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 چکیده
 هاروشی مختلف تامین مالی دولت در یک اقتصاد مشابه نبوده و این هاروشکه آثار توجه به اینبا 

مطالعه دهند،  قرار تأثیر تحت را رشد اقتصادی متفاوت متغیرهای کالن اقتصادی نظیر ایگونهبه ندتوانمی

به بررسی  چینگسوئی –و الگوی مارکوف  1131-1150ی دوره زمانی هادادهبا استفاده از  حاضر

ی این مطالعه هایافته بر رشد اقتصادی ایران پرداخته است. ی مختلف تامین مالی دولتهاروشاثرگذاری 

که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در هر دو رژیم رکود و رونق شناسایی شده، اثر  دهدمینشان 

ود به لحاظ آماری معنادار نبوده است. ، اگرچه این اثرگذاری در رژیم رکداردمثبتی بر رشد اقتصادی 

ی این مطالعه، نسبت درآمدهای نفتی دولت به تولید ناخالص داخلی در هر دو هایافتههمچنین و بر اساس 

رژیم شناسایی شده اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی داشته که این مسأله به نوعی تاییدی بر نظریه 

ی این مطالعه نشان داد که هایافتهین منابع در اقتصاد ایران است. نهایتاً، پارادوکس فراوانی و یا پدیده نفر

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در هر دو رژیم شناسایی شده اثر منفی و معناداری بر رشد 

 ریشه در این واقعیت داشته باشد که دتوانمیاقتصادی طی دوره تحت بررسی داشته که این اثرگذاری منفی 

های الزم ور و ایجاد زیرساختهای بهرهگذاریسرمایهکه صرف انجام استقراض دولت در ایران بجای آن

ی این مطالعه نشان داد که نرخ هایافته. در ضمن، شودمیبودجه ساختاری  هایسریشود صرف جبران ک

وسی بر رشد اقتصادی ، نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد صادرات اثر مثبت، معنادار و محسگذاریسرمایهرشد 

  .است ایران داشته
 

  .(MSسوئیچینگ ) –مارکوف  ،دولت بدهی ،نفت، مالیات، تامین مالی واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

مالی  سیاست، مدتکوتاه. در ایفا کندرشد اقتصادی  فرآیند در نقش مهمی دتوانمی 1سیاست مالی

 ایاقتصادی طی رکودهای چرخه رشد ه بهبوددر نتیج تقاضای کل و افزایش به دتوانمی انبساطی

ناپایدار رو به رشد اقتصادی که با سرعت  دتوانمیسیاست مالی انقباضی ، کمک کند. در مقابل

در عین حال، سیاست مالی  .هدایت کند های کمترتر با ریسکمطمئن هایدر مسیر را است

 گذاریسرمایهو اندازه سرمایه انسانی  توسعهاثرگذاری بر بازدهی عوامل تولید،  از طریق دتوانمی

 مدت و بلندمدت یک اقتصادو رشد اقتصادی میانظرفیت تولیدی های تکنولوژیک، در نوآوری

بخش خصوصی نسبتاً  دارای به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه که مسئله این. را بهبود بخشد

، 1آبدون و همکارانو  0: 0442، 0نکپکه و همکاراصادق است ) ،دنباشمیضعیف و توسعه نیافته 

هم در سمت  –مالی  هایسیاستتغییر در  نحوه اثرگذاریکه  مسئلهبا این وجود، این  (.1: 0415

یکی ، باشد دتوانمیچگونه بر رشد اقتصادی  – (هزینهمخارج )و هم در سمت  )تامین مالی( درآمد

قرار  بحث و مناقشهمورد  تجربی در ادبیات نظری و به صورت گستردهاز موضوعاتی بوده که 

ی هاروشتامین مالی دولت نکته حائز اهمیت این است که آثار  هایسیاست سمتدر گرفته است. 

 ایگونهبه ندتوانمیی مختلف هاروشمختلف تامین مالی دولت در یک اقتصاد مشابه نبوده و این 

گویی دهند. بنابراین، پاسخ قرار أثیرت تحت را رشد اقتصادی اقتصادی نظیر کالن متفاوت متغیرهای

بویژه در چگونه خواهد بود،  سبد بهینه تامین مالی دولت در یک اقتصادپرسش که  نیا به

ای که درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی نقش مهمی را در سبد تامین کشورهای در حال توسعه

(، وفور 1333) 0فته ساچس و وارنربه گ. استخاص و ویژه  یدارای اهمیت، کندمیبازی  هاآنمالی 

خواری، فساد و مدیریت ضعیف دولت را تشویق کرده و کشورهای در حال منابع طبیعی رانت

از  5سیستم حمایت از تولیدات داخلیتوسعه را از ترس مقابله با اثرات بیماری هلندی، درگیر 

افزایش مداخله دولت در  . چنین رویکردی در گذر زمان، باکندمیهای دولت محور طریق پروژه

  (.0: 0411، 2اقتصاد، به دلیل اثر جانشینی اثر منفی بر رشد اقتصادی خواهد گذاشت )کولیبالی

                                                           
1. Fiscal Policy 
2. Kopcke (2006) 
3. Abdon (2015) 
4. Sachs and Warner (1999) 
5. Protectionist 
6. Coulibaly (2013) 
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های تامین مالی دولت، اقتصاد ایران چندین دهه است که با چالش هایسیاستدر راستای بحث 

سیستم مالیاتی کشور، از ناکارآیی  توانمیمتعددی در این حوزه روبرو است که در این بین 

های ساختاری حوزه وابستگی بودجه به نفت و بدهی رو به رشد دولت، به عنوان بزرگترین چالش

های اخیر در بسیاری از اسناد باالدستی کشور علیرغم اینکه در دههد. تامین مالی دولت نام بر

)قانون اساسی، سند  مستقیماً به مسئله مالیات و ناکارایی سیستم مالیاتی پرداخته شده است

های توسعه پنج ساله(، اما درآمدهای مالیاتی دولت کلی و برنامه هایسیاستساله،  04انداز چشم

( را به خود اختصاص دهد GDPهمچنان نتوانسته سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی )

مچنین و با بوده است(. ه درصد 1/2حدود  1150-1131دوره زمانی )متوسط این نسبت برای 

های مذکور، نسبت درآمد مالیاتی به گیری، علیرغم تمامی اقدامات و جهت1توجه به نمودار 

GDP  پیموده است،  صعودی قابل اغماض )با شیب تقریباً صفر(یک روند  1150-1131طی دوره

ها در این حوزه را که این مسئله اهمیت مباحث مطروحه حول محور مالیات و بازبینی سیاست

 .    کندمیدوچندان 

 
 بانک اطالعات سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران :مأخذ     

 (GDP: روند درآمد مالیاتی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی )1نمودار 
 

های حوزه دیگر چالش از أله وابستگی بودجه به نفتدر کنار بحث ناکارائی سیستم مالیاتی، مس

، علیرغم شودمینیز مشاهده  0طور که در نمودار همان. باشدمیولت در اقتصاد ایران تامین مالی د

سهم نفت از منابع تامین مالی دولت یک روند نزولی و سهم مالیات  1150-1131که طی دوره آن
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ها در پیموده است، اما نفت با وجود افزایش تحریماز منابع تامین مالی دولت یک روند صعودی را 

های دولت در دهه اخیر ی در تامین مالی هزینههسهم قابل توجهمچنان ، 1111های بعد از سال سال

و  1/04 ببه ترتی نفت و مالیات 1111-1131طی دوره زمانی  دهدمیها نشان داشته است. بررسی

وابستگی دولت به درآمدهای نفتی  اند. همیندادهدرصد از منابع مالی دولت را تشکیل  0/01

ها، به سرعت به سطح کلی اقتصاد انتقال یابد و های نفتی نظیر تحریمشده که شوک موجب

 نااطمینانی سطح کالن اقتصادی را تشدید بخشد. 

 
 بانک اطالعات سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران :مأخذ   

 : سهم مالیات و نفت از منابع مالی دولت2نمودار 
 

کننده و حائز الیاتی و وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، نکته نگراندر کنار ناکارآیی سیستم م

از ابزار بدهی جهت تامین مالی کسری  هادولتاهمیت دیگر در اقتصاد ایران استفاده نامتعارف 

ها و یا اتخاذ سیاست ، که این مسأله مستقیماً بر توانایی دولت در مقابله با بحرانباشدمیها بودجه

بدهی کل بخش دولتی  ،1در جدول گذارد. بر اساس اطالعات مندرج ی میخاص اثر منف

هزار میلیارد  1/001معادل  1130ها و موسسات دولتی( در سال )مجموع بدهی دولت و شرکت

هزار میلیارد تومان بوده  3/115حدود  1131تومان بوده است که این رقم برای انتهای اسفند سال 

 ( کشور است.    GDPاخالص داخلی )درصد تولید ن 5/13که حدود 

به لحاظ  رسدمیبه هر حال و صرف نظر از روند صعودی بدهی بخش دولتی در ایران، به نظر 

کشورهای با اندازه بدهی متوسط در دنیا است. بر اساس  ءاندازه بدهی دولت اقتصاد ایران جز
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های لی در ایران برای سال، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخ0اطالعات مندرج در جدول 

بوده است. این در حالی است که این نسبت در سال  0/05و  1/00به ترتیب برابر با  0404و  0413

و  141، آمریکا 112، فرانسه 152، ایتالیا 022یافته نظیر ژاپن در برخی از کشورهای توسعه 0404

عات تجربی مختلف در حوزه ادبیات درصد بوده است. الزم به ذکر است بررسی مطال 0/31بریتانیا 

ی مختلف در کشورهای متفاوت یکی نیست و هادولتاندازه بدهی بهینه برای  دهدمیبدهی نشان 

های اخذ بدهی مسأله مهم نحوه اثرگذاری مثبت و منفی بدهی بر اقتصاد یک کشور و کیفیت شیوه

مل بستگی دارد: اوالً، علل ایجاد عا 1است. اساساً نحوه اثرگذاری بدهی بر اقتصاد یک کشور به 

؟ ثالثاً، شرایط شودمیهایی تامین مالی بدهی چه عواملی هستند؟ ثانیاً، بدهی دولت از چه کانال

 حاکم بر اقتصاد کشور چگونه است؟  

 

 : بدهی بخش دولتی در اقتصاد ایران1جدول 

 1130 1135 1132 1131 

 0/000 0/112 0/011 1/045 بدهی دولت

 1/031 2/014 112 1/000 ها و موسسات دولتیی شرکتبده

 3/115 1/502 0/511 1/001 ها و موسسات دولتیبدهی دولت و شرکت

 3/1121 1/1014 0/1010 3/1110 تولید ناخالص داخلی

 GDP 1/04 1/02 3/12 5/13 صورت درصدی از بدهی بخش دولتی به

 یاشند.ارقام به هزار میلیارد تومان می * 

 وزارت امور اقتصادی و دارایی –های مالی عمومی ها و داراییمرکز مدیریت بدهی :خذمأ

 

ناکارآیی سیستم  -1ساسی فعلی اقتصاد ایران مبنی بر: مسئله ا 1و با توجه به  کورنکات مذ بر اساس

 هایسیاستکه لزوم بازبینی  بدهی رو به رشد دولت، -1وابستگی بودجه به نفت و  -0 ،مالیاتی

 ، مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد کندمیدر ایران را دوچندان  دولت تامین مالی

ی مختلف تامین مالی دولت بر رشد هاروشبه بررسی اثرگذاری  1(SM) سوئیچینگ –مارکوف 

الزم به ذکر است بررسی رفتار متغیرها در پردازد. می 1150-1131اقتصادی ایران طی دوره 

دارای چندین مزیت منحصر بفرد است. اول  (MS) سوئیچینگ –چارچوب الگوی مارکوف 

به دفعات و به تعداد دلخواه در بین متغیرها ورد که رابطه آکه این الگو این امکان را فراهم میاین

بازه زمانی مورد مطالعه تغییر کند. لذا این روش ابزاری قوی برای تجزیه و تحلیل متغیرهایی است 

