثبت،
تأثیر معناداری بر اندازه دولت دارند .در مورد متغیرهای بخش عرضه اقتصاد ،سهم مالیاتهای
غیرمستقیم ،دارای اثر مثبت و معناداری بر اندازه دولت است .در ارتباط با سایر عوامل (عوامل غیر از
بخش تقاضا و عرضه) ،سه متغیر :نسبت سالخوردگی جمعیت ،درجه باز بودن اقتصاد و نرخ مشارکت
زنان در بازار کار ،دارای اثر مثبت و معناداری بر اندازه دولت اند.
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جمعآوری مالیات بیشتر میباشد .در یافتههای آنها ،اصلیترین عامل رشد دولت ،افزایش مشارکت
نیروی کار زنان در تولید و بهطور هماهنگ ،افزایش قدرت دولت در جمعآوری مالیات و درآمد زنان میباشد
و مشارکت زنان در نیروی کار ،توضیحدهنده  11درصد افزایش حجم دولت در آمریکا بوده است .ایدئولوژی
نیز توضیحدهنده این رشد میباشد ،ولی فقط قسمت کوچکی از تأثیر کل را شامل میشود.
کاوالکانتی و تاوارز ) ،(Cavalcanti and Tavares, 2004تأثیر عرضه نیروی کار زنان را بر اندازه
دولت ،در نمونهای شامل کشورهای مختلف جهان طی دوره زمانی  0311-33بررسی کردهاند .نتایج
این تحقیق در قالب دادههای ترکیبی ،حاکی از تأثیر مثبت ترخ مشارکت زنان بر اندازه دولت در
کشورهای مورد مطالعه است؛ بهگونهای که با افزایش  01درصدی در نرخ مشارکت زنان در بازار کار،
اندازه دولت حدود  9تا  6درصد افزایش مییابد.
وینر و همکاران ( ،)2116فرضیه کائو و روبین را برای اقتصاد آمریکا طی دوره زمانی -2112
 0391بررسی کردهاند و به این منظور ،از نرخ مشارکت زنان و نرخ خوداشتغالی بهعنوان شاخصهای
قدرت دولت در جمعآوری مالیات استفاده شده است .نتایج این تحقیق با بهکارگیری روشهای حداقل
مربعات معمولی 2SLS ،(OLS) 0و  3SLSنشان میدهد که شاخصهای یادشده اثر معنادار و باثباتی
را در تمام مدلها بر اندازه دولت نداشتهاند .لذا فرضیه کائو و روبین بر اساس این مطالعه مورد حمایت
قرار نمیگیرد.
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1. Bond Testing
2. Toda & Yamamoto
3. General Method of Moment
4. Continuously-Updated and Fully-Modified
)5. Bayesian Averaging of Classical Estimates (BACE
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موالیی و گلخندان ( ،)0932رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی را در ایران طی دوره زمانی
 0944-63و با استفاده از رویکرد آزمون باند 0و علیت تودا و یاماموتو (T&Y) 2بررسی کردهاند.
یافتههای این تحقیق نشاندهنده رابطه علیت یک طرفه از سمت اندازه دولت به رشد اقتصادی است
(تأیید نگرش کینزی و رد فرضیه واگنر).
علیزاده و گلخندان ( ،)0939در مطالعهای اثر تمرکززدایی مالی را بر روی اندازه دولت در 03
کشور درحالتوسعه بررسی کرده اند .نتایج این تحقیق با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته9
) ،(GMMحاکی از اثر مثبت تمرکززدایی مالی درآمد و مخارج و اثر بیمعنای عدم توازن عمودی بر
روی اندازه دولت و در نتیجه ،عدم تأیید فرضیه لویاتان برای کشورهای مورد مطالعه است.
علیزاده و گلخندان ( ،)0934رابطه بین تمرکززدایی مالی و اندازه دولت را با استفاده از اطالعات
آماری و اقتصادی  91استان کشور طی دوره زمانی  0993-66بررسی کردهاند .نتایج این تحقیق در
قالب مدلهای تابلویی پویا و با استفاده از روش اقتصادسنجی  GMMنشان میدهد که اثر
تمرکززدایی مالی مخارج بر روی اندازه دولت استانی ،ملی و جمعی ،بهترتیب ،مثبت ،بیمعنا و مثبت
و اثر تمرکززدایی مالی درآمد بر روی اندازه دولت استانی ،ملی و جمعی ،بهترتیب ،مثبت ،منفی و
مثبت است.
گلخندان ( ،)0934تأثیر جهانیشدن را بر روی اندازه دولت در کشورهای گروه دیهشت طی
دوره زمانی  0333-2100بررسی کرده است .یافتههای این تحقیق با استفاده از تحلیلهای
همانباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی و روش بهروزرسانی مکرر و کامالً تعدیلشده،(Cup-FM) 4
حاکی از تأثیرپذیری مثبت و معنادار اندازه دولت از جهانیشدن اقتصادی و تأیید فرضیه رودریک
است.
علیزاده و گلخندان ( ،)0933با استفاده از رویکرد متوسطگیری بیزی برآوردهای کالسیکی3
) ،(BACEبه شناسایی تعیینکنندههای قوی اندازه بخش عمومی در ایران و در شرایط عدم اطمینان
در مدل ،طی دوره زمانی  0936-32پرداختهاند .بر اساس نتایج ،تعیینکنندههای قوی اندازه بخش
عمومی در ایران ،از بین  06متغیر بالقوه مؤثر بر اندازه دولت ،بهترتیب عبارتند از :وقفه اندازه دولت،
جمعیت ،نرخ رشد درآمدهای نفتی ،نسبت مجموع جمعیت کمتر از  03و بیشتر از  14سال به کل
جمعیت ،تعداد کارکنان دولت و جهانیشدن اقتصادی.
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 .9تصريح مدل
بهمنظور بررسی فرضیه کائو و روبین برای اقتصاد ایران ،از مدل کلی زیر استفاده شده است:
()0

