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مقدمه- 1
عمـومی،  مالیهدرك کاملبهمبرمایجاد نیازجهانی،مالیبحرانپیامدهايازیکی

در این راستا ایـن موضـوع مطـرح    ).2011، 1بود (تیرولدولتیبخشبدهیویژهبه
همچنـین وو افزایش درآمد،مخارجهايفعالیتازشفافگزارشبایددولتکهشد

زمینـه، ایـن در. دهـد را ارائـه الیهچندهايسیستمدردولتمختلفسطوحبراي
بخـش هـاي فعالیـت واقعیهايرا در هزینهمهمینقشتواندمی2مالیتوهممسأله
بـیش برآوردومالیپارامترهاينادرستدركبهاشارهمالیتوهم. ایفاء کنددولتی

طریـق ازسـازگار ومداوم،دارد کههاي مالیاتیبدهیوحد مخارجازترکموحداز
دولـت سـطوح تمـام درايبودجـه گیريتصمیمدرسوگیريموجباست کهزمان
مـالی تـوهم ) عمـومی انتخـاب تئـوري درویـژه بـه (اقتصـادي ادبیـات در. شودمی

جامعـه ايبـر کامـل طـور بـه دولـت درآمـد آندرکـه اسـت موقعیتیدهندهنشان
واقـع درآنچهازنیزدولتهايهزینهونیستدركشفاف و قابل) دهندگانمالیات(

هـاي هزینـه درجامعـه اکثریتبودنسهیمبدلیل. رسدمینظربهترکمداردوجود
هـاي هزینـه بـراي عمـومی ذاتیرغبتومیلدرآمدهاي پنهان،اینمحلازدولت
انـدازه توسـعه جهـت درنیزمدارانجه آن سیاستیابد که در نتیمیافزایشدولتی
کنند.   حرکت میدولت

خـدمات درافزایشکهشودمیپدیدارجوامعیدرمالیتر توهمعبارتی سادهبه
کـه کننـد نمـی دركآنان. شودنمیدركاقتصاديعواملتوسطشدهارائهعمومی

بلکـه شـود؛ نمیبرانجهمزماندوره مالیاتیطیعمومیخدماتدرافزایــشاین
گـر بیـان ضـمنی به طـور امراین. شودمیجبرانبودجهکسريازاستفادهطریقاز

کـه شـود میپولعرضهدرافزایشیاآیندههايسالمالیاتدرافزایشسادهانتقال
فشــاردرافزایشباعثفشارهاییچنین. خواهد شدتورمیفشارهايبهمنجرخود
)1393شود. (سهرابی، کناري، میآیندههايســاللیاتیمادرآمدهايومالی

مالیـات تـوهم مثال،عنوانبه. باشدداشتهمختلفیاشکالتواندمیمالیتوهم
وجـود آیـد بـه    بهکسري بودجه دولتمالیتأمینبرايطریق بدهیازاستممکن
آینـده درکـه  کاملهاي مالیاتیبدهیازاستممکندهندگاناي که مالیاتگونه

درمشـکل ایـن مناسـب بـراي  تجربـی رویکـرد .اتفاق خواهد افتاد بی اطالع باشند
1 Tirole
2 Fiscal Illusion
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 قرار گرفتـه  شفافیتهايشاخصدریا) و20063موآرو، (مالیتوهمشاخصبرآورد
سـاخته  هـاي شـاخص . ) ارائه دادنـد 2006(4لیسونوشاخصی که التاست؛ مانند

شـاخص . کنـد ارائـه مـی  رامختلـف ايبـین کشـوره  مقایسهامکاننوعاینازشده
یـک ایجـاد اول،وهلـه در. استزیاديمتمایزمنافعدارايمالیتوهمشدهساخته
مـالی توهمدردرگیرمختلفعواملدقیقتجربیارزیابیبهنیازنوعاینازشاخص