که زمان دقیق وقوع این  هنگامیاند، به ویژه که چندین شکست ساختاری را تجربه کرده

                                                           
1. Markov Switching 
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را  بین متغیرهاد. مزیت دوم این است که تغییر در رابطه های ساختاری از قبل مشخص نباششکست

سازی کرد. بر اساس اصل قلت با استفاده از این روش و با رعایت اصل قلت متغیرها الگو توانمی

، هر چه در یک رگرسیون با تعداد متغیرهای توضیحی کمتر بتوان ضریب تعیین 1یا قاعده آکام

را نیز به  رژیمزمان تغییر  توانمیایتاً، بر اساس نتایج این روش باالتری به دست آورد بهتر است. نه

  (.112: 1131و فالحی،  0440 زا تعیین نمود )گجراتی،صورت درون

و در قسمت بعد هم  شودمیشناسی پژوهش معرفی در ادامه پس از بررسی ادبیات تحقیق، روش

بندی و . در نهایت نیز جمعشودمیته گاه به تحلیل نتایج پرداخبرآورد الگو صورت گرفته و آن

 .خواهد شدهای سیاستی ارائه توصیه
 

 نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای مختلف :2جدول 

 9191 9102 نام کشور 9191 9102 نام کشور

 11 5/24 اروگوئه 154 011 ونزوئال

 1/11 1/25 قطر 022 011 ژاپن

 5/51 2/05 لهستان 042 114 یونان

 3/55 5/01 عمان 152 115 ایتالیا

 0/05 1/00 ایران 110 111 پرتغال

 2/00 0/12 کره جنوبی 101 141 بحرین

 0/00 1/11 دانمارک 104 5/35 اسپانیا

 5/13 2/10 ترکیه 112 5/31 فرانسه

 3/12 1/01 امارات 141 141 آمریکا

 0/15 1/01 پرو 140 0/34 آرژانتین

 5/10 1/00 عربستان 1/34 5/11 حادیه اروپاات

 1/00 0/13 استرالیا 0/31 0/10 بریتانیا

 1/11 2/10 روسیه 34 10 مصر

 0/12 2/10 فلسطین 11 12 پاکستان

 1/1 1/2 افغانستان 3/31 5/14 اتریش

 0/1 2/0 برونئی 1/15 5/12 برزیل

 (IMFالمللی پول )صندوق بین مأخذ:
 

 

 تحقیق مبانی نظری -2

دولت  هایرابطه بین رشد اقتصادی و درآمددرست برای مؤثر بودن یک سیاست مالی، درک 

که سطح  دهدمیگذاران این امکان را به اقتصاددانان و سیاست این مسألهاساسی است.  اصلیک 

                                                           
1. Occam  
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 .رشد اقتصادی شناسایی کنند برای یدولت را بدون ایجاد مانع مورد نیاز از درآمدهای مطلوب

دولت از منظر اقتصاددانان کالسیک و  اقتصادی هایسیاستمؤثر بودن  و در این راستا، اگرچه

کننده یک بر عوامل متعادل این دسته از اقتصاددانانتمرکز اصلی که به دلیل آننئوکالسیک 

کننده اقتصاد نظیر عوامل نامتعادل در حالی است کهاین  .ه استگرفتقرار  مورد تردید ،دبواقتصاد 

بازار مسأله و  1، منحنی یادگیری نیروی کار0های مقیاسجویی، صرفه1های بازار و تقاضامحدودیت

مورد غفلت این گروه از  ،بر رشد اقتصادی یک کشور تاثیر بگذارند ندتوانمیکه  0ناقص

 ها دراین تئوری بود که هاغفلت همینبه دلیل  (.1331، 5)دیوید رنلت ه استگرفتدانان قرار اقتصاد

  ارائه دهند.کشورها  بین اختالف رشد اقتصادی جهت توضیح ایکنندهقانع دالیل عمل نتوانستند

، اقتصاددانان توسعه نظریه رشد میالدی و در جهت اصالح مدل رشد سولو 14از اواسط دهه 

بررسی تأثیر تصمیمات سیاستی بر رشد اقتصادی  امکانکه  کردندرا ارائه  2زاصادی دروناقت

های بینیظهور و گسترش این الگوها موجب شد تا نتایج و پیش. ه استکردفراهم  ها راکشور

الگوهای رشد کالسیکی و نئوکالسیکی، مبنی بر خنثی بودن نقش دولت در تأثیرگذاری بر 

 هادولتزا الگوهای رشد درون در قالبور اساسی مورد تجدید نظر قرار گیرد. های رشد به طنرخ

های رشد بلندمدت بر روی نرخ ندتوانمیمستقیم  چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر

زا بنابراین و بر اساس چارچوب نظری ارائه شده در قالب الگوهای رشد دروناثرگذار باشند. 

  :(0: 0404 ،1مکارانرحمان و ه) گفت توانمی
 

رشد اقتصادی                                                                                     (1)  = 𝑓(سیاست مالی) 
 

از طریق دو ابزار درآمد دولت و مخارج )هزینه( دولت، بر سطح  گفته شده که سیاست مالی

گذارد. در رای تولید کاالها و خدمات اثر میتقاضای کل، توزیع ثروت و ظرفیت اقتصاد ب

اندازه و الگوی تقاضا برای کاالها و خدمات را  دتوانمی، تغییرات در هزینه و درآمد مدتکوتاه

تغییر دهد و در بلندمدت و با گذشت زمان، این تغییر اندازه و الگوی تقاضا با اثرگذاری بر بازدهی 

                                                           
1. Market and Demand Constraints   
2. Economies of Scale 
3. Labor Learning Curve 
4. Imperfect Market  
5. David Renelt (1991) 
6. Endogenous Economic Growth Methodology 
7. Rehman (2020) 
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در  گذاریسرمایهای و اندازه نحوه تخصیص مخارج سرمایه عوامل تولید، توسعه سرمایه انسانی،

های تکنولوژیک، نحوه تخصیص منابع را تغییر داده و ظرفیت تولیدی یک اقتصاد را نوآوری

با اثرگذاری بر بازده خالص نیروی کار،  دتوانمیبهبود بخشد. در ضمن، تغییر نرخ مالیات نیز 

یت تولیدی یک اقتصاد اثر بگذارد )کپکه و همکاران، ، بر ظرفگذاریسرمایهو  اندازپسحجم 

مالی است.  هایسیاست اصلی ارکانگفت که درآمد دولت یکی از  توانمی(. بنابراین، 0: 0442

  (:0: 0404به صورت زیر بازنویسی کرد )رحمان و همکاران،  توانمیبر این اساس، معادله اول را 
 

 رشد اقتصادی = f )درآمد دولت(                                                                         (                0) 
 

درآمدهای  که دهدمیهای مختلف نشان کشور در سالکل بررسی قوانین بودجه در این راستا، 

ی هاروشترین های نفتی و استقراض اصلیمالیاتی، درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده

به صورت زیر  توانمیلحاظ این نکته، معادله دوم را باشند. با ین مالی دولت در اقتصاد ایران میتام

 :بازنویسی کرد
  

 رشد اقتصادی = f )سایر درآمدها، استقراض، درآمد نفتی، درآمد مالیاتی(                (            1)
 

ی تامین مالی دولت در هاروشترین های اثرگذاری مهم، تبیین نظری کانال1بر اساس رابطه 

در ادامه این بخش مورد بحث قرار  ،بر رشد اقتصادی )مالیات، نفت و استقراض( اقتصاد ایران

 .گیردمی

 

 اثر درآمد مالیاتی بر رشد اقتصادی -2-1

و  فروش دارایی، مالیاتی مختلفی نظیر هاروشهای خود غالباً از جهت تامین مالی هزینه هادولت

ترین مهم –به دلیل ماهیت اجباری و منظم بودن  -. در این بین، مالیات کنندمیاستفاده  تقراضاس

با ایجاد یک گردش درآمدی پایدار، ثبات درآمد دولت  دتوانمیکه  باشدمیمنبع درآمدی دولت 

کی های توسعه از جمله تقویت ساختارهای فیزیرا تضمین و نقش اساسی را در تامین مالی برنامه

مالیات ممکن است به عنوان بار مالی (. 0: 0410، 0و ادیسون و لوین 14: 0412، 1ایفا کند )آینیو

وضع شده توسط مقامات دولتی برای افراد یا مالکان دارایی، جهت حمایت از دولت تعریف شود. 

                                                           
1. Ayenew (2016) 
2. Addison and Levin (2012) 
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 مالیات یک پرداخت یا کمک مالی داوطلبانه نیست، بلکه اجباری است که به موجب اختیارات

یک سیستم مالیاتی  شودمیبا این وجود گفته  (.1: 0415، 1)آیله شودمیقانونی تنظیم و اجرایی 

: بر اساس این اصل، 0یا کفایت مالی وریبهرهاصل  -1اصل اساسی را تامین نماید:  2کارا باید 

لت فراهم ای دوتوسعه –های رفاهی سیستم مالیاتی باید بتواند منابع کافی را جهت انجام فعالیت

: بر اساس این اصل، همگام با افزایش درآمد ملی باید 1پذیری سیستم مالیاتیکشش -0کند. 

یابد، به نحوی که در کشورهای در حال توسعه این افزایش درآمدهای افزایش  یدرآمدهای مالیات

ن اصل، : بر اساس ای0تنوع -1مالیاتی منجر به افزایش نسبت درآمد مالیاتی به درآمد ملی شود. 

های مالیاتی، از یک یا چند نوع تنوع در انواع مالیات موجب جلوگیری از افزایش بیش از حد نرخ

: یک سیستم مالیاتی خوب باید 5مالیات به عنوان ابزاری برای رشد اقتصادی -0خاص خواهد شد. 

 -5م کند. دولتی و بالتبع افزایش رشد اقتصادی را فراه گذاریسرمایهمنابع الزم جهت افزایش 

های اقتصادی را : یک سیستم مالیاتی کارا باید نابرابری2مالیات ابزاری جهت بهبود توزیع درآمد

: سیستم مالیاتی باید نوسانات اقتصادی را 1مالیات ابزاری برای ثبات اقتصادی -2کاهش دهد. 

  (.114-111: 1131)منتظری شورکچالی،  1کاهش دهد و ثبات اقتصادی را تضمین کند

های یک سیستم از ویژگییکی به عنوان  «مالیات به عنوان ابزاری برای رشد اقتصادی»که از با این

 نحوه اثرگذاری درآمدهای مالیاتی دولت برنظری  مباحث، اما در شودمیمالیاتی کارا نام برده 

ونه گو در این خصوص هیچ بودهانگیز بین اقتصاددانان رشد اقتصادی یکی از مباحث مناقشه

، افزایش عایدی مالیاتی دولت 3بر اساس فرضیه رشد و مالیات .شودمیها مالحظه ناجماعی بین آن

طرفه  به علّت رشد شتابان اقتصادی ناشی از ضریب فزاینده مخارج بوده و تنها یک رابطه علّی یک

ر رشد ری بمالیاتی اث هایسیاستو  از رشد اقتصادی به طرف رشد عایدی مالیاتی وجود دارد

افزایش  14بر اساس فرضیه مالیات و رشد اقتصادی بلندمدت نخواهد داشت. در نقطه مقابل و

به توسعه فضای  منجرمالیاتی چه از طریق افزایش نرخ مالیات و چه از طریق گسترش پایه مالیاتی 

                                                           
1. Ayyele (2015) 
2. Productivity or Fiscal Adequacy 
3. Elasticity of the Taxation System 
4. Diversity 
5. Taxation as in Instrument of Economic Growth 
6. Taxation as an Instrument for Improving Income Distribution 
7. Taxation as an Instrument for Economic Stability 
8. www.yourarticlelibrary.com 
9. Grow and Tax Hypothesis 
10. Tax and Grow Hypothesis 
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الی مشابه، بر در جد (.10: 0410، 1آورد )دیزینگیرای کانیسیومالی شده و رشد اقتصادی به بار می