gov
Ln( ⁄gdp)t = β0 + β1 Ln(cot)t + β2 Ln (tax⁄gdp) +
t
β3 [Ln(cot)t × Ln (tax⁄gdp) ] + ∑ki=4 βi Ln(xi)t + εt
t

در رابطه فوق :Ln ،لگاریتم طبیعی :gov⁄gdp ،درصد سهم کل مخارج دولت از تولید ناخالص
داخلی (شاخص اندازهگیری اندازه دولت) :cot ،شاخص اندازهگیری قدرت دولت در جمعآوری مالیات،
 : tax⁄gdpدرصد سهم کل درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلیLn(cot)t × ،
) :Ln (tax⁄gdpاثر متقاطع قدرت دولت در جمعآوری مالیات و درآمدهای مالیاتی :k ،تعداد

t

] [ Downloaded from ecor.modares.ac.ir on 2022-08-10

متغیرهای کنترل :xi ،سایر متغیرهای کنترل مؤثر بر اندازه دولت :t ،دوره زمانی و  εtجزء اخالل مدل
است.
در این مطالعه ،بهمنظور اندازهگیری شاخص قدرت دولت در جمعآوری مالیات ،همانند مطالعات
تجربی انجامشده در زمینه موضوع تحقیق که در قسمت قبل به آنها اشاره شد ،از دو شاخص :نرخ
مشارکت زنان در بازار کار )( (fprدرصد سهم زنان از کل نیروی کار) و نرخ خوداشتغالی )( (seدرصد
سهم کارکنان مستقل از کل نیروی کار) استفاده شده است .می باید توجه داشت که شاخص اول،
یک شاخص مستقیم و شاخص دوم ،یک شاخص معکوس در اندازهگیری قدرت دولت در جمعآوری
مالیات مییاشد .به این معنا که افزایش نرخ مشارکت زنان در بازار کار و نرخ خود اشتغالی ،بهترتیب
باعث افزایش و کاهش اندازهگیری قدرت دولت در جمعآوری مالیات میشود.
متغیرهای کنترل به کار گرفته شده در این تحقیق نیز بر اساس مبانی نظری ،مطالعات تجربی،
ساختار اقتصاد ایران و همچنین مطالعه علیزاده و گلخندان ( )0933عبارتاند از :درصد سهم
درآمدهای نفتی از تولید ناخالص داخلی ) ،(oil/gdpبار تکفل )( (drدرصد مجموع جمعیت کمتر از
 03سال و بیشتر از  14سال از کل جمعیت) ،درصد سهم تجارت خارجی از تولید ناخالص داخلی
)( (trade/gdpشاخص جهانیشدن و بازبودن اقتصاد) و متغیر مجازی جنگ تحمیلی ایران و عراق
)( (warکه این متغیر برای سالهای  0933-19مقدار یک و برای بقیه سالها مقدار صفر را میپذیرد).
دوره مورد بررسی این تحقیق ،سالهای  0931تا  0939را در بر میگیرد .اطالعات و دادههای
آماری متغیرهای تحقیق نیز از منابع مختلف ،نظیر :بانک مرکزی ج.ا.ا و مرکز آمار ایران و مطالعه
تجربی انجامشده توسط قوامی ( )0960جمعآوری شدهاند .با توجه به شاخصهای اندازهگیری قدرت
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دولت در جمعآوری مالیات ،نوع متغیرهای کنترل انتخابشده و بر اساس رابطه کلی ( ،)0در این
تحقیق ،در مجموع دو مدل برای برآورد ،معرفی میشود:
gov
⁄gdp)t = β0 + β1 Ln(fpr)t + β2 Ln (tax⁄gdp) +
t

()2

(Ln

β3 [Ln(fpr)t × Ln (tax⁄gdp) ] + β4 Ln (oil⁄gdp) + β5 Ln(dr)t +
t
t
trade
( β6 Ln
⁄gdp) + β7 war+εt
t
gov
Ln( ⁄gdp)t = β0 + β1 Ln(se)t + β2 Ln (tax⁄gdp) +
t