بـرآورد آوردندسـت بهمستلزمشاخصیکساخت دقیقرونددوم،وهلهدر. دارد
ثالثـاً، . گذارنـد تـأثیر مـی  مالیتوهمبرباشد کهمیعواملایننسبیاهمیتعددي

به جامعـه و سیاسـت  هشدارمنظوربهتواندمیمالیتوهمازايمقایسهشاخصیک
). 2012، 5کار گرفته شود (دل آنو و دولريبهیکسانطوربهگذاران
معـامالت فراوانیمانندآثاريامانیست،مشاهدهپدیده توهم مالی قابلچهاگر

آنهـا  ارتباطمطالعهبرايتواندمیگذارد کهجا میبهمالیاتینظامپیچیدگیونقدي
-91هـاي  ایران طـی سـال  هاي اقتصاددادهدر این مقاله از. استفاده قرار گیردمورد

نمـودن  پنهـان هـاي روشگسـترش سـاختاري هـاي انگیزهبررسیبمنظور،1360
مـالی  توهمارائه شاخصومالی،توهمچند شاخصتوسعه،دولتواقعیهايهزینه

معـادالت بر مبناي مدلتجربی،تخمین مدل و تحلیل. در کشور استفاده شده است
انجـام شـده   7چندگانـه علـل -چندگانـه سازي شاخص-تکنیک مدلو6ساختاري

است. 
الی و مقاله به این صورت سازماندهی شده است. در ادامه مبانی نظري تـوهم مـ  

سـازي و روش بـرآورد مـدل بـا     سوابق تجربی آن ارائه شده است. پـس از آن مـدل  
استفاده از نرم افزار مناسب توضیح داده شده اسـت. در بخـش سـوم نتـایج تجربـی      
حاصل از پژوهش ارائه و در نهایت در بخش آخر به نتیجه گیري و ارائه پیشـنهادات  

مناسب پرداخته شده است.

3 Mourão
4 Alt and Lassen
5 Dell’Anno R, Dollery B
6 Structural Equation Modelling (SEM)
7 Multiple Indicators Multiple Causes (MIMIC)
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مبانی نظري-2
فرضیه توهم مالی به این علـت برقـرار اسـت کـه ممکـن اسـت شـهروندان تفسـیر         

هاي دولتی داشته باشند. توهم مالی در واقـع  هاي فعالیتنادرستی از منافع و هزینه
تفسیر نادرست پارامترهاي مالی مهم توسط مالیـات دهنـدگان اسـت کـه تقاضـاي      

هد. سابقه پیدایش ذهنـی ایـن   دها براي کاالها و خدمات عمومی را افزایش می-آن
) با موضوع تـأثیر کـاربردي سیسـتم مالیـات و     1845(8فرضیه به رساله مک کالوچ

ــازمی مفهــوم 9). پــس از آن میــل2012گــردد (دل آنــو و دولــري، تــأمین مــالی ب
هـا مسـتقیم بودنـد مالیـات     کند: اگر همـه مالیـات  هاي مختلف را مطرح میمالیات

تري براي اقتصادي که آمد و امنیت بیشدست میضر بهتري نسبت به حال حابیش
دهـد  در حال انجام مخارج عمومی است، برقرار بود. مشاهدات اولیه میل نشـان مـی  

افتـد کـه   که ماهیت مهم توهم مالی، توهم سیاسی است. این مسأله زمانی اتفاق می
گونه اي گیرند بهکارمداران ابزارهاي مالی را براي اغفال مالیات دهندگان بهسیاست
انـد، پرداخـت   هاي دولتی سهیمچه واقعاً در طرحتر از آنکنند کمها تصور میکه آن

). در این صورت مالیات دهنـدگان، بـه مخـارج عمـومی     1941، 10کنند (فسیانیمی
دهند که در نهایت به یک تري را نسبت به آنچه واقعاً هستند، نسبت میارزش بیش