مالی دولت در بلندمدت هیچ اثری بر رشد  هایسیاست، 0زا یا نئوکالسیکیاساس نظریه رشد برون

و هرگونه تغییر در رشد اقتصادی توسط عوامل تولید مانند نیروی کار، سرمایه و  نداشتهاقتصادی 

(. در 041: 0404، 1)ماگانیا شودمی( حاصل شودمیکه خارج از مدل تعیین پیشرفت تکنولوژیکی )

نوان عامل اصلی رشد اقتصادی پیشرفت فناوری به ع ،0زابر اساس الگوهای رشد درونحالی که 

، میزان وریبهرهاز طریق تأثیر بر  دتوانمی مالیاتی دولت هایسیاستزا بوده و مدت درونبلند

شد اقتصادی گسترده و مثبتی بر عملکرد ر اثرات اشت سرمایه و سرعت پیشرفت فناوریانب

  (.113: 0411، 2و اُوینو 0440 ،5بلندمدت داشته باشد )دار و خلخالی

یک سیستم مالیاتی مختلط و کارا از طریق تضمین رشد درآمد دولت، افزایش  شودمیگفته 

ریزی شده دولت، کاهش نرخ تورم به دلیل کاهش درآمد قابل تصرف افراد، در مخارج برنامه

تولیدکنندگان و رشد  وریبهرهآمد دولت، استفاده بهتر از منابع، افزایش دسترس بودن به موقع در

 اگرچه(. 0: 0411، 1رقابت سالم در بازار، اثر مثبت بر رشد اقتصادی بلندمدت داشته باشد )پاندی

به عنوان یک  توانمیاثرگذاری مثبت یک امر نظری بدیهی نیست و سطح باالی بار مالیاتی را  این

 3بر اساس هاربرگر(. 1: 0414، 1ای بهبود رشد اقتصادی بلندمدت دانست )اسزاروسکامانع جدی بر

یا رشد خالص ذخیره سرمایه  گذاریسرمایهنرخ  دتوانمی هابنگاهی زیاد بر هامالیات -1 ،(1320)

را از طریق کاهش هزینه تحقیق و  وریبهرهرشد  دتوانمیسیاست مالیاتی  -0را کاهش دهد. 

مالیات ممکن است انگیزه کار را کاهش دهد که به تبع آن  -1(، تضعیف کند. R & Dتوسعه )

و ممکن است حتی تورش در انتخاب  یابدمینرخ مشارکت نیروی کار و ساعات کار کاهش 

مالیات سنگین بر عرضه نیروی کار  -0مشاغل، تحصیالت و فراگیری مهارت و حرفه پدید آورد. 

اجتماعی باال، مانع استفاده  وریبهرهیی با هابخششتغال نیروی کار در با کاهش انگیزه ا دتوانمی

ی با هابخشاز  گذاریسرمایهبا تحریف  دتوانمیسیاست مالیاتی  -5کارا از سرمایه انسانی شود. 

                                                           
1. Dzingirai Canicio (2014) 
2. Exogenous Growth Theory or Neoclassical Theory 
3. Maganya (2020) 
4. Endogenous Growth Models 
5. Dar and Khalkhali (2002) 
6. Owino (2018) 
7. Pandey (2017) 
8. Szarowska (2010) 
9. Harberger 
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 توانمینهایی سرمایه اثر بگذارد. بنابراین،  وریبهرهی با مالیات پایین بر هابخشمالیات باال به 

تر از آن آوری مالیات بیشطح درآمدهای مالیاتی یک سطح بهینه متصور شد که جمعبرای س

  (.11: 0410 )دیزینگیرای کانیسیو،مانع رشد متعادل و توسعه اقتصادی خواهد بود سطح بهینه، 
 

 

 

 اثر بدهی دولت بر رشد اقتصادی -2-2

وزش و پرورش و مقابله با فقر جهت بهبود در ارائه کاالها و خدمات عمومی، بهداشت، آم هادولت

ها به افزایش درآمد مالیاتی در مقادیر کافی نیازمند هستند، که در صورت و تقویت زیرساخت

های ناچار به استقراض بوده و این مسئله به دلیل افزایش بدهی هادولتعدم تکافوی این درآمدها، 

: 0413، 1والکاسترلی و تیرلپینهای مالی در آینده شود )عمومی ممکن است موجب وقوع بحران

ثر آن بر رشد اقتصادی نیز، خود به یکی از مباحث پر ا مسئله انباشت بدهی و(. بر این اساس، 1

در این راستا، اگرچه در مورد وجود مناقشه نظری در سمت منابع تامین مالی دولت تبدیل شده است. 

ماع وجود دارد، اما بدهی لجام گسیخته به عنوان اج ناپذیر امور مالی دولتجزو اجتناب بدهی به عنوان

 دتوانمی عمومی بدهیکه  شودمییک عامل مخرب اثرگذار بر رشد اقتصادی مطرح شده است. گفته 

( 1نوظهور در  و توسعه حال در کشورهای به دتوانمی بدهی. باشد بد یا خوب کشور برای یک

تسهیل سیاست هموارسازی ( 0زیربنایی،  هایهپروژ اجتماعی و یهابخش در گذاریسرمایهانجام 

. از 5(0: 0445، 0کمک کند )گیل و پینتو 1ایمالی ضد چرخه هایسیاست( پایداری 1و  0مالیاتی

، افزایش بدهی دولت به دلیل افزایش مالیات در 2ایطرفی دیگر و بر اساس قید بودجه بین دوره

های آتی اثر منفی خواهد گذاشت ح رفاه نسلو در نتیجه سط وریبهرههای آتی، بر سطح دوره

نیز تأکید شده است که افزایش  1پوشهای هم(. در قالب الگوی نسل14: 0411، 1)استوسکاس

های بهره باالتر( اثر منفی بر و انباشت سرمایه )از طریق نرخ اندازپسبدهی دولت به دلیل کاهش 

                                                           
1. Piancastelli and Thirlwall (2019) 
2. Tax Smoothing Policy 
3. Counter-Cyclical Fiscal Policies 
4. Gill and Pinto (2005) 

ها باید توسط دولت های مدیریتی و زیان اجتماعی تغییرات مالیاترد که هزینههموارسازی مالیاتی اشاره به آن دا .5

  سازی )حداقل( شود.بهینه
6. Inter-Temporal Budget Constrain 
7. Stauskas (2017) 
8. Overlapping Generations Models 



 

 1041بهار و تابستان  ،هفتمبیست و  شماره ،چهاردهم سال گذاری اقتصادی،سیاست نشریه   100

(. همچنین و بر اساس نظریه 1: 0415، 1رشد اقتصادی بلندمدت دارد )ابرهاردت و پرسبیترو

زا در ی اختاللهامالیات، سطح بدهی باال به دلیل ایجاد انتظاراتی مبنی بر افزایش 0برآمدگی بدهی

. شودمیداخلی و خارجی و در نتیجه کاهش انباشت سرمایه  گذاریسرمایهآینده، موجب کاهش 

ارائه شده است. در چارچوب منحنی « 1فر بدهیمنحنی ال»ها در قالب در ادبیات اقتصادی این بحث

 دتوانمیها، الفر بدهی بیان شده است که سطح بدهی باال به دلیل کاهش احتمال بازپرداخت بدهی

: 0411، 0شود )کارادام( TFPکل تولید ) وریبهرهموجب کاهش رشد اقتصادی از طریق کاهش 

هی دولت برای اقتصادهای مختلف کامالً (. بنابراین و بر اساس این دیدگاه، کنترل سطح بد0

 . (114: 1131)منتظری شورکچالی،  باشدمیضروری و حائز اهمیت 
 

 اثر درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی بر رشد اقتصادی -2-3

بویژه در اقتصادهای غنی از منابع  ؛هادولت کنار مالیات و استقراض، یک منبع تامین مالی مهم در

که گاهاً نقش مهمی را در سبد تامین مالی این  استل از فروش منابع طبیعی درآمد حاص طبیعی؛

گاهی  5که یک اقتصاد فقیر از منابع طبیعی. با این وجود، مشاهده اینکندمیکشورها بازی 

ه تاریخ اقتصادی چیز جدیدی نیعمل کند، در زم 2بهتر از یک اقتصاد غنی از منابع طبیعی دتوانمی

 مقابلاسپانیا در قرن هفدهم و سوئیس و ژاپن در  مقابلبه تجربه هلند در  توانمی نیست. برای مثال

تی و انفر دیبا این حال، . (141: 0445، 1)استیجنز روسیه در قرن نوزدهم و بیستم اشاره کرد

که در مورد کشورهای استرالیا، کانادا، فنالند، سوئد و آمریکا  کنندمی( بیان 0440) 1همکاران

 شان نبوده استمبتنی بر منابع طبیعی این کشورها توسعه این استدالل را مطرح نمود که وانتمین

  .(2: 0440فرانتی و همکاران،  )دی

 رسدمیدر خصوص اثر وفور منابع طبیعی بر کارکرد اقتصاد کشورهای در حال توسعه به نظر 

کشورهایی با ، 3دیده نفرین منابعبر اساس پارادوکس فراوانی و یا پتر است. داستان کمی پیچیده

. این ادبیات کنندمیی را تجربه تررشد اقتصادی پایین، گسترده نسبت به سایر کشورها منابع طبیعی

                                                           
1. Eberhardt and Presbitero (2015) 
2. Debt Overhang Theories 
3. Debt Laffer Curve 
4. Karadam(2018)  
5. Resource-Poor Economies 
6. Resource-Rich Economies 
7. Stijns (2005) 
8. De Ferrantiv (2002) 
9. Resource Curse Phenomena or Paradox of Plenty 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
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 1و همکاران (، گیلفاسون1332، 1335) 0(، لین و تورنل1311) 1های افرادی چون گلبکه با کار

و دیگران پا  (0442) 5و همکاران (، ملوم0441) 0تی(، آ1333و  1335) س و وارنر(، ساچ1333)

کاهش قدرت رقابتی در سایر گرفته به این مسأله اشاره دارد که وفور منابع طبیعی به دلیل 

که به طبع تزریق درآمد حاصل از منابع  نرخ واقعی ارزکاهش ی )که بر اثر ی اقتصادهابخش

، فقدان اقتصاد چند بعدی و افزایش فساد سیاسیافزایش ، (شودمیطور مستقیم در اقتصاد حاصل به

، (1333) س و وارنربه گفته ساچگذارد. بر رشد اقتصادی بلندمدت اثر منفی می ،استقراض دولتی

کرده و کشورهای در تشویق  خواری، فساد و مدیریت ضعیف دولت راوفور منابع طبیعی رانت

از  1سیستم حمایت از تولیدات داخلیدرگیر  ،2اثرات بیماری هلندیمقابله با از ترس حال توسعه را 

. چنین رویکردی در گذر زمان، با افزایش مداخله دولت در کندمیهای دولت محور طریق پروژه

 .(0: 0411)کولیبالی،  گذاشت خواهداقتصاد، به دلیل اثر جانشینی اثر منفی بر رشد اقتصادی 

وفور منابع طبیعی بر رشد  ات مخرببه صورت خالصه و بر اساس ادبیات نظری موجود، برای اثر

  پنج کانال اصلی را ذکر نمود: توانمیاقتصادی 

 1گذاری شده(: ارز بیش از حد ارزشFDIخارجی ) گذاریسرمایهبیماری هلندی و  :0کانال 

)اواخر دهه  پس از کشف ذخایر گاز طبیعی در هلند بود یبیماری هلند مرتبط با عالمتاولین 

 به عنوان یک قاعده، .آشکار شد ی نیزعالئم دیگر متعاقب آن ، اگرچه(1324و اوایل دهه  1354

، موجب به دلیل نوسان زیاد عرضه و قیمت مواد خام در بازارهای جهانی وابستگی به منابع طبیعی

که این مسأله  شودمینااطمینانی نرخ ارز تشدید  ای صادراتی و در نتیجهافزایش نوسانات درآمده