()9

β3 [Ln(se)t × Ln (tax⁄gdp) ] + β4 Ln (oil⁄gdp) + β5 Ln(dr)t +
t
t
trade
( β6 Ln
⁄gdp) + β7 war+εt
t

متغیر ) Ln(cot)it × Ln (tax⁄gdpنیز بهمنظور بررسی این موضوع که آیا افزایش قدرت
it

دولت در جمعآوری مالیات منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی شده است یا نه؟ ،وارد مدل شده است
و انتظار میرود که عالمت ضریب برآوردی آن یعنی  β3مثبت باشد؛ چرا که با افزایش قدرت دولت
در جمعآوری مالیات ،میزان مالیاتستانی و در نتیجه ،درآمدهای مالیاتی دولت افزایش مییابد.
یکی از مهمترین مسائلی که نظام مالی کشور با آن روبهرو است ،وابستهبودن درآمدهای مالیاتی
و سایر درآمدهای دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت است .به این معنی که افزایش درآمدهای
نفتی ،باعث افزایش درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم میشود که در نتیجه آن ،امکان بزرگشدن
اندازه دولت فراهم میشود .بنابراین انتظار است که عالمت ضریب برآوردی  β4مثبت باشد.

] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1397.18.2.4.3

1. Tax lead to Expenditure
2. Fiscal Leviathan Hypothesis

] [ Downloaded from ecor.modares.ac.ir on 2022-08-10

در صورت برقراری فرضیه  ،K&Rانتظار بر آن است که عالمت ضریب برآوردی  β1در رابطه (،)2
مثبت و معنادار و در رابطه ( )9منفی و معنادار باشد .طبق فرضیه «مالیات منجر به مخارج» ،0هزینهها
نسبت به سطح درآمدی که بهوسیله دولت میتواند تأمین شود ،انطباق داده شده و افزایش و کاهش
نشان میدهند .در این راستا« ،فرضیه لویاتان مالی» 2معتقد است که افزایش نرخهای مالیاتی منجر
به گسترش اختیارات دولت و ایجاد دولت لویاتان (دولت تاماالختیار) شده که در اینصورت دولت
راحتتر میتواند هزینههای خود را گسترش دهد ( .)Facchini, 2014بنابراین انتظار آن است که
عالمت ضریب برآوردی  β2مثبت باشد.
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کشورهایی که سهم عمدهای از جمعیت آنها را جمعیت کمتر از  03سال و بیشتر از  14سال
تشکیل میدهد ،ممکن است با دولت بزرگتری مواجه باشند؛ زیرا در این کشورها نیاز به هزینههای
آموزش ،بهداشت و تأمین اجتماعی بیشتر است .عالوه بر این ،سهم باالی جمعیت بیشتر از  14سال
از جمعیت کل ،بهمعنای یک گروه ذینفع با قدرت سیاسی باال است که خود سبب افزایش هزینههای
دولت میشود ( .)Cassette and Paty, 2010بنابراین انتظار بر آن است که عالمت ضریب برآوردی
 β5مثبت باشد.
در مورد نحوه تأثیر جهانیشدن اقتصاد بر اندازه دولت ،مطالعات تجربی جدید مانند درهر
( )Dreher, 2006و گمل و همکاران ( ،)Gemmell et al., 2008در بررسیها و تحلیلهای خود بر
روی دو فرضیه متمرکز شدهاند« :فرضیه کارآیی» و «فرضیه جبران» .در فرضیه کارآیی استدالل
میشود که جهانیشدن اقتصاد ،وظایف تصدیگری دولت را کاهش میدهد و شرایط اقتصادی را با
حضور بیشتر بخشخصوصی رقابتیتر میکند و لذا از هزینههای دولت کاسته خواهد شد و ترکیب
مخارج دولت در جهت تولیداتی که توسط بخشخصوصی مولدترند ،تجدید ساختار شده و دولت
کارآمدتر میشود؛ که این بهمعنی کوچکترشدن اندازه دولت است.
در مقابل در فرضیه جبران ،استدالل میشود که جهانیشدن اقتصاد خطراتی را برای جامعه و
اقتصاد ملی ایجاد و موجب وارد آوردن فشارهایی به دولتها برای گسترش بخش عمومی است.
دولتها برای مقابله و کاهش این خطرات آماده هزینهکردن بیشتر ،بویژه در بخش بیمههای اجتماعی
هستند .لذا هزینههای دولت در تعامل با جهانیشدن ،روند افزایشی را دنبال خواهد کرد که این
بهمعنی بزرگ تر شدن اندازه دولت است .تأثیر مثبت درجه بازبودن اقتصاد بر اندازه دولت در ادبیات
اقتصادی به فرضیه رودریک ( )Rodrik, 1998نیز معروف است 0.بر اساس توضیحات ارائهشده ،در
مورد عالمت ضریب برآوردی  β6از پیش نمیتوان قضاوت قطعی داشت.
براساس «فرضیه درگیری» ،2دورانی که کشورها با جنگ و درگیریهای داخلی و یا خارجی مواجه
هستند ،دولتها به ناچار برای مقابله با این مشکالت ،گسترش خواهند یافت .این گسترش بهدلیل
افزایش هزینههای دولت در بخش دفاعی و یا برقراری نظم و امنیت عمومی واقع میشود ( Eterovic
.)and Eterovic, 2012