مطالعـات امـا ). 1988، 11شـود (اوتـس  ه گسـترده تبـدیل مـی   بخش دولتی با انداز
نحـال یابـا .اسـت گرفتـه صـورت یانیـ پووتوسـط یمـال تـوهم موضوعدرنیادیبن

درموضـوع نیـ ادررایمبـاحث یانیفسـ کـه یزمانتا،شدگرفتهدهیناديومطالعات
و1950دهـه دریانیپوومطالعاتانتشاريفضاآنازپس. نمودمنتشرخودکتاب

ــراهم1960 ــگردف ــهدرو. دی ــاتادام ــمطالع ــبازياریبس ــاددانانجان واقتص
ـ اتیادب. افتیانتشاريومطالبدییتأدردانانیاسیس یانیـ پووتوسـط کـه یتجرب

بـه رایمـال سـتم یسیاسـ یسنیمنتخبـ کهداردنکتهنیابرتمرکز،دیگردمطرح
وکنـد یمـ پنهـان رادهشـ مـال اعیواقعـ یاتیـ مالبارکهکنندیمیطراحياگونه
رااشهیفرضـ یانیـ پوو. کندیمحداقلراییدرآمدهاشیافزانیچناستمرارنیبنابرا

یبرخـ بـه مختصـر ینگـاه اسـت بهتـر لیـ دلنیهمبهکند،یممطرحیکلاریبس

8 McCulloch JR
9 Mill, 1848
10 Fasiani
11 Oates
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 رانهادهـا نیـ اچگونـه میبفهمـ ودادهقـرار بحـث مورديوکهمیاندازیبیینهادها
شـامل رابودجـه طـرف دوهـر يولیتحل. استکردهریتفسمتوههیفرضبرحسب

جـاد یایعمـوم مخـارج يهـا برنامـه قیـ طرازوهـا اتیـ مالقیطرازتوهمشود؛یم
.شودیم

بهتواندیمهااتیمالصیتخصواعمالدرتوهم: هااتیمالاعمالدریمالتوهم) الف
شـرح وستیلریزصورتبهتواندیمهاروشنیا. گرددیمعرفخاصروشنیچند
:شودداده

سهمویعمومخدماتارائهودیتولدرشدهاستفادهمنابعکلزانیمنیبرابطه
يبـرا توانـد یمـ ،یمـال تـوهم ابـزار نیاولبعنوانکل،نیادرفردهرافتهیصیتخص

مخـارج فرصـت نـه یهزدرافـراد سهمگر،یدعبارتبه. باشدمبهمدهندگاناتیمال
نهـاد چهـار درحـداقل توانـد یمـ نوعنیاازتوهمات. باشدپنهانتواند یم،یعموم

:شودجادیامجزایاتیمال
یمـال نیتـأم يبـرا یعمـوم امـوال ازحاصلدرآمدازاستفادهشاملآن،نیاول

رادولـت درآمـد نیشـتر یبیعمـوم اموالیخیتارلحاظبه. استدولتيهاتیفعال
درآمـد اگـر کهشوندینممتوجهيفرددهندگاناتیمالدمورنیادر. کندیمفراهم

بازگرداندههاآنبهیمعمولاتیمالافتهیکاهشسطوحدرتواندیم،نشودگرفتهبکار
مهـم مامنظوروهدفيبرا،ردیگیمقرارعیوسگروهنیادرکهنهاد،نیدوم. شود
وکاالهـا يبـرا افـراد کـه یپرداختـ درات،یـ مالکـه زدیـ خیبرمیزمانتوهم. است

ـ ا. شـود جذبپردازند،یمیخصوصخدمات يهـا اتیـ مالتیخصوصـ ت،یوضـع نی
نجـا یا. شودیمشاملخاصخدماتوکاالهامتیقدراتیمالکهیجائاست،مقطوع