                                                           
1. Gelb (1988) 
2. Lane and Tornell (1995, 1996) 
3. Gylfason (1999) 
4. Auty (2001) 
5. Mehlum (2006) 

و رکود در  منابع طبیعی از رویهبی برداریبهره بینکند رابطه تالش می( Dutch Disease) مفهوم بیماری هلندی .2

تواند اقتصاد ملی را از دارد که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی میتوضیح دهد. این مفهوم بیان می بخش صنعت را
گیرد، صورت می تورمافزایش آن در حد نرخ یا عدم  نرخ ارزاین اتفاق به علت کاهش د. حالت صنعتی بیرون بیاور

شود، کند. در حالی که این بیماری اغلب مربوط به اکتشاف منابع طبیعی میکه بخش صنعت را در رقابت ضعیف می

مربوط شود؛ مانند نوسان شدید در « شودخارجی می ارزرویه اش ورود بیای که نتیجههر فعالیت توسعه»تواند به می

  (.Ebrahim-Zadeh, 2003: 1) ری مستقیم خارجیگذاسرمایهطبیعی، کمک اقتصادی خارجی، قیمت منابع 
7. Protectionist 
8. Overvalued Currency 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C


 

 1041بهار و تابستان  ،هفتمبیست و  شماره ،چهاردهم سال گذاری اقتصادی،سیاست نشریه   102

خواهد خارجی مضر  گذاریسرمایهی تجارت نظیر هابخشبه نوبه خود برای صادرات و دیگر 

  .بود

ارتباط با کشورهای در  وفور منابع طبیعی، به ویژه در و سرمایه اجتماعی: 1جوییرانت :9کانال 

، و ساختارهای قانونی ضعیفبا حقوق مالکیت نامشخص، بازارهای ناقص ور حال توسعه و نوظه

جویانه تولیدکنندگان شود و این مسأله به نوبه خود رفتارهای رانت تشدید ممکن است منجر به

(. ترکیبی از 0441و آتی،  1311گلب، ) کندمیاقتصادی پربارتر اجتماعی دور  منابع را از فعالیت

ست عواقب کامالً مخربی داشته ضعیف ممکن ا نهادهایو  شکست بازارها، نمنابع طبیعی فراوا

 بسیار بزرگتر از کاهش رشد اقتصادی بلندمدت باشد.  دتوانمیباشد که اثرات منفی آن بر اقتصاد 

 های غنی از منابع طبیعی به دلیل سطح باالی درآمد ملتآموزش و سرمایه انسانی:  :3کانال 

در این خصوص  .مدت آموزش را دست کم بگیرنداست ارزش طوالنی ، ممکن0دستمزدی-غیر

های های عمومی آموزش به درآمد ملی، سالوجود دارد که بین نسبت هزینه محکمیشواهد 

 1333، 1تحصیلی مورد انتظار و ثبت نام در مدارس با وفور منابع طبیعی رابطه معکوس دارد )تمپله

ی انسانی را از هاسرمایهی طبیعی فراوان هاسرمایه رسدمینظر  ( و به0441، و همکاران و گیلفاسون

 د.نبربین می

های و سرمایه فیزیکی: فراوانی منابع طبیعی ممکن است انگیزه گذاریسرمایه، اندازپس :4کانال 

رنگ کند و از این طریق مانع رشد کم گذاریسرمایهو  اندازپسخصوصی و عمومی را برای 

افزایش  گیردمیه طور خاص، وقتی سهم تولیدی که به صاحبان منابع طبیعی تعلق اقتصادی شود. ب

و این منجر به کاهش نرخ بهره واقعی و کند شدن رشد  یابدمی، تقاضا برای سرمایه کاهش یابدمی

  .شودمیاقتصادی 

مواجه در کشورهایی که با فراوانی منابع طبیعی  شودمیتورم و سرمایه مالی: گفته  :5کانال 

به توسعه مالی و در نتیجه  دتوانمیدارد و  5برای سرمایه مالی 0هستند، سرمایه طبیعی اثر جایگزینی

 به شدت به سطح تورم 2که عمق مالیرشد اقتصادی آسیب وارد کند. همچنین و با توجه به این

 ؛مایه مالی راکه تورم هزینه فرصت نگهداری پول نقد و سایر اشکال سربه دلیل این) وابسته است

                                                           
1. Rent Seeking 
2. Non-Wage Income 
3. Temple (1999) 
4. Crowding Out 
5. Financial Capital 
6. Financial Depth 
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برد(، وفور منابع طبیعی و عارضه به شدت باال می ؛های تولید و مبادله استکننده چرخکه تسهیل

های خزنده نیز موجب از بین رفتن سرمایه مالی در یک اقتصاد بیماری هلندی از طریق تورم

  (.1-00 :0442شوند )گیلفاسون، می

نحوه اثرگذاری سه منبع تامین مالی دولت: مالیات، بنابراین و بر اساس مباحث فوق، در خصوص 

یا  به یک نظریه توانمیاستقراض و درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی، بر رشد اقتصادی ن

تابع  دتوانمیبر رشد اقتصادی  تامین مالی اثر این منابع اساساً کرد و اتکاخاص  ای از نظریاتدسته

هر یک از منابع فوق در سبد تامین مالی دولت، کیفیت  سهم و اندازه ، از جملهمتعددیعوامل 

 تم مالیاتی، ساختار نهادهای حاکم و ... باشد. سمدیریت دولت، کارایی سی
 

 پیشینه تحقیق -3

و  ی مختلف تامین مالی دولتهاروشهمانند مباحث نظری، مسئله پیامدهای اقتصادی ناشی از 

طالعات تجربی مختلف نیز مورد بررسی و تأکید قرار ها بر رشد اقتصادی در منحوه اثرگذاری آن

  ارائه شده است: 1های این بخش در قالب جدول گرفته است که خالصه بررسی
 

 : خالصه مطالعات تجربی انجام گرفته در داخل و خارج کشور3جدول 

 محقق يا محققان
نمونه و دوره 

 زمانی
 روش و تکنیک

  نحوه اثرگذاری بر رشد اقتصادی

 ی تحقیقهايافتهبق مطا

Umaru et al 

(2013) 
 نیجریه

(0414- 1314) 

حداقل مربعات معمولی 

(OLS) 

اثر منفی بدهی خارجی و اثر مثبت بدهی داخلی بر رشد 

 اقتصادی

Lof and 

Malinen 

(2014) 

کشور توسعه  04

 یافته

(0441- 1350) 

VAR پانلی 
داری نیبین اندازه بدهی دولت و رشد اقتصادی هیچ رابطه مع

 مشاهده نشده است.

Phiri 
(2016) 

جنوبی  یآفریقا

(0415- 1334) 

الگوی رگرسیون انتقال 

 (STRمالیم )

ی غیر مستقیم هامالیاتی مستقیم و اثر مثبت هامالیاتاثر منفی 

 بر رشد اقتصادی

Dasislava 

(2017) 

 کشور اروپایی 01

(0411- 1332) 
 پانل دیتا

مالیات بر تولید و مالیات بر واردات  اثر مثبت مالیات بر درآمد،

 و عدم معناداری آماری اثر مالیات بر ثروت بر رشد اقتصادی

Jacobo and 
Jalile (2017) 

کشور آمریکای  12

 التین

(0415- 1324) 
GMM 

مثبت است، اما  مدتکوتاهاثر اندازه بدهی بر رشد اقتصادی در 

، نزدیک به صفر درصد 11تا  20این اثرگذاری برای آستانه بین 

 است.

Popova et al 

(2017) 

 روسیه

(0410- 1310) 
 های قیمتی نفت بر رشد اقتصادیاثر مثبت شوک های آمار توصیفیتحلیل

Ali et al. 
(2018) 

 کنیا

(1331- 0410) 

حداقل مربعات معمولی 

(OLS) 
 اثر مثبت درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصادی

Pegkas 

(2018) 

 یونان

(0412- 1314)  
ARDL 

، اندازه بدهی دولت اثر معناداری بر 0444 تا قبل از بحران سال

 0444، در حالی که این اثر بعد از سال رشد اقتصادی نداشته
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 منفی بوده است.

Dladla and 

Khobai 
(2018) 

 آفریقای جنوبی

(0412- 1311) 

های با وقفه خود توضیح

 (ARDLگسترده )
 بر رشد اقتصادیاثر مثبت درآمدهای مالیاتی 

Korkmaz et al 
(2019) 

 ترکیه

(0411- 0442) 

های با وقفه خود توضیح

 (ARDLگسترده )

اثر منفی مالیات مستقیم و اثر مثبت مالیات غیر مستقیم بر رشد 

 اقتصادی

Olayungbo 

(2019) 

 نیجریه

(0415- 1314) 

الگوی پارامترهای متغیر 

 (BTVP) 1زمانی بیزین
 بر رشد اقتصادی ی حاصل از صادرات نفتثبت درآمدهااثر م

Khayati 
(2019) 

 بحرین

(0415- 1311) 
 انباشتگی جوهانسنهم

و  مدتکوتاهاثر مثبت و معنادار صادرات نفتی بر رشد اقتصادی 

 بلندمدت

 فرامرزی و همکاران

(1130) 

ایران، کشورهای 

و  OECDعضو 

 اوپک

(1113-1100) 

انباشتگی روش هم

لیوس و جوسی –جوهانسن 

 پانل دیتا

 رابطه تعادلی بلندمدت بین مالیات و رشد اقتصادی عدم وجود

در ایران و کشورهای عضو اوپک و اثر منفی مالیات بر رشد 

 OECDاقتصادی کشورهای عضو 

اسماعیلی رزی و 

 همکاران

(1130) 

 ایران

(1131- 1121) 
 معادالت همزمان

 کاهش از طریق ینفت درآمدهای مستقیم افزایش اثر منفی و غیر

 و افزایش خطر سیاسی نهادی کیفیت

 رضایی و همکاران

(1135) 

 ایران

(1131- 1150) 

حداقل مربعات سه 

 (3SLS)  ایمرحله
 درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادیمثبت اثر 

 سلمانی و همکاران

(1135) 

 ایران

(1130- 1150) 
ARDL  نسبت بدهی دولت بهاثر منفی GDP بر رشد اقتصادی 

 صمیمی و همکاران

(1135) 

 ایران

(1131- 1154) 
 رگرسیون انتقال مالیم

(STR) 

 وابسته بودن اثر درآمدهای نفتی و مالیاتی بر رشد اقتصادی به

 GDP  از گذاریسرمایهسهم 

 وچهرازی مدرسه 

 نجاتی

(1132) 

 ایران

(1131- 1153) 
ARDL 

بر رشد و بلندمدت  مدتکوتاهبدهی داخلی در اثر منفی 

 قتصادیا

 ایزدخواستی

(1132) 
 الگوی تعادل عمومی پویا ایران

رمی و افزایش نرخ مالیات بر کاهش نرخ مالیات تواثر مثبت 

ذخیره سرمایه سرانه، تولید سرانه، مصرف سرانه، ، مصرف

 های واقعی پول سرانه و سطح رفاهمانده

 غفاریان

(1131) 

کشور در حال  20

 توسعه

(0411-0441) 

 پانل دیتا
مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی و  ادارتاثیر مثبت و معن

 آنمنابع 

 های تحقیقبررسی مأخذ:
 

 ، باید به چند نکته اشاره کرد:العات خارجی و داخلی انجام گرفتهبندی از مطبه عنوان یک جمع

اند. ا گزارش کردهاکثر این مطالعات بسته به نمونه تحت مطالعه نتایج متفاوت و گاهاً متناقظی ر -1

ی مختلف تامین مالی دولت بر رشد اقتصادی در هر هاروشبنابراین، بررسی نحوه اثرگذاری 

                                                           
1. Bayesian Time-Varying Parameters 
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تر از نحوه اثرگذاری به منظور ایجاد یک درک جامع -0کشوری نیازمند بررسی جداگانه است. 