 .0رودریک ( )0336این فرضیه را بیان میکند که «مخارج دولتی در اقتصادهایی که در معرض ریسک بیرونی
زیادی واقع شدهاند نقش کاهنده ریسک را بازی میکند» .بنابراین با افزایش درجه بازبودن اقتصاد اندازه دولت
افزایش مییابد.
] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1397.18.2.4.3
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در این راستا ،فریز و همکاران ( )Ferris et al., 2008در تحقیق خود نشان دادهاند که دوره بین
دو جنگ جهانی و دوران بعد از جنگ جهانی دوم (دوره صلح) تأثیر منفی بر روی اندازه دولت داشته
است .بنابراین انتظار بر آن است که عالمت ضریب برآوردی  β7مثبت باشد.
 .4برآورد مدل و تحليل نتايج

] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1397.18.2.4.3

1. Augmented Dicky-Fuller
2. Kwiatkowski-Phillips-Schmit-Shin
3. Lagrange Multiplier

] [ Downloaded from ecor.modares.ac.ir on 2022-08-10

روشهای معمول اقتصادسنجی در کارهای تجربی ،مبتنیبر فروض مانایی متغیرهای مورد مطالعه
است؛ به این دلیل که امکان ساختگی بودن برآورد با متغیرهای نامانا وجود دارد و استناد به نتایج
چنین برآوردهایی به نتایج گمراهکنندهای منجر خواهد شد .از اینرو ،قبل از استفاده از این متغیرها،
الزم است تا نسبت به مانایی و نامانایی آنها اطمینان حاصل کرد.
بهمنظور بررسی مانایی متغیرها ،روش های متعددی وجود دارد که روش دیکیفولر تعمیمیافته0
) (ADFاز عمومیت بیشتری نسبت به روشهای دیگر برخوردار است ،اما در خصوص آن ،ذکر این
نکته ضروری است که این آزمون توان اندکی دارد؛ به این معنا که ممکن است یک سریزمانی مانا
باشد ،اما آزمون نتواند این موضوع را نشان دهد .همچنین ،در مواردی که شکست ساختاری در فرایند
دادهها وجود دارد ،ممکن است آزمون  ADFبا ارائه نتیجه اشتباه ،سری مانا را نامانا جلوه دهد
(.)Ozdamar, 2015
از اینرو ،بهمنظور افزایش د قت نتایج تحقیق از روش کوایتکوسکی ،فیلیپس ،اشمیت و شین2
) (KPSSبرای آزمون مانایی متغیرها استفاده شده است.
در آزمون  KPSSبهمنظور افزایش توان آزمون ،نسبت به آزمون  ،ADFفرضیه  H0بهصورت
مانایی سریزمانی در نظر گرفته شده است .در واقع ،این روش مبتنیبر ،رگرسیون پسماندهای حاصل
از تخمین  OLSسری  Ytبر  X́ tمیباشد:
Yt = X ́ t + εt
()4
9
تابع آزمون ارائهشده توسط  KPSSاز نوع  LMمیباشد و دارای توزیع کایدو است:
)LM = ∑t S(t)2 /(T 2 f0
where
S(t) = ∑ti=1 ei
()3
که در آن ei ،باقیمانده معادله دیکیفولر میباشد .نتایج این آزمون ،با فرض وجود متغیرهای عرض
از مبدأ ) (Cو عرض از مبدأ و روند زمانی ) (C+Tو بهتفکیک سطح و اولین تفاضل ،در جدول شماره
( )0ارائه شده است .با توجه به مقدار آماره آزمون  KPSSو مقدار بحرانی این آزمون در سطح 3
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درصد ،نتیجه میگیریم که در هر دو حالت  Cو  ،C+Tکلیه متغیرها در سطح نامانا میباشند .اما با
یکبار تفاضلگیری بهصورت مانا درآمدهاند؛ بنابراین ،کلیه متغیرها از درجه مانایی واحد یعنی )I(1
برخوردارند.
جدول  .7نتايج آزمون مانايی KPSS
متغیر