. نـدارد وجـود افـراد يبرایعمومخدماتوکااليبراپرداختازیواضحدركچیه
نیسـوم یعمـوم یبده. هستندناآگاهپردازند،میکهیاتیمالزانیمازافرادنیبنابرا
تیخصوصـ يو. دهـد یمـ جـاي خـود يبندطبقهنیاولدریانیپووکهاستينهاد

یخاصـ درصدپرداختوات،یمالیتماموکبارهیپرداختکهرفتیپذراییکاردویر
رادافـ یانیـ پووگفتـه بـه امـا . هستندهممعادلساالنهاتیمالقیطرازمبلغنیااز

. کننـد ینمـ اقـدام باشـند، هـم  مشـابه نیگزیجاروشدوکهیدرصورتدهندهاتیمال
افراد،یدولتوامطرحتحتکهزدیخیبرمنیابخاطردارددیتأکیانیپووکهیتوهم

دریانیـ پووکـه نهـاد نیچهـارم . دندهینمدستازراخودهیسرماارزشبرکنترل
ازرایعمـوم خـدمات وکاالهـا یمـال نیمأتـ کهستینهاددهدیميجاطبقهنیا
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رسـد یمـ نظـر ه ب. گرددیمشاملشود،یمجادیاپولخلققیطرازکهتورمقیطر
درخودشـان سـهم صیتشـخ درافـراد گـردد یمـ موجـب یمالنیتأمابزارنیاکه
مشـکل دچـار انـد، شـده فراهمویمالنیتأمدولتقیطرازکهیخدماتيهانهیهز

.شوند
یمـال توهمیمعرفابزارتنهایعمومخدماتوکاالهایواقعنهیهزمودننمبهم

اسـت پرداختينهادهاآنشاملدومطبقه. باشدآننیترمهمدیشاگرچه،ستین
ــهکــه ــهراضــرورتکــهانــدشــدهیطراحــيابگون کــهیاتفــاقایــیزمــاندورهب
ـ ابـر نجـا یادریانیـ وپودهیا. زندیمگرهدانندیممطلوبراآندهندگاناتیمال نی

. ردیگقراریطیمحطیشراریتأثتحتتواندیمافرادماتیتصمونگرشکهمبناست
انتخـاب يبـرا آنتیـ اهمامـا است،یابیبازاررفتاردریمهمدهیپدزهیانگبادیخر

خـدمات افـراد . ابـد ییمـ کاهشیابیبازارندیفرآتکراراثردریمعمولکنندهمصرف
احسـاس یانیـ پوونحـال یباا. کنندینميداریخرزهیانگبانهوداوطلبانهنهرایدولت

لـزوم بـا افـراد کـه شـوند دهیـ چياگونهبهبتوانندیاتیمالينهادهااگرکهکندیم
اریبسـ يامـدها یپبامکمليدادهایرویبرخکهییهادورهیطتنهااتیمالپرداخت
کمتـر یدولتـ خـدمات وکاالهـا یواقعـ نـه یهزشـوند، مواجهدهد،یمرخمطلوب

. بودخواهدفرساطاقتونیسنگ
یاسـم خـدمات يبـرا یپرداختـ نـه یهزدریمـال تـوهم یمعرفـ ابـزار نیسوم

درراآنیانیـ پوو. اسـت شـده افـت ییمانـدن ادیـ بهيدادهایروموقعدرشدهارائه
رهیغوپلمیديبرایپرداختوحیتفرمجوزشکار،مجوزازدواج،مجوزيبرایپرداخت

موضـوعات بـه یعمومنگرشدررییتغاززینمسلططبقهیانیپووگفتهبه. ندیبیم
يبـرا ییمبنابعنوانرارییتغنیاوبردخواهدمنفعتچهارم،ابزاربعنوان،یاجتماع
یفرصتشود،ریفراگجامعهدریخاصنگرشاگر. گرفتخواهدکاربهاتیمالاعمال

یاتیـ مالبـار دادننشـان -يمقصـود نیچنـ بـا کـه دیآیمهمفرااتیمالوضعيبرا
یانیـ پووپـنجم ابـزار يبـرا . گـردد یمهیسرمابهلیتبد-مواردگریدبهکمترنسبت