لف به ی مختهاروشی مختلف تامین مالی دولت بر رشد اقتصادی، بهتر است اثر این هاروش

ی مختلف هاروشنحوه اثرگذاری  -1زمان در یک الگو مورد بررسی قرار گیرد. صورت هم

 دریکنواخت نباشد و حسب مقتضیات زمانی و  دتوانمیتامین مالی دولت بر رشد اقتصادی 

جهت بررسی اثر  -1بر این اساس، مطالعه حاضر: متفاوت باشد.  دتوانمیمختلف  هایدوره

استقراض( بر  -1فت و ن -0مالیات،  -1) در اقتصاد ایران عمده تامین مالی دولتروش  1زمان هم

، با هادر تحلیل هالحاظ کردن مقتضیات زمانی و آثار نامتقارن این اثرگذاری -0؛ رشد اقتصادی

ی مختلف هاروشاثرگذاری به بررسی ( MSخطی مارکوف سوئیچینگ ) استفاده از رهیافت غیر

  پردازد.ایران میبر رشد اقتصادی تامین مالی دولت 

 

 شناسی تحقیقالگو و روش -4

مبتنی بر الگوهای رشد  1حسابداری رشد یافتهالگوی تعمیم در این مطالعهالگوی مورد استفاده 

 :0استمفهوم تابع تولید کل  آن که اساس ،زا استنرونئوکالسیک و د
 

𝐺𝑌𝑡 = 𝛽(𝐺𝐾)𝑡 + 𝜃(𝐺𝐿)𝑡 + 𝐴𝑡       (0)  

𝐴𝑡 = 𝜇 + 𝜌(𝐺𝑋)𝑡 + 𝛼(𝑇𝑅/𝑌)𝑡 + 𝛿(𝑂𝑅/𝑌)𝑡 + 𝛾(𝐺𝐷/𝑌)𝑡 + 𝑢𝑡   (5)  

𝐺𝑌𝑡 = 𝜇 + 𝛽(𝐺𝐾)𝑡 + 𝜃(𝐺𝐿)𝑡 + 𝜌(𝐺𝑋)𝑡 + 𝛼(𝑇𝑅/𝑌)𝑡 + 𝛿(𝑂𝑅/𝑌)𝑡 +
𝛾(𝐺𝐷/𝑌)𝑡 + 𝑢𝑡         (2)  

 

 که در آن:

GY: به عنوان پراکسی نرخ رشد  1134ص داخلی به قیمت ثابت سال نرخ رشد تولید ناخال

 اقتصادی،

GK :به عنوان پراکسی نرخ رشد  1134به قیمت ثابت سال  نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص

 ،گذاریسرمایه

GL :،نرخ رشد جمعیت به عنوان پراکسی نرخ رشد نیروی کار 

GX: بر اساس  کسی نرخ رشد صادراتارن پبه عنوا 1134ه قیمت ثابت سال نرخ رشد صادرات ب(

های (، رشد صادرات از طریق اثر مطلوب بر کارایی استفاده از منابع، فعالیت1333) 1دار و خلخالی

                                                           
1. Growth Accounting Model 
2. See Dar & khalkhali (1999), Wahyuni (2004) and Asimakopoulos & Karavias (2016) 
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کل  وریبهرههای مقیاس موجب افزایش جویینرخ رشد پیشرفت فنی و تحقق صرفهنوآورانه، 

 ، شودمی عوامل تولید و به صورت معنادار موجب افزایش رشد اقتصادی

TR/Y( درآمد مالیاتی دولت به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی :GDP،) 

OR/Y( درآمد نفتی دولت به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی :GDP،) 

GD/Y( بدهی دولت به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی :GDP.)  

مالی بسته به  ی مختلف تامینهاروش که لحاظ این نکته اساسی با بر اساس ادبیات نظری تحقیق و

دولت به این منابع درآمدی )اندازه تامین مالی دولت از این  ءاتکا میزانو یا  0شرایط اقتصاد کالن

یکنواخت  )امکان اثرگذاری غیر اثرات متفاوتی بر رشد اقتصادی داشته باشند ندتوانمی، منابع(

ی مختلف تامین مالی هاروشاثر  یعهمطال، ی(ی مختلف تامین مالی دولت بر رشد اقتصادهاروش

بر این اساس، دولت بر رشد اقتصادی در قالب رویکردهای خطی ممکن است عاری از خطا نباشد. 

های مختلف تامین مالی دولت بر رشد یکنواخت شیوه در این مطالعه جهت بررسی اثر غیر

در . گیردمیمورد بررسی قرار  (MSسوئیچینگ ) -کوف ردر قالب الگوی ما 2اقتصادی، رابطه 

متغیرها از بانک اطالعات سری زمانی بانک مرکزی  یآمار و اطالعات سری زمانی تمام ضمن،

 آوری شده است. جمهوری اسالمی ایران جمع

( که نخستین بار MSمارکوف سوئیچینگ ) الگوی شناسیتشریح روشجا و با هدف در این

دو رژیمی  1مارکوف سوئیچینگ خودرگرسیو ییک الگو ( مطرح شد، از1313توسط همیلتون )

(MS(2)-AR(P) کمک )شودگرفته می:  
 

𝑦𝑡 = 𝑎0.𝑠𝑡 + 𝑎1.𝑠𝑡𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝑎𝑝.𝑠𝑡𝑦𝑡−𝑝 + 휀𝑡       

 𝑡ℎ𝑎𝑡    휀𝑡~𝑁𝐼𝐷(0. 𝜎𝑠𝑡
2 ) 

                                                                                                                                        
1. Dar & khalkhali (1999) 

مختلف اشاره  هایدوره دری سری زمانی رهایاز متغ یاریبس( به متفاوت بودن رفتار 1994Hamilton ,) لتونیهم .0

ی نظیر مختلفها ممکن است به دالیل در این سری هاشکسترتی یا به عبا راتییاین تغدارد که کند و اظهار میمی

ها یا رژیم توانندیمی رخ بدهد که این عوامل هراس مال و جنگ ،دولت یهااستیدر س رییتغی، اقتصاد یهابحران

ب رویکردهای . بنابراین مطالعه رفتار متغیرها در چنین بستری در قالنمایند ایجاد هاریمتغ یرا برامتفاوتی  هایتیوضع

خطی بین متغیرهای  تر رفتار و یا ارتباط غیرخطی ممکن است عاری از خطا نباشد. بر این اساس و با هدف مطالعه دقیق

( بهره MSسوئیچینگ ) -های مختلفی از جمله رهیافت ماکوف توان از روشهای مختلف میسری زمانی در رژیم

 (. Deschamps, 2008گرفت )

3. Markov Switching Autoregressive (MS-AR) Model 
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𝑎𝑖.𝑠𝑡 = 𝑎𝑖1(1 − 𝑠𝑡) + 𝑎𝑖2𝑠𝑡      .    𝑖 = 1. … . 𝑝    (1)  

𝜎𝑠𝑡
2 = 𝜎1

1(1 − 𝑠𝑡) + 𝜎2
2𝑠𝑡 

𝑠𝑡 = 0.1     (𝑅𝑒𝑔𝑖𝑚𝑒 0.1)      𝐹𝑜𝑟   𝑡 = 1. … . 𝑇 
 

اند. برای داشتن مشخص شده 𝑠𝑡بستگی دارند که با  هاییپارامترها به رژیممقادیر در این الگو، 

  :گیردمیصورت  1ها نیز با فرآیند مارکوف مرتبه اولل بین رژیمپویایی کامل متغیرها، انتقا
 

𝑝𝑖𝑗 = Pr (𝑠𝑡 = 𝑗 𝑠𝑡−1 = 𝑖)     ∀𝑖. 𝑗 = 0.1. ∑ 𝑝𝑖𝑗 = 11
𝑗=0⁄    (1)  

 

  خالصه کرد: Pدر یک ماتریس  توانمیکه این احتماالت را 
 

𝑃 = [
𝑝00 𝑝10

𝑝01 𝑝11
]    𝑤𝑖𝑡ℎ       𝑝00 + 𝑝01 = 1. 𝑝10 + 𝑝11 = 1    (3)  

 

هنگامی که وضعیت اولیه  دهدمیاحتمال ماندگاری در رژیم صفر را نشان  𝑝00  که برای نمونه 

نشان دهنده احتمال انتقال از رژیم صفر به رژیم یک است هنگامی که  𝑝01رژیم صفر است و 

 وضعیت اولیه رژیم صفر است. 

(، MLE) 0نماییستزن حداکثر دربا کمک تخمین AR-MSپارامترهای الگوی جهت برآورد 

  قابل فرض خواهد بود: Ψ𝑡−1تابع چگالی احتمال زیر بر حسب اطالعات گذشته 
 

𝑓(𝑦𝑡|Ψ𝑡−1. 𝑠𝑡) =
1

√2π𝜎𝑠𝑡
2

exp (
{𝑦𝑡−(𝑎0.𝑠𝑡+𝑎1.𝑠𝑡𝑦𝑡−1+⋯+𝑎𝑝.𝑠𝑡𝑦𝑡−𝑝)}

2

2𝜎𝑠𝑡
2 )  (14)  

 

  :داشت را خواهیمستند، تابع شرطی زیر غیر قابل مشاهده نی 𝑠𝑡مقادیر  چون
 

𝑓(𝑦𝑡|𝑠𝑡. Ψ𝑡−1) = ∑ 𝑓(𝑦𝑡 . 𝑠𝑡|Ψ𝑡−1) = ∑ 𝑓(𝑦𝑡 . 𝑠𝑡|Ψ𝑡−1)𝑃[𝑠𝑡|Ψ𝑡−1]1
𝑠𝑡

 (11)  
 

  آن به صورت زیر خواهد بود: 1نماییرستکه تابع د
 

𝐿𝑛 𝐿 = ∑ 𝐿𝑛{∑ 𝑓(𝑦𝑡|𝑠𝑡. Ψ𝑡−1)𝑃[𝑠𝑡|Ψ𝑡−1]1
𝑠𝑡=0 }𝑇

𝑡=1    (10)  

                                                           
1. First Order Markov Process   
2. Maximum Likelihood Estimation 
3. Likelihood Function 
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از فیلتر که این احتماالت با استفاده  دهدمیاحتماالت فیلتر شده را نشان  𝑃[𝑠𝑡|Ψ𝑡−1]و در آن 

𝑡های زمانی ه( برای دور1313همیلتون ) = 1. … . 𝑇 1)یارمحمدی و مصطفایی شوندمحاسبه می ،

0410 :110-115).  