اولین تفاضل

سطح

درجه
مانایی
)I(1

)Ln(fpr

1/111

1/030

1/294

1/029

)I(1

)Ln(se

1/112

1/034

1/122

1/019

)I(1

)Ln(tax/gdp

1/966

1/049

1/199

1/194

)I(1

)Ln(fpr)×Ln(tax/gdp

1/320

1/430

1/946

1/012

)I(1

)Ln(se)×Ln(tax/gdp

1/664

1/960

1/230

1/003

)I(1

)Ln(oil/gdp

1/332

1/090

1/001

1/004

)I(1

)Ln(dr

1/121

1/210

1/402

1/019

)I(1

1/192

1/046

1/113

1/113

)I(1
)Ln(trade/gdp
مقدار بحرانی آزمون در سطح  3درصد ،با عرض از مبدأ ،برابر با  1/419و با عرض از مبدأ و روند زمانی ،برابر با
 1/041است.
مأخذ :محاسبات تحقیق با استفاده از نرمافزار Eviews 9.0

با توجه به نامانایی کلیه متغیرها ،گام بعدی ،بررسی همجمعی و وجود رابطه بلندمدت بین
متغیرهای دو مدل تخمینی است .به این منظور ،از دو آزمون همجمعی پارک ( )Park, 1992و
یوهانسن و یوسلیوس ( )Johansen and Juselius, 1990استفاده شده است.
در آزمون پارک ،بررسی همجمعی با توجه به پسماندهای بهدستآمده از برآورد مدلهای تحقیق
بهروش  CCRاجرا میشود .یکی از ویژگیهای این آزمون ،استفاده از توزیع کایدو است که مطابق
با مطالعه مونتالفو ( )Montalvo, 1995نسبت به سایر آزمونها توان بیشتری دارد .فرضیه صفر در
آزمون همجمعی پارک ،وجود همجمعی است .نتایج این آزمون با توجه به نوع مدل و شاخص
انتخابشده برای قدرت دولت در جمعآوری مالیات ،در جدول ( )2آمده و براساس نتایج این جدول،
فرضیه صفر مبنیبر وجود همجمعی ،در هر دو مدل رد نشده است.

] [ Downloaded from ecor.modares.ac.ir on 2022-08-10

)Ln(gov/gdp

C
1/602

C&T
1/064

C
1/166

C&T
1/169
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جدول  .5آزمون همجمعی پارک
P-value

آماره کایدو

1/331

0/126

1/460

0/433

شاخص انتخابی برای
cot
fpr

رابطه ()2

se

رابطه ()9

مدل
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حال با استفاده از روش یوهانسن و یوسلیوس ،به بررسی همجمعی بین متغیرهای هر دو مدل
میپردازیم .در این روش با استفاده از آزمون حداکثر مقدار ویژه 0و آزمون اثر ،2تعداد بردارهای
همانباشتکننده (همجمع) ) (Rرا مشخص مینماییم .نتایج این آزمونها در جدول ( )9آمده است.
با توجه به نتایج آزمونهای اثر و بزرگترین مقدار ویژه ،وجود حداقل  0بردار همانباشتگی در سطح
 3درصد تأیید میشود؛ چراکه ،فرضیه صفر مبنیبر عدم وجود بردار همجمعی ،در هر دو آزمون ،با
توجه به بزرگتر بودن آماره این آزمونها از مقدار بحرانی در سطح  3درصد ،رد شده است.

آزمون حداکثر مقدار ویژه
H0

H1

R=0

R=1

H0

H1

آماره آزمون
se
fpr
002/340
001/642

مقدار بحرانی در سطح  3درصد
39/912

آزمون اثر
آماره آزمون
se
fpr
414/203
400/606

R≥1
R=0
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مقدار بحرانی در سطح  3درصد
033/323

حال با توجه به اثبات رابطه بلندمدت قوی بین متغیرهای هر دو مدل ،بدون نگرانی از بروز
رگرسیون کاذب ،میتوان این مدلها را برآورد کرد .نتایج برآورد این مدلها با استفاده از روش
رگرسیون همجمعی کانونی )CCR( 9در جدول ( )4آمده است.

] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1397.18.2.4.3

1. Maximum Eigenvalue
2. Trace
3. Canonical Co-integration Regression

] [ Downloaded from ecor.modares.ac.ir on 2022-08-10

جدول  .9آزمون همجمعی يوهانسن
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جدول  .4نتايج برآورد مدل بهروش CCR
مدل رابطه ()2