ات،یـ مالعـام تیمقبولازداشتننانیاطمبمنظوریدولتطبقهکهکندیماستدالل
ـ ا. کـرد خواهدروروباست،توافقمورداتیمالاآیکهامدیپنیاترسباراجامعه نی

دارنـد اتیـ مالازییهاطرحيبراییوهایلترناتآجادیابهلیتماترساندنيهاکیتاکت
هـا کیتاکتنیاکهنیابریمبنزینيشواهد. برسندنظره بهستندآنچهازبدترکه
.داردوجودبوده،موثریمالتوهمجادیادر
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 بارفردبرکهیاتیمالکلکهیزمان:کندیممطرحگونهنیایانیپووراششمابزار
روبـرو کوچـک یاتیـ مالبـار يادیزتعدادباکهیطوره بشود،کیتفکبتواندشودیم

،مثـال طـور ه ب. شودجادیاتواندیمیتوهماثراتتوجه،قابلیولکمتعدادتاباشد
د،گـرد متمرکـز يویشخصـ درآمدبراتیمالبرپردازد،یمفردکهیاتیمالکلاگر

نیـ ادرکـه يزیـ چازایـ (دارندیدولتخدماتارائهدرکهيفداکارازافرادمطمئنا
ی،انیـ پووگفتـه بهرونیااز. داشتخواهنديشتریبیآگاه) دهندیمدستازراستا

بـه اتیـ مالوضـع ویدگیـ چیپبـه لیتمايانحصاريهادولتدریماليهاستمیس
قرارییهاتیموقعدریاتیمالتوهمجادیازارابنیآخرتینهادر. دارندکوچکنسبت

رااتیـ مالیکسـ چـه تیـ نهادرکهبفهمندواقعدرتوانندینمافرادآندرکهدارد
اصـابت (اتیمالانتقالآندرکهییهاتیموقعدرکهیمعننیابه. کندیمپرداخت

یمـال انتخـاب بر،ینانینااطمنیاکهاستواضح. استمجهولوناشناخته) یاتیمال
.   گذاردیماثر
یمـال حسابمخارججانببهیانیپوهیاوللیتحل: یعموممخارجدریمالتوهم) ب
اتیـ مالاعمـال بهنسبتنکتهنیچند. داردکاربردکمترگرچه،بودافتهیمیتعمزین

نیـ انیمهمترازیکی. شودگرفتهکاربهتواندیممخارجيهابرنامهجهتخالفدر
عمـوم دیـ دازبودجـه يهـا برنامهیواقعتیماهنمودنپنهانبهدولتلیتمانکات
حسـاب نیبـ يزیتمـا چیههاقرنيبرایانیپووتوسطیمالستمیسمیترسبا. است
حـق ،شـد انجـام کیـ تفکنیاکهیزمانیحت. نبودپادشاهیشخصحسابودولت

بـه لیتمایدولتطبقهیکلطوربهاما. ماندیباقیاتیمالدرآمدگسترشيبراییآقا
يبـرا کارهـا یواقعـ تیوضـع نمـودن پنهـان ویمخـارج يازهایندادنجلوهبزرگ

بـه تـوهم جادیاامکانآن،ازقبليهادورهدر. داشتندمازاديهااتیمالازنانیاطم
يهـا سـتم یسنیتـر مـدرن دریحتـ و. بـود افتـه یشیافـزا يادیزحدتاروشنیا

شـهروندان . سـاخت یمـ رممکنیـ غراقیدقیبررسبودجه،یدگیچیپ،يبندبودجه
یناآگـاه نیابهتوجهبا. داشتندیعموميهاپولاختصاصمورددریفیضعیآگاه
بـه بزرگتـر مبالغبرسدنظربهکهياگونهبهرابودجهاقالميدستکارهادولتالزم،