 خود یالگوکه کدام قسمت با توجه به این دتوانمی سوئیچینگ مارکوف الگویدر عمل، 

چه شود. آنبندی گرسیون وابسته به رژیم باشد و تحت تأثیر آن انتقال یابد، به انواع مختلف طبقهر

 های مارکوف سوئیچینگ درالگواقتصادی بیشتر مورد توجه است، شامل چهار حالت در مطالعات 

و ناهمسانی  (MSA) رگرسیون ضرایب جمالت خود (،MSIمبدأ ) عرض از(، MSMمیانگین )

 0ول (. جد5-3: 0441، 0)فالحی و رودریگز استها و یا ترکیب آن  (MSH)در واریانس

 .دهدمیتفاده از این عالیم نشان اسرا با  MS هایالگوهای مختلف حالت

 
 MS-ARهای : الگو4جدول 

MSI MSM 
 متغیرمیانگین  ثابتمیانگین  متغیرعرض از مبدأ  ثابتعرض از مبدأ  

AR  خطی MSI AR  خطی MSM-AR  ثابتواریانس 
iA

 
 ثابت

MSH-AR MSIH-AR MSH-AR MSMH-AR  متغیرواریانس 

MSA-AR MSIA-AR MSA-AR MSMA-AR  ثابتواریانس 
iA

 
 متغیر

MSAH-AR MSIAH-AR MSAH-AR MSMAH-AR  متغیرواریانس 

M: Markov-Switching Mean 

I: Markov-Switching Intercepts Term 

A: Markov-Switching Autoregressive Parameters 
H: Markov-Switching Heteroskedastici 

 Krolzig, 1997: 14  مأخذ:
 

 

 ی تحقیقهایافتهبرآورد الگو و تجزیه و تحلیل  -5

زمانی ناپایا هستند، نتایج رگرسیون  هایسریدهند زمانی که ( نشان می1311) 1گرنجر و نیوبلد

د. بنابراین، قبل از برآورد الگوهای رگرسیونی بررسی پایایی متغیرها کننده باشممکن است گمراه

ریشه واحد کامالً ضروری است. الزم به ذکر است در مورد الگوهای  هایآزمونستفاده از با ا

، باید این دو نکته اساسی را مد نظر قرار داد: (MS) سوئیچینگ مارکوف الگویای نظیر آستانه

که شواهد اندکی وجود دارد که این  کنندمیبه این نکته اشاره  0(0444اوالً، فرانسیس و وندیک )

                                                           
1. Yarmohammadi and Mostafaei (2012) 
2. Fallahi and Rodríguez (2007) 
3. Granger and Newbold (1973) 
4. Franses and Van Dijk (2000) 
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(. بنابراین، قبل از بررسی 5-0: 0441، 1زمانی پایا خلق کنند )زاپاتا و گوتیر هایسریند نلگوها بتواا

ریشه واحد جهت بررسی پایایی متغیرها کامالً ضروری است.  هایآزمونخطی، انجام  روابط غیر

ریشه  هایآزمونخطی به منظور بررسی پایایی متغیرها از  ثانیاً، در اکثر کارهای تجربی با روش غیر

 ی غیرهاروشدر  هاآزمون، ولی در استفاده از نتایج این شودمیواحد با رویکرد خطی استفاده 

 ی غیرهاروشریشه واحد در  هایآزمونخطی باید در نظر داشت که چون ممکن است رفتار 

بنابراین استفاده از خطی تغییر کند، بنابراین این احتمال وجود دارد که نتایج عاری از ایراد نباشند. 

هنگام  -تاری را داشته باشد های ساخکه توانایی لحاظ شکست -خطی  آزمون ریشه واحد غیر

: 0445، 0)رودریگوئز و اسلوبدا باشدمیخطی و نامتقارن کامالً ضروری  های غیراستفاده از الگو

یافته فولر تعمیم –دیکی زمون (. بر این اساس در مطالعه حاضر نیز پایایی متغیرها با استفاده از آ100

گزارش شده  5مورد بررسی قرار گرفته که نتایج در قالب جدول  1با لحاظ شکست ساختاری

یافته با لحاظ شکست ساختاری، در نظر گرفتن فولر تعمیم –است. بر اساس نتایج آزمون دیکی 

( در سطح TR/Y) GDPنقطه شکست تنها برای متغیر درآمد مالیاتی دولت به صورت درصدی از 

درصد به لحاظ آماری معنادار نبوده، در حالی که برای سایر متغیرهای توضیحی در نظر  35اعتماد 

درصد پایا  35گرفتن نقطه شکست به لحاظ آماری معنادار بوده و این متغیرها در سطح اعتماد 

رای متغیر درآمد مالیاتی باشند. نهایتاً و با توجه به عدم معناداری آماری نقطه شکست ساختاری بمی

ریشه واحد  هایآزمون از (، پایایی این متغیر با استفادهTR/Y) GDPدولت به صورت درصدی از 

یافته فولر تحت روش حداقل مربعات تعمیم –(، دیکی ADFیافته )فولر تعمیم –خطی دیکی 

(DF-GLS فیلیپس ،)– ( پرونPP و کویاتکوفسکی )–  اشمیت  –فیلیپس– ( شینKPSS مورد )

درصد  35در سطح اعتماد  TR/Yمتغیر  هاآزمونبررسی قرار گرفته که بر اساس نتایج تمامی این 

(. بنابراین و حسب پایا بودن متغیرهای تحت بررسی، استفاده از مقادیر سطح 2)جدول  باشدمیپایا 

 بالمانع خواهد بود. سوئیچینگ  –الگوی مارکوف این متغیرها در قالب 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Zapata and Gauthier (2003) 
2. Rodriguez and Sloboda (2005) 
3. Augmented Dickey-Fuller (ADF) Tests with a Breakpoint 
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اختارییافته با لحاظ شکست سفولر تعمیم –: نتایج آزمون ریشه واحد دیکی 5 جدول  

 t-statistic Breakpoint Prob. (Breakpoint) نام متغیر

GY 312/5- 1153 440/4 

GK 415/1- 1121 440/4 

GL 023/11- 1114 444/4 

GX 010/1- 1121 444/4 

TR/Y 400/0- 1151 43/4 

OR/Y 111/5- 1152 412/4 

GD/Y 121/0- 1121 440/4 

  د.ده* اعداد داخل پرانتز سال مربوط به شکست ساختاری را نشان می

 باشد.می -130/0و  -000/0، -303/0درصد به ترتیب برابر با  14و  5، 1** مقادیر بحرانی در سطح 

  های پژوهشیافته مأخذ:

 

 GDPغیر درآمد مالیاتی دولت به صورت درصدی از های ریشه واحد خطی مربوط به مت: نتایج آزمون6جدول 

(TR/Y) 

-Augmented Dickey نوع آزمون

Fuller (ADF) 

Dickey-Fuller 

(DF)-GLS 
Phillips-

Perron (PP) 

Kwiatkowski–

Phillips–Schmidt–Shin 

(KPSS) 
 113/4 -005/1 -451/1 -005/1 مقدار آماره آزمون

مقدار بحرانی در 

 %5سطح 
301/0- 301/1- 301/0- 021/4 

 های پژوهشیافته مأخذ:

 

در این مرحله و با توجه به پایا بودن متغیرها، به برآورد الگوی تحقیق در چارچوب الگوی 

. در گام نخست از این مرحله، الزم است وقفه بهینه شودمیپرداخته سوئیچینگ  -مارکوف

ظور، در این مطالعه جهت تعیین وقفه متغیرهای حاضر در الگوی تحقیق تعیین شود. برای این من

استفاده شده که بر اساس  1(ARDL) های گستردهروش خودتوضیح با وقفهبهینه متغیرها از 

(، وقفه بهینه برای SICو با توجه به مقدار آماره اطالعاتی شوارتز ) ARDLخروجی روش 

تعیین  1و  4 ،4، 4، 1، 4، 1به ترتیب  GDYو  GY ،GK ،GL ،GX ،TRY ،ORYمتغیرهای 

  (.1)نمودار  شودمی

مورد بررسی قرار گیرد. الزم به  LRبا استفاده از آزمون  هادادهخطی بودن الگوی  غیرالزم است 

با  الگوی اول ،رقیب الگوی نمایی دودرستاز مقادیر حداکثر  LR مقدار آماره آزمونذکر است 

در  .شودمیخطی( محاسبه  غیر یالگودیگر با دو رژیم ) الگویخطی( و  الگوییک رژیم )

نظر بیشتر  از مقادیر بحرانی در سطح اطمینان مورد دو این آزمونکای که مقدار آماره صورتی

                                                           
1. Autoregressive Distributed Lag 
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بایست از مناسبی نبوده و می الگویخطی در آن سطح اطمینان  الگویکه  گفت توانمیباشد 

، فرضیه صفر 1در جدول  بنابراین و بر اساس نتایج گزارش شده .خطی استفاده شود غیر الگوی

 الگویسوئیچینگ  -مارکوف خطی الگوی غیردرصد رد و  33در سطح اعتماد  LRآزمون 

  .شودمیتشخیص داده تخمین  جهتمناسبی 

 
 LR: نتایج آزمون 7جدول 

 ارزش احتمال درجه آزادی Chi^2مقدار آماره 

302/01 1 445/4 

 های پژوهشیافته مأخذ:
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Schwarz Criteria (top 20 models)

 
  های پژوهشیافته مأخذ:        

 (ARDL)  های گستردهروش خودتوضیح با وقفه: تعیین وقفه بهینه متغیرها با استفاده از 3نمودار 
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شد، با تحقیق به آن اشاره  شناسیروشالگو و که در بخش  الگواستراتژی انتخاب  جهت تشخیص

(، الگوی بهینه مارکوف سوئیچینگ AIC( و آکائیک )SCی اطالعاتی شوارتز )کمک معیارها

. شودمیی مختلف تامین مالی دولت بر رشد اقتصادی انتخاب هاروشاثرگذاری جهت بررسی 

مشاهده(، الگوهای مختلف  54برای این منظور و با توجه به محدودیت تعداد مشاهدات )کمتر از 

برای متغیرهای  1و  4، 4، 4، 1، 4، 1مارکوف سوئیچینگ دو رژیمی؛ با لحاظ وقفه بهینه به ترتیب 

GY ،GK ،GL ،GX ،TRY ،ORY  وGDY ؛ برآورد و بر اساس مقدار معیارهای اطالعاتی

به عنوان الگوی بهینه انتخاب شد )جدول  MSI(2)و آکائیک مقایسه شدند و نهایتاً الگوی شوارتز 

های یکنواخت شیوه (. الزم به ذکر است بر اساس ادبیات نظری موجود و جهت بررسی اثر غیر1

ی هاروشمختلف تامین مالی دولت بر رشد اقتصادی، پارامتر ضریب متغیرهای توضیحی مربوط به 

( در تمامی الگوهای برآورد شده به صورت GDYو  TR/Y ،OR/Yمین مالی دولت )مختلف تا

تغییر رژیم لحاظ شده و در خصوص وابسته به رژیم بودن یا نبودن پارامتر ضریب سایر متغیرهای 

گیری مقدار معیارهای اطالعاتی شوارتز و آکائیک تصمیم(، بر اساس GXو  GK ،GLتوضیحی )

چرخشی بودن ضرایب مربوط به  Aر الگوهای برآورد شده منظور از شده است. بنابراین، د

 . باشدمیها های آنو وقفه GXو  GK ،GLمتغیرهای توضیحی 
 

 مقدار معیارهای اطالعاتی شوارتز و آکائیکبر اساس  MS: انتخاب الگوی بهینه 8جدول 

 تعداد پارامترها تعداد مشاهدات MS LL AIC SCنوع الگوی 

 تغیرمیانگین م

MSM 00/144- 101/5  102/2 05 04 

MSMH 021/141- 111/5 521/2 05 01 

MSMA 110/141- 215/5 211/2 05 05 

MSMAH 111/144- 514/5 511/2 05 05 

 میانگین ثابت
MSH 341/141- 215/5 011/2 05 04 

MSA 15/31- 015/5  113/2 05 00 

MSAH 152/144- 502/5 034/2 05 00 

 مبدأ متغیرعرض از 

MSI 225/141- 
*** 

111/5 
*** 413/2 02 13 

MSIH 115/114- 201/5 040/2  02 13 

MSIA 331/142- 250/5 522/2 02 01 

MSIAH 011/141- 032/5 014/2 02 01 

 عرض از مبدأ ثابت
MSH 110/114-  533/5  110/2  02 11 

MSA 213/140- 542/5 114/2 02 00 

MSAH 201/141- 020/5 112/2  02 00 

 های پژوهشیافته مأخذ:
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 برای متغیر وابسته رشد اقتصادی MSI(2): نتایج برآورد الگوی 9جدول 

 tسطح احتمال آماره  tآماره  ضريب متغیر

 متغیرهای چرخشی رژيم صفر

 111/4 030/4 24/4 عرض از مبدأ

GY (-1) 40/4- 11/4- 001/4 

TRY 11/4 11/4 140/4 

ORY 11/4- 05/1- 441/4 

GDY 00/4- 01/5- 444/4 

GDY (-1) 02/4 13/1 440/4 

 متغیرهای چرخشی رژيم يک

 032/4 23/4 01/1 عرض از مبدأ

GY (-1) 14/4- 40/5- 444/4 

TRY 12/4 50/0 411/4 

ORY 14/4- 10/1- 412/4 

GDY 14/4- 14/1- 444/4 

GDY (-1) 51/4 55/1 444/4 

 چرخشی متغیرهای غیر

GK 11/4 11/1 444/4 

GL 43/0 12/0 444/4 

GL (-1) 00/1- 14/1- 040/4 

GX 00/4 1/12 444/4 

AIC= 11/5                            SC= 43/2  

p_ {0|0} = 2113/4                  p_ {1|1} = 2110/4  

p_ {0|1} = 1101/4                  p_ {1|0} = 1202/4  

Normality Test: Chi^2(2) = 41/4  [ 353/4 ] 