متغیر

مدل رابطه ()9

ضریب برآوردی

سطح احتمال

ضریب برآوردی

سطح احتمال

)Ln(fpr

1/164

1/261

)Ln(tax/gdp

1/030

-

-1/111

1/932

1/111

1/014

1/116

)Ln(fpr)×Ln(tax/gdp

1/126

1/412

-

-

)Ln(se)×Ln(tax/gdp

-

-

-1/102

1/320

)Ln(oil/gdp

1/460

1/111

1/313

1/111

)Ln(dr

1/023

1/149

1/011

1/199

)Ln(trade/gdp

1/243

1/110

1/296

1/114

War

1/120

1/113

1/123

1/110

-2/020

1/111

-0/333

)Ln(se

C
2

Adj R = 1/122

1/110
2

R =1/136
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براساس نتایج بهدستآمده از جدول ( ،)4تأثیر متغیرهای نرخ مشارکت زنان در بازار کار ) (fprو
نرخ خوداشتغالی ) (seبر اندازه دولت (مخارج بخش عمومی) مطابق فرضیه  K&Rبهترتیب ،مثبت و
منفی است؛ اما این متغیرها از معناداری الزم برخوردار نیستند .این به آن معنا است که افزایش قدرت
دولت در جمع آوری مالیات در ایران طی دوره مورد بررسی ،تأثیر معناداری بر مخارج بخشعمومی
نداشته است .بر این اساس میتوان گفت که فرضیه  K&Rبرای اقتصاد ایران رد میشود .در توجیه
نتیجه بهدستآمده ،می باید گفت ،از آنجا که در اقتصاد ایران ،بودجه و مخارج بخش عمومی،
وابستگی چشمگیرتری به درآمدهای نفتی در قیاس با درآمدهای مالیاتی داشته و همچنین بهدلیل
ناکارآمدی نظام مالیاتی کشور ،با افزایش قدرت دولت در جمعآوری مالیات ،درآمدهای مالیاتی،
افزایش معناداری نخواهد یافت؛ تا از این طریق (افزایش درآمدهای مالیاتی) ،مخارج بخشعمومی
گسترش یابد .صحت این ادعا را میتوان بهوسیله ضرایب تخمینی و معناداری متغیرهای
) Ln(cot)×Ln(tax/gdp) ،Ln(tax/gdpو ) Ln(oil/gdpثابت کرد .براساس نتایج جدول ( ،)4با
افزایش یکدرصدی در نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ،نسبت کل مخارج دولت به
تولید ناخالص داخلی در مدلهای رابطه ( )2و ( ،)9بهترتیب ،حدود  1/03و  1/01درصد افزایش
مییابد؛ که تأییدکننده فرضیه مالیات منجر به مخارج است .اما با توجه به عدم معناداری ضریب
) Ln(cot)×Ln(tax/gdpدر هر دو مدل رابطه ( )2و ( ،)9میتوان گفت که افزایش قدرت دولت در
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] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1397.18.2.4.3

1. Fully Method Ordinary Last Square
2. Dynamic Ordinary Last Square

] [ Downloaded from ecor.modares.ac.ir on 2022-08-10

جمعآوری مالیات ،اثر معناداری را برای افزایش درآمدهای مالیاتی نداشته است تا از این طریق ،بتواند
نسبت کل مخ ارج دولت به تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد .دلیل این نتیجه ،جدای از ناکارآمدی
نظام مالیاتی در ایران ،به دلیل وابستگی باالی مخارج بخش عمومی به درآمدهای نفتی است .نتایج
جدول ( ،)4تأییدکننده این وابستگی است .با افزایش یکدرصدی در نسبت درآمدهای نفتی به تولید
ناخالص داخلی ،نسبت کل مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی در مدلهای رابطه ( )2و (،)9
بهترتیب ،حدود  1/46و  1/30درصد افزایش مییابد؛ که در بین متغیرهای توضیحی ،بزرگترین
میزان اثرگذاری است.
بر اساس سایر نتایج ،بار تکفل اثر مثبت و معناداری را مطابق انتظار و طبق توضیحات ارائهشده
در قسمت مدل تحقیق ،بر اندازه دولت داشته است؛ بهگونهای که با افزایش یکدرصدی در این متغیر،
نسبت کل مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی در مدلهای رابطه ( )2و ( ،)9بهترتیب ،حدود 1/09
و  1/00درصد افزایش مییابد .شاخص جهانیشدن اقتصادی نیز اثر مثبت و معناداری را بر اندازه
دولت داشته است؛ که تأییدکننده فرضیه جبرانی رودریک برای اقتصاد ایران است .بر این اساس ،با
افزایش یک درصدی در نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی ،نسبت کل مخارج دولت به
تولید ناخالص داخلی در مدلهای رابطه ( )2و ( ،)9بهترتیب ،حدود  1/23و  1/26درصد افزایش
مییابد؛ همچنین ،متغیر مجازی جنگ تحمیلی ایران و عراق با ضریب مثبت ،اثر معناداری را بر اندازه
دولت در کشور ،در هر دو مدل داشته است؛ که تأکیدکننده فرضیه درگیری در اقتصاد بخشعمومی
است.
براساس نتایج جدول ( ،)4با تغییر در شاخصهای اندازهگیری قدرت دولت در جمعآوری مالیات،
عالمت و معناداری متغیرهای توضیحی ،تغییری نکرده است که این مطلب استحکام نتایج
بهدستآمده از مدلها را نسبت به تغییر شاخصهای اندازهگیری قدرت دولت در جمعآوری مالیات،
نشان میدهد.
بهمنظور بررسی استحکام نتایج بهدستآمده ،نسبت به روش برآورد مدل نیز ،مجدداً مدلهای
رابطه ( )2و ( ،)9بهروشهای حداقل مربعات معمولی کامالً اصالحشده )FMOLS( 0و حداقل مربعات
معمولی پویا (DOLS) 2برآورد شدهاند و نتایج آن در جداول ( )3و ( )1آمده است .همانطور که
نتایج این جداول نشان میدهد ،عالمت و معناداری متغیرهای توضیحی نسبت به روش برآورد CCR
نغییری نداشتهاند و تنها از لحاظ مقدار ضرایب برآوردی ،اندکی متفاوت میباشند .بر این اساس
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میتوان گفت که نتایج بهدستآمده از روش  CCRکه پیشتر مورد تفسیر و بررسی قرار گرفتهاند،
قابل اطمینان بودهاند و مدلهای برآوردی ،نسبت به روش برآورد نیز از استحکام الزم برخوردارند.
جدول  .0نتايج برآورد مدل بهروش FMOLS
مدل رابطه ()2