)1986ن،بوکانا. (دندیدیمآسانافته،یاختصاصتریعموميهابرنامه
. دیگردمطرحگریدياگونهبهمدرنيهاستمیسدریمالتوهم،یانیوپوازپس

بـر یمبتنـ یاقتصادسـنج مطالعـات شاملیمالتوهممورددریتجربيکارهااکثر
ومخـارج معـادالت شـامل هـا مدلنیاکهاندبودهیعموممخارجيهامدلیبرخ
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بـه مطالعـات نیـ امـورد، دوهـر در. باشدیمیعموميکاالهايبراتقاضامعادالت
درآمـد شاملیحیتوضيرهایمتغازيامجموعهبردولتاندازهاریمعنمودنرگرس

ـ ا. انـد شدهمنتجياقهیسليرهایمتغيکسریویمتیقعباراتیبرخو رهـا یمتغنی
تـوهم اثـرات اگـر حال. دهندیمارائهیمالتوهمهرگونهفقداندررایعمومدیتول
وجودازمونيبرارایمتفاوتيهافرمرهایمتغم،ینمائاضافهمعادالتنیابهرایمال

:بودخواهدریزصورتبهیکلمدل. رندیگیمخودبهیمالتوهم
E X F u   

تـوهم بـدون يایـ دندریحیتوضـ يرهایمتغازيبردارXدولت،اندازهاریمعEکه
صـفر هیفرض. باشدیمیمالتوهميارهایمعبهمربوطيرهایمتغاربردزینFو،یمال
از. باشـد یمـ Fمربوطـه ریـ متغيبـرا صـفر بیضـر ،یمـال توهمازیفرمهريبرا

Fبیضـر هستند،قائلرهایمتغيبرارایخاصعالئمتوهممختلففروضکهیآنجائ

)1988اوتس،. (باشدیمنفایمثبتتواندیم
) پنج فرضـیه خـاص را در تحلیـل تجربـی تـوهم مـالی       1976(واگنرادامهدر

:12صورت زیر مورد بررسی قرار دادبه
کند هرچـه سیسـتم   ؛ این فرضیه پیش بینی می13الف) فرضیه پیچیدگی درآمد

تر خواهد بـود. واگنـر اسـتدالل    تر باشد سطح مخارج عمومی بزرگدرآمدي پیچیده
ح ابزارهـاي اقتبـاس مـالی مشـخص     کند که سیسـتم مـالی بـا ترکیـب و تـرجی     می
تر باشد این ابزارها دارد هرچه سیستم افزایش درآمد پیچیدهگردد. وي اظهار میمی

تر خواهند بود. منطق چنین رفتاري پنهان نمودن میزان درآمد انتقـال یافتـه   متنوع
کـه  جـائی کنـد از آن از مالیات دهندگان به سیستم مالی است. واگنر اسـتدالل مـی  

ت نهایی تشکیل فرضیه صحیح بر متغیر مـالی در انتخـاب اجتمـاعی کمتـر از     منفع
انتخاب بازار است، افزایش در پیچیدگی درآمدي با ثابت بودن سـایر شـرایط سـطح    

دهد. طبق مطالعات صورت گرفته معیار انـدازه گیـري   مخارج عمومی را افزایش می
است.   14پیچیدگی ساختار درآمدي شاخص تمرکز هرفیندال

هـاي سـتم یسکـرد یرونیادر: 15مالیاتساختاريدرآمدتیحساسهیفرض) ب

) 1996)؛ دولري و ورتینگتون (2012دل آنو و دولري (براي مطالعه بیشتر در مورد نظریه واگنر ر.ك به 12
13 Revenue-Complexity Hypothesis
14 Herfindal
15 Revenue-Elasticity Hypothesis
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 یعمومدرآمددرتريشیبرشدهستند،يدرآمدکششيباالۀدرجباکهيدرآمد
طبـق . شـد خواهندمنجرترشیبمخارجبهخودبهخودوداشتخواهنددنبالبهرا