ARCH 1-1 Test: F (1,25) = 11/1  [ 031/4 ] 

Portmanteau (6): Chi^2(6) = 02/14  [ 142/4 ] 

 استفاده شده است. OxMetrics8کوف سوئیچینگ از نرم افزار * جهت برآورد الگوی مار
 های پژوهشیافته مأخذ:

 

ارائه شده است. الزم به ذکر است با هدف  3در جدول  MSI(2) الگویتخمین  نتایج حاصل از

تشخیصی الزم انجام گرفته که نتایج در قالب همین  هایآزمونبرآورد شده،  یارزیابی الگو

 Portmanteau هایآزمونو های آماره کای دجدول گزارش شده است. بر اساس ارزش احتمال

مبنی بر عدم وجود خطای خود همبستگی و نرمال بودن  هاآزمونفرضیه صفر این   Normalityو

فرضیه صفر این آزمون مبنی بر عدم  ARCHآزمون  Fپسماندها و بر اساس ارزش احتمال آماره 

سبی رد ( در سطح اعتماد مناARCHوجود ناهمسانی واریانس مشروط به خود رگرسیونی )
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تشخیصی، الگوی تخمین زده شده از نظر کیفی قابل قبول  هایآزمون. بنابراین و مطابق با شودمین

د دهها را نشان میاحتمال ماندگاری در رژیم p_ {1|1}و  p_ {0|0}. همچنین، شودمیارزیابی 

 13/21 شودمیکه بر اساس آن احتمال ماندگاری در رژیم صفر زمانی که اقتصاد وارد رژیم صفر 

درصد  10/21 شودمیدرصد و احتمال ماندگاری در رژیم یک زمانی که اقتصاد وارد رژیم یک 

 .ددو رژیم در حد متوسط قرار دار گفت احتمال ماندگاری در هر توانمیاست. بنابراین 

متغیرهای توضیحی بر  0از اثرات تجمعی 1گام نهائی در این مرحله، یک تخمین پس رگرسیون

  :شودمیاست که به صورت زیر محاسبه  3ج رگرسیونی گزارش شده در جدول اساس نتای
 

θ̂ =
βi0̂ + βi1̂ + ⋯ + βiq̂

1 − ϕ1̂ − ϕ2 − ⋯ − ϕp̂
̂

 

های ضرایب رگرسیونی برآورد شده مربوط به وقفه ϕ̂تخمینی از پارامتر بلندمدت،  θ̂که در آن 

 باشدمیهای آن ضرایب رگرسیونی برآورد شده متغیرهای توضیحی و وقفه β̂متغیر وابسته و 

  های صفر و یک خواهیم داشت:(. بنابراین و برای رژیم11: 4120، 1)انکورو و یوکو

 

 های صفر و یک: اثرات تجمعی متغیرهای توضیحی بر رشد اقتصادی در رژیم11جدول 

 ضريب در رژيم يک ضريب در رژيم صفر نام متغیر

GK 1/4 105/4 

GL 13/0 10/0 

GX 11/4 01/4 

TR/Y 22/4 11/4 

OR/Y 41/4- 11/4- 

GD/Y 10/4- 11/4- 

 های پژوهشیافته مأخذ:

 

های صفر و یک های مربوط به رژیمقبل از تفسیر نتایج حاصل از برآورد الگو، به شناسایی سال

را نشان  MSI(2)که خروجی حاصل از برآورد الگوی  0. بر اساس نمودار شودپرداخته می

 -1114، 1110-1111، 1114، 1122، 1152-1120، 1150های ، رژیم صفر شامل سالدهدمی

، 1121 -1125، 1155، 1150-1151های شامل سال یکو رژیم  1131و  1135-1131، 1115

است. الزم به ذکر است با توجه به عرض مبدأ  1132و  1134-1111، 1110، 1111، 1123-1121

                                                           
1. Post-Regression 
2. Cumulative Effect (2016) 
3. Nkoro & Uko 
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بزرگتر  رژیم رکود و با توجه به عرض از مبدأ توانمی(، رژیم صفر را 2/4کوچکتر رژیم صفر )

 رژیم رونق در نظر گرفت. توانمی(، رژیم یک را 01/1رژیم یک )
 

 
 پژوهش هاییافته مأخذ:  

  MSI(2)های صفر و یک بر اساس نتایج برآورد الگوی های مربوط به رژیم: سال4نمودار 
 

ابل ، نکاتی به شرح زیر ق14و  3به صورت خالصه و بر اساس نتایج گزارش شده در جداول 

 استنباط است:

( در هر دو رژیم رکود )رژیم صفر( و رونق TR/Yنسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ) 

)رژیم یک( اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته، اگرچه این اثرگذاری در رژیم رکودی به 

( برای تبیین اثرگذاری مثبت 0: 0411) اساس پاندیلحاظ آماری معنادار نبوده است. بر 

( بر دهدمی)که به نوعی افزایش کارائی نظام مالیاتی را نشان  GDPیش سهم مالیات از افزا

ریزی شده دولت، به دالیل متعددی از جمله افزایش مخارج برنامه توانمیرشد اقتصادی، 

کاهش نرخ تورم به دلیل کاهش درآمد قابل تصرف افراد، در دسترس بودن به موقع درآمد 

تولیدکنندگان و رشد رقابت سالم در بازار  وریبهرهاز منابع، افزایش دولت، استفاده بهتر 

بر رشد  GDPسهم مالیات از این اثرگذاری مثبت اثر افزایش  رسدمیبه نظر اشاره کرد. 



 

 1041بهار و تابستان  ،هفتمبیست و  شماره ،چهاردهم سال گذاری اقتصادی،سیاست نشریه   104

 ، چندان دور از انتظار نیستدر ایران GDPتوجه به پایین بودن نسبت مالیات به  اباقتصادی 

به  GDP، نسبت مالیات به 1150-1131طی دوره  دهدمیها نشان (. بررسی11)جدول 

 درصد بوده است. 43/2صورت متوسط تنها 
 (GDP: نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی )11جدول 

Country Name 9115 9101 9105 910۲ 910۲ 910۲ 9102 

World 00/10 05/11 10/10 01/10 04/10 15/11 11/10 

Upper Middle Income 51/10 13/10 31/11 23/11 11/11 04/11 - 

Middle Income 01/10 24/10 35/11 10/11 00/11 04/11 - 

Lower Middle Income 31/11 13/11 12/11 15/11 40/10 - - 

Armenia 10/10 41/11 31/04 01/01 11/04 11/04 01/00 

Belgium 15/05 11/00 21/00 41/01 22/01 41/00 21/00 

Brazil 51/12 20/11 10/10 11/10 14/10 30/11 10/11 

Cameroon - - 21/10 41/10 05/10 15/10 - 

China 51/1 01/14 00/3 04/3 - 45/3 - 

Chile 41/11 12/11 00/11 04/11 00/11 02/11 1/11 

Germany 24/14 10/11 15/11 11/11 12/11 05/11 04/11 

Greece 11/04 01/04 45/05 25/02 02/02 35/02 13/02 

Jordan 00/04 12/15 00/15 03/15 41/15 11/10 11/10 

Iran, Islamic Rep. 21/2 25/5 30/2 10/1 52/1 1/2 44/2 

Korea, Rep. 12/11 40/10 35/11 11/10 11/15 51/15 04/15 

Norway 04/01 10/02 43/00 10/01 01/00 00/01 12/01 

Peru 14/10 01/15 30/10 14/11 04/11 03/10 50/10 

Thailand 42/12 31/10 11/12 04/15 11/10 30/10 25/10 

Turkey - 01/13 00/11 10/11 11/11 10/11 51/12 

United States 21/14 24/1 04/11 31/14 35/11 11/11 40/14 

United Kingdom 50/05 11/05 43/05 01/05 10/05 00/05 31/00 

Ukraine 10/11 51/15 05/04 21/13 41/04 10/04 04/13 

Spain 22/15 31/10 00/10 12/11 11/11 01/10 12/11 

Mexico - 11/14 14/10 50/11 40/11 42/11 10/11 

Malaysia 11/10 11/11 01/10 12/11 11/11 40/10 31/11 

 WDI (World Development Indicators)بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و  مأخذ:

 

( در هر دو رژیم شناسایی OR/Yی نفتی دولت به تولید ناخالص داخلی )نسبت درآمدها 

شده اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی داشته، اگرچه اثرگذاری منفی نسبت درآمدهای 

درصد معنادار بوده  34نفتی دولت به تولید ناخالص داخلی در رژیم یک در سطح اعتماد 



 

 101 ...ایران در اقتصادی رشد بر دولت مالی تامین هایروش اثر بررسی /شورکچالی منتظری جالل

، GDPط است که با افزایش نسبت درآمدهای نفتی به است. بنابراین، این نکته قابل استنبا

بدون توجه به این نکته که اقتصاد در شرایط رکود یا رونق اقتصادی قرار داشته باشد، رشد 

اقتصادی در کشور طی دوره تحت بررسی کاهش یافته که این مسأله به نوعی تاییدی بر 

تصاد ایران است. بر اساس نظریه نظریه پارادوکس فراوانی و یا پدیده نفرین منابع در اق

کاهش قدرت رقابتی پارادوکس فراوانی و یا پدیده نفرین منابع، وفور منابع طبیعی به دلیل 

که به طبع تزریق درآمد  عی ارزنرخ واقکاهش ی اقتصادی )که بر اثر هابخشدر سایر 

، فقدان اقتصاد فساد سیاسیافزایش ، (شودمیطور مستقیم در اقتصاد حاصل حاصل از منابع به

گذارد. به ض دولتی، بر رشد اقتصادی بلندمدت اثر منفی میچند بعدی و افزایش استقرا

خواری، فساد و مدیریت ضعیف (، وفور منابع طبیعی رانت1333گفته ساچس و وارنر )

دولت را تشویق کرده و کشورهای در حال توسعه را از ترس مقابله با اثرات بیماری هلندی، 

. چنین کندمیهای دولت محور ژهاز طریق پرو سیستم حمایت از تولیدات داخلیدرگیر 

رویکردی در گذر زمان، با افزایش مداخله دولت در اقتصاد، به دلیل اثر جانشینی اثر منفی بر 

 رشد اقتصادی خواهد گذاشت.