متغیر

مدل رابطه ()9

)Ln(fpr

1/133

1/210

)Ln(tax/gdp

1/033

-

-1/131

1/416

1/111

1/041

1/111

)Ln(fpr)×Ln(tax/gdp

1/103

1/961

-

-

)Ln(se)×Ln(tax/gdp

-

-

-1/113

1/122

)Ln(oil/gdp

1/460

1/111

1/310

1/111

)Ln(dr

1/016

1/193

1/010

1/190

)Ln(trade/gdp

1/223

1/111

1/236

1/111

War

1/124

1/111

1/191

1/192

-0/366

1/111

-0/320

)Ln(se

C
2

Adj R =1/136
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1/111
2

R =1/132
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ضریب برآوردی

سطح احتمال

ضریب برآوردی

سطح احتمال

] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1397.18.2.4.3

511

فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار) ـ سال هجدهم ـ شماره دوم ـ تابستان 7931

جدول  .6نتايج برآورد مدل بهروش DOLS

مدل رابطه ()9

مدل رابطه ()2

)Ln(fpr

1/026

1/960

-

-

)Ln(se

-

-

-1/016

1/994

)Ln(tax/gdp

1/041

1/110

1/030

1/102

)Ln(fpr)×Ln(tax/gdp

1/123

1/322

-

-

)Ln(se)×Ln(tax/gdp

-

-

-1/120

1/392

)Ln(oil/gdp

1/104

1/111

1/362

1/111

)Ln(dr

1/166

1/133

1/160

1/143

)Ln(trade/gdp

1/914

1/111

1/930

1/111

War

1/132

1/161

1/142

1/130

-2/642

1/111

-2/994

C
2

Adj R =1/166

1/120
2

R =1/903
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 .0جمعبندي و نتيجهگيري
هدف اصلی مقاله حاضر ،آزمون فرضیه کائو و روبین برای اقتصاد ایران بوده است .به این منظور ،از
روشهای برآورد رگرسیون همجمعی کانونی ( FMOLS ،)CCRو  DOLSو دادههای آماری
متغیرهای نسبت مخارج کل دولت به تولید ناخالص داخلی بهعنوان شاخص اندازه دولت ،نرخ مشارکت
زنان در بازار کار و خود اشتغالی ،بهترتیب ،بهعنوان شاخصهای مستقیم و معکوس اندازهگیری قدرت
دولت در جمعآوری مالیات ،نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ،اثر متقاطع دو متغیر
قدرت دولت در جمعآوری مالیات و درآمدهای مالیاتی ،نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص
داخلی ،بار تکفل ،سهم تجارت خارجی از تولید ناخالص داخلی و متغیر مجازی جنگ ،طی سالهای
 0931-39استفاده شده است.