يدرآمـد کشـش هیفرضـ اسـاس بـر یمـال تـوهم يارهایمعگرفتهصورتمطالعات
یافتیـ درشـرکت؛ درآمـد بـر اتیـ مال) 2(؛یشخصدرآمدبراتیمال) 1: (ازعبارتند

درآمـد معـادل ) 3(ات؛یـ مالکـل یافتیدرازيدرصدصورتبهکلدرآمدبراتیمال
میمستقاتیمالبهمیرمستقیغاتیمالنسبت) 4(درآمد؛کلبرمیتقسهیهد

نسـبت شـاخص ل،یـ مهیفرضـ بـر دیـ تأکبا) 1960(شولدرو) 1967(بوکانان
يبـرا گـذاران اسـت یسکهییهافرمنیترجیراازیکیعنوانبهرامیرمستقیغاتیمال

لیـ مهیفرضـ برطبـق . کنندیمیمعرفبرند،یمکاربهدهندگاناتیمالدركکاهش
میمسـتق اتیـ مالبـا سـه یمقادرمیرمسـتق یغاتیمالقیطرازیمال) درك(اقتباس

قابـل تـر کـم دهنـدگان اتیـ ماليبراهااتیمالآنرایزشوند،یمبرآوردحدازترکم
.هستندمشاهده

: این فرضیه زمانی برقرار است که کارگزاران سیاسـی  16ج) فرضیه اثر فالي پیپر
کنند. به نحـوي جاي درآمدهاي هدیه را پنهان میحداکثرکننده بودجه ماهیت یک

طور مستقیم از طریق تخفیف و کـاهش  هندگان بهکه درآمد مالیات دجاي آنکه به
ها بازگردانـده  طور غیرمستقیم از طریق کاهش در سهم مالیات به آنمالیات و یا به

بـه غلـط،   افـراد جـا رود. در ایـن کار میشود، هدیه براي گسترش بودجه عمومی به
ت کننـد، قیمـ  هـا دریافـت مـی   کنند که کمک هاي بالعوض پولی کـه آن تصور می

. این عمل توسط کارگزاران پولی این توهم را پـرورش  آوردها را پایین میمالیاتی آن
هاي واقعی متوسط مالیات، کاهش در قیمت نهـایی  دهد که عالوه بر کاهش نرخمی

درسـتی  مالیات کاالهاي عمومی نیز وجود دارد. در نتیجه اگر پارامترهـاي مـالی بـه   
چـه  تري از مخارج دولتی را دارند نسبت به آندرك شوند، مردم تمایل به سطح باال

که واقعاً به دنبال آن هستند.  
درآمـد کـه جـائی ازآناسـت آنفرضجا پیش؛ در این17د) فرضیه توهم اجاره

کـه ) صاحبان(دهندگانی آن رأيتنهادارایی است،برمالیاتمحلیهايدولتاولیه
عمـومی کـاالي مالیـات از قیمـت درستیشده، دركها مالیات مستقیم وضعبر آن
مسـتأجران  باالتر بهاجارهطریقازباالترامالكبرمالیاتکهحالیدر. دارندمحلَی

16 Flypaper Effect
17 Renter Illusion Hypothesis
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مستأجرادراكاي بینکه فاصلهکندمیمالی استداللتوهمفرضیهشود،منتقل می
اگـر حتـی .داردوجـود شده،پرداختاجارهسطحوخوبعمومیخدماتسطحاز

راواقعـی مالیـات مسـتأجران قیمـت  کـه زمـانی تانباشد،کاملطوربههمتوتأثیر
کنند ورا تقاضا میعمومیهايهزینهازباالتريسطحتر از حد آن برآورد کنند،کم
هـایی کـه بـراي    از جمله شاخص. خواهد بودباالسمتبههاتورش هزینهنتیجهدر

ن صـاحب  ا) درصد منتخبـ 1عبارتند از: (رودکار