( در هر دو رژیم شناسایی شده اثر منفی GD/Yنسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی ) 

ت بررسی داشته است. بنابراین، این نکته قابل و معناداری بر رشد اقتصادی طی دوره تح

استنباط است که با افزایش نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی، بدون توجه به 

این نکته که اقتصاد در شرایط رکود یا رونق اقتصادی قرار داشته باشد، رشد اقتصادی در 

ریشه در  دتوانمیرگذاری منفی . بر اساس ادبیات نظری موجود، این اثیابدمیکشور کاهش 

کل عوامل تولید  وریبهره -1دولتی،  گذاریسرمایه -0خصوصی،  اندازپس -1کاهش 

(TFP،) 5(. 2: 0414، 1نرخ بهره اسمی و واقعی بلندمدت )چچریتا و رودر -0افزایش  و- 

و  1313، زا در آینده )باروی اختاللهامالیات -2(، 0411، 1و کوکران 1335، 0تورم )بارو

اثر جانشینی بدهی دولت )از طریق تحت فشار  -1( و 1: 0411(، )کارادام، 1330، 0دوتسی

( داشته 1: 0411، 5قرار دادن منابع مالی در دسترس برای بخش خصوصی( )ابراهیم و ساندی

له ریشه در این مسأ دتوانمیباشد. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که این اثرگذاری منفی 

                                                           
1. Checherita & Rother (2010) 
2. Barro (1995) 
3. Cochrane (2011) 
4. Dotsey (1994) 
5. Eboreime & Sunday (2017)  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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های گذاریسرمایهکه صرف انجام نیز داشته باشد که استقراض دولت در ایران بجای آن

 .شودمیبودجه ساختاری  هایسریهای الزم شود صرف جبران کور و ایجاد زیرساختبهره

، مطابق انتظارات تئوریکی نرخ رشد 14و  3نهایتاً و بر اساس نتایج گزارش شده در جداول  

( اثر مثبت و GX( و نرخ رشد صادرات )GL(، نرخ رشد جمعیت )GK) گذاریسرمایه

 اند. معناداری بر رشد اقتصادی ایران داشته

 

 گیریبندی و نتیجهجمع -6

ی مختلف هاروشتامین مالی دولت نکته حائز اهمیت این است که آثار  هایسیاستدر سمت 

متفاوت  ایگونهبه ندتوانمیی مختلف هاروشتامین مالی دولت در یک اقتصاد مشابه نبوده و این 

 نیا گویی بهدهند. بنابراین، پاسخ قرار تأثیر تحت را رشد اقتصادی متغیرهای کالن اقتصادی نظیر

سبد بهینه تامین مالی دولت در یک اقتصاد چگونه خواهد بود، دارای اهمیتی خاص و پرسش که 

ناکارآیی  -1ی فعلی اقتصاد ایران مبنی بر: مسئله اساس 1ویژه است. بر این اساس و با توجه به 

بدهی رو به رشد دولت، که لزوم بازبینی  -1وابستگی بودجه به نفت و  -0سیستم مالیاتی کشور، 

، مطالعه حاضر به بررسی اثرگذاری کندمیتامین مالی دولت در ایران را دوچندان  هایسیاست

سوئیچینگ  -ایران در قالب الگوی مارکوفی مختلف تامین مالی دولت بر رشد اقتصادی هاروش

(MS .پرداخته است )که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی  دهدمیی این مطالعه نشان هایافته

، 1114، 1122، 1152-1120، 1150های شامل سالدر هر دو رژیم رکود )یا رژیم صفر که 

شامل )یا رژیم یک که  ( و رونقشودمی 1131و  1135-1131، 1115 -1114، 1111-1110

 1132و  1111 -1134، 1110، 1111، 1121-1123، 1121 -1125، 1155، 1150-1151های سال

( اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته، اگرچه این اثرگذاری در رژیم رکودی به لحاظ آماری شودمی

بر رشد  GDPات از این اثرگذاری مثبت اثر افزایش سهم مالی رسدمی. به نظر معنادار نبوده است

و  در ایران، چندان دور از انتظار نیست GDPاقتصادی با توجه به پایین بودن نسبت مالیات به 

در ایران به صورت متوسط  GDP، نسبت مالیات به 1150-1131طی دوره  دهدمیها نشان بررسی

آمدهای نفتی ی این مطالعه، نسبت درهایافتهدرصد بوده است. همچنین و بر اساس  43/2تنها 

دولت به تولید ناخالص داخلی در هر دو رژیم شناسایی شده اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی 

داشته، اگرچه اثرگذاری منفی نسبت درآمدهای نفتی دولت به تولید ناخالص داخلی در رژیم یک 

است که با افزایش درصد معنادار بوده است. بنابراین، این نکته قابل استنباط  34در سطح اعتماد 

، بدون توجه به این نکته که اقتصاد در شرایط رکود یا رونق GDPنسبت درآمدهای نفتی به 
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اقتصادی قرار داشته باشد، رشد اقتصادی در کشور طی دوره تحت بررسی کاهش یافته که این 

اد ایران است. مسأله به نوعی تاییدی بر نظریه پارادوکس فراوانی و یا پدیده نفرین منابع در اقتص

ی این مطالعه نشان داد که نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در هر دو رژیم هایافتهنهایتاً، 

شناسایی شده اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی طی دوره تحت بررسی داشته که این 

ایران بجای  ریشه در این واقعیت داشته باشد که استقراض دولت در دتوانمیاثرگذاری منفی 

های الزم شود صرف جبران ور و ایجاد زیرساختهای بهرهگذاریسرمایهکه صرف انجام آن

  .شودمیبودجه ساختاری  هایسریک

 موارد زیر قابل توصیه خواهد بود: ی این مطالعههایافتهبنابراین و با توجه به 

با هدف  ،مالی دولتدر نظام تامین  و افزایش سهم مالیات کاهش سهم نفت و استقراض (1

 افزایش کیفیت نظام تامین مالی دولت در اقتصاد ایران،

های مولد و گذاریسرمایههدایت منابع حاصل از فروش نفت و استقراض به سمت  (0

 ،و استفاده کارا از منابع نسلی بین هنگفت هایجلوگیری از هزینه با هدف ،وربهره

زیرساختارهای نهادی، اداری و قانونی الزم در مالیاتی و لزوم ایجاد  هایسیاستبازبینی   (1

تحقق سطح مطلوب از  ، با هدفستان در کشورجهت بهبود کارکرد دستگاه مالیات

 (.بدون ایجاد مانعی برای رشد اقتصادی )درآمدهای مورد نیاز دولت 
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Introduction: It is important to note that the effects of different methods of 

government financing (such as taxes, borrowing, selling natural resources, 

etc.) are not the same in the economy, and these different methods can affect 

macroeconomic variables such as economic growth in different ways. 

Therefore, answering the question of what is the optimal government-

financing portfolio in the economy is of particular importance, especially in 

developing countries where the sale of natural resources plays an important 

role in their financing portfolio. According to Sachs and Warner, the 

abundance of natural resource encourages rent seeking, corruption, and poor 

government management. It also encourages developing countries to engage 

in protectionist paths through state-led projects of development, in fear of 

“Dutch disease effects of the resource abundance”. Yet, as de Ferranti et al. 

(2002) put it, ‘it is impossible to argue that Australia, Canada, Finland, 

Sweden and the United States did not base their development on their natural 

resources.’ (p. 6)  
Accordingly, considering the three main current issues of Iran's economy 

based on a) inefficiency of the tax system, b) dependence of the budget on 

oil, and c) growing government debts, this paper investigates the effect of 

government financing methods on the economic growth in Iran from 1973 to 

2018 using a Markov-Switching (MS) model. 

Methodology: Following the generalized growth accounting model based on 

neoclassical and endogenous growth models, to investigate the effect of 

different methods of government financing on the economic growth, we used 

the following model based on the concept of the total production function: 

(1)   𝐺𝑌𝑡 = 𝛽(𝐺𝐾)𝑡 + 𝜃(𝐺𝐿)𝑡 + 𝐴𝑡 

(2) 𝐴𝑡 = 𝜇 + 𝜌(𝐺𝑋)𝑡 + 𝛼(𝑇𝑅/𝑌)𝑡 + 𝛿(𝑂𝑅/𝑌)𝑡 + 𝛾(𝐺𝐷/𝑌)𝑡 + 𝑢𝑡 
(3) 𝐺𝑌𝑡 = 𝜇 + 𝛽(𝐺𝐾)𝑡 + 𝜃(𝐺𝐿)𝑡 + 𝜌(𝐺𝑋)𝑡 + 𝛼(𝑇𝑅/𝑌)𝑡 +
𝛿(𝑂𝑅/𝑌)𝑡 + 𝛾(𝐺𝐷/𝑌)𝑡 + 𝑢𝑡 
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where:  

GY: GDP growth rate (constant 2011 LCU),  

GK: Gross capital formation growth rate (constant 2011 LCU) as a proxy for 

investment growth rate,  

GL: Population growth rate as a proxy for labor growth rate,  

GX: Export growth rate (constant 2011 LCU) as a proxy for export growth 

rate, 

TR / Y: Government tax revenue as a percentage of GDP, 

OR / Y: Government oil revenue as a percentage of GDP, 

GD / Y: Government debt as a percentage of GDP. 

In addition, this study uses annual time series for Iran during 1973-2018.  
Results and Discussion: Based on the specification tests, we estimated MSI 

(2) model using the EM algorithm as reported in Table 1. This model was 

tested for linearity using the LR linearity statistics assuming the null and 

alternative hypotheses to be a linear model and an MS model, respectively. 

The probability value of the Chi^2 statistic in this test (0.005) supports the 

existence of non-linearity in the data. Based on the transition probabilities, 

the probability of moving from regime zero (one) to one (zero) regime is 

0.6879 (0.6374). Therefore, it can be said that the probability of staying in 

both regimes is moderate. 

 

 
Figure 1. Regime classification based on the filtered and smoothed probabilities 

Source: Research findings 
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Table 1. Results from MSI (2) 

 Coefficient t-value t-prob 

Switching variables in Regime 0 

Intercept 0.60 0.294 0.771 

GY (-1) -0.04 -0.81 0.423 

TRY 0.11 0.38 0.704 

ORY -0.18 -3.25 0.003 

GDY -0.44 -5.28 0.000 

GDY (-1) 0.26 3.19 0.004 

Switching variables in Regime 1 

Intercept 1.47 0.69 0.496 

GY (-1) -0.30 -5.02 0.000 

TRY 0.86 2.54 0.017 

ORY -0.10 -1.84 0.076 

GDY -0.70 -8.80 0.000 

GDY (-1) 0.51 7.55 0.000 

Non- switching variables 

GK 0.13 7.31 0.000 

GL 4.09 4.86 0.000 

GL (-1) -1.24 -1.30 0.204 

GX 0.24 16.1 0.000 

AIC = 5.33                   SC = 6.09 

Linearity LR-test Chi^2(9) =   42.361 [0.000] 

p_ {0|0} = 0.6879;                       p_ {1|1} = 0.6374 

p_ {0|1} = 0.3121;                       p_ {1|0} = 0.3626 

Normality Test: Chi^2(2) = 0.08 [0.959] 

ARCH 1-1 Test: F (1,26) = 1.13 [0.298] 

Portmanteau (6): Chi^2(6) = 10.46 [0.106] 

Note: In this study, in order to determine the optimal lag of variables, the autoregressive 

distributed lag (ARDL) technique was used. Also, the unit root tests results showed that all 

the variables were stationary. 

* Annual data for all the variables were obtained from the Central Bank of Iran. 

Source: Research findings 

 

 
In addition, the cumulative effects of explanatory variables are presented in 

Table 2: 
 

Table 2. Cumulative effects of explanatory variables on economic growth in zero and 

one regimes 
coefficient in regime one coefficient in regime zero variable 

0.125 0.1 GK 
2.74 2.19 GL 
0.23 0.18 GX 
0.11 0.66 TR/Y 
-0.17 -0.08 OR/Y 
-0.17 -0.14 GD/Y 

Source: Research findings 
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Conclusion: This paper investigates the effect of government financing 

methods on the economic growth in Iran from 1973 to 2018. To this end, a 

Markov-Switching (MS) model was used. The results showed that the tax-to-

GDP ratio had a positive effect on the economic growth in both recession 

and boom regimes, although this effect was not significant in the recession 

regime. Given the low tax-to-GDP ratio in Iran, these results have not been 

unexpected. Also, based on the findings of this study, the ratio of 

government oil revenues to GDP had a negative and significant effect on 

economic growth in both identified regimes, which confirms the theory of 

resource curse phenomena or paradox of plenty in the Iranian economy. In 

addition, the findings of this study showed that the ratio of government debts 

to GDP had a negative and significant effect on the economic growth in both 

regimes. The reason for this negative impact could be the fact that 

government borrowing in Iran is used to compensate for structural budget 

deficits instead of spending on productive investments and building the 

necessary infrastructure. Finally, the findings showed that the investment 

growth rate, population growth rate and export growth rate had positive, 

significant and tangible effects on Iran's economic growth, respectively. 

Keywords: Financing, Taxation, Oil, Government debt, Markov-Switching 

(MS). 