] [ Downloaded from ecor.modares.ac.ir on 2022-08-10

متغیر

ضریب
برآوردی

سطح احتمال

ضریب
برآوردی

سطح احتمال

نتایج آزمون مانایی  KPSSبرای متغیرهای مدل حاکی از آن است که همه متغیرها پس از
یکبار تفاضلگیری مانا شدهاند و از درجه انباشتگی واحد برخوردارند .همچنین براساس آزمونهای
همانباشتگی پارک و یوهانسن-یوسلیوس ،وجود یک بردار همانباشتگی بین این متغیرها تأیید شده
] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1397.18.2.4.3
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است .نتایج برآورد مدل با هر سه روش برآورد  FMOLS ،CCRو  ،DOLSمؤید این مطلب است
که در بلندمدت ،تأثیر شاخصهای اندازهگیری قدرت دولت در جمعآوری مالیات و اثر متقاطع دو
متغیر قدرت دولت در جمعآوری مالیات و درآمدهای مالیاتی ،بر اندازه دولت بیمعنا است؛ اما
متغیرهای نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ،نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص
داخلی ،بار تکفل ،سهم تجارت خارجی از تولید ناخالص داخلی و متغیر مجازی جنگ بر اندازه دولت،
تأثیر مثبت و معنادار داشتهاند.
نتایج بهدستآمده ،حاکی از آن است که افزایش قدرت دولت در جمعآوری مالیات ،اثر معناداری
را بر مخارج بخش عمومی نداشته است؛ که این به معنای رد فرضیه کائو و روبین برای اقتصاد ایران
طی دوره مورد بررسی است .در توجیه این نتیجه میتوان گفت که ناکارآیی نظام مالیاتی ،نقش اندک
درآمدهای مالیاتی در تأمین مخارج بخشعمومی و اتکای سهم عمدهای از مخارج دولت به درآمدهای
نفتی در ایران ،باعث شده است که با افزایش قدرت دولت در جمعآوری مالیات ،درآمدهای مالیاتی
تغییر معناداری برای تأثیرگذاری الزم بر مخارج بخشعمومی نداشته باشند .بهعبارت دیگر ،وابستگی
بودجه دولت به درآمدهای نفتی و انعطافناپذیری مخارج دولت ،باعث ناکارآمدی سیاستهای مالی
شده که این موضوع به نوبه خود ،نقش درآمدهای مالیاتی را در تأمین مخارج بخشعمومی و نوسانات
آن کم کرده است .شواهد تجربی بهدستآمده از این تحقیق نیز ،مبنیبر تأثیر بیمعنای اثر متقاطع
دو متغیر قدرت دولت در جمعآوری مالیات و درآمدهای مالیاتی و اثر مثبت و معنادار نسبت درآمدهای
مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی (با بیشترین
اثرگذاری) ،بر توجیه انجامشده ،صحه میگذارد.
بر اساس توضیحات فوق و نتایج بهدستآمده از این تحقیق ،بهمنظور نوسانزدایی رفتار و
همچنین ،کاهش اندازه بخش عمومی در اقتصاد ایران (با توجه به اینکه بر اساس مطالعات تجربی
گوناگون ،اندازه دولت در اقتصاد ایران بیش از حدِ بهینه است و به حضور دولت کوچکتر و قوی در
آن تأکید میشود) ،کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی از طریق افزایش درآمدهای
مالیاتی (با استفاده از یک نظام مالیاتی دارای ساختار صحیح و قانونمند) ،سیاستهای تعدیل جمعیت
(تغییرات اندازه و ساختار جمعیت) و توجه به ریسکهای خارجی احتمالی و هزینههای ناشی از
جهانیشدن اقتصاد و یافتن راهحلهای مناسب برای آن (از قبیل مقرراتزدایی مؤثر و همهجانبه،
خصوصیسازی و ایجاد فضای رقابتی در داخل کشور) ،پیشنهاد میشود.
در ارتباط با مقوله مالیات ،وجود انگیزه پرداخت ،اهمیت بسزایی دارد و زمانی تمایل به پرداخت
مالیات توسط افراد افزایش مییابد که اعتماد به دولت بیشتر شده و بدانند که مالیات پرداختشده
به دولت به بهترین صورت برای ارتقای سطح خدمات اساسی و سرمایهگذاری عمومی صرف میشود.
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در این راستا ،حکمرانی خوب بهعنوان یک عامل نهادی مؤثر بر اعتماد افراد به دولت ،میتواند بر روی
کسب درآمدهای مالیاتی اثرگذار باشد .الزم به اشاره است که در حکمرانی خوب ،بین سه رکن اصلی
دولت ،جامعه مدنی و بخش خصوصی ،ارتباط نزدیکی وجود دارد و این امر ،سبب میشود که از امور
عمومی بهشکل بهینهتری بهرهبرداری شود.
پیشرفت اقتصادی کشورهای توسعهیافته ،این ایده را تقویت میکند که برقراری تفکر حکمرانی
خوب ،مجموعهای از نهادها را در جامعه ایجاد خواهد کرد که این نهادها خود تضمینکننده رشد
مستمر و دستیابی به توسعه پایدار خواهد بود و گسترش پایههای مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی
را بهدنبال خواهد داشت .بهطور کلی ،تقویت ویژگی پاسخگویی و اثربخشی دولت به موجب نهادها
(حکمرانی) ،تمایل افراد را به پرداخت مالیات افزایش میدهد؛ زیرا حکمرانی خوب ،سیستم مالیاتی
خوب را بهدنبال دارد.
سه عنصر اصلی برای بهوجود آمدن سیستم مالیاتی وجود دارد که شامل مشروعیت دولت ،تمایل
مالیاتدهندگان به پرداخت مالیات و کارآیی دولت است .اعتمادی که در راستای ارتقای کیفیت
حکمرانی در افراد جامعه پدیدار میشود ،موجب وصول بهموقع درآمدهای مالیاتی دولت میگردد و
این امر به تقویت ساختار اقتصادی منجر خواهد شد .بنابراین ،تأثیر بهبود حکمرانی خوب بر عملکرد
درآمدی نظام مالیاتی در جامعه برای کشورهای درحالتوسعه مانند ایران ،مهم و قابل قبول است.

] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1397.18.2.4.3
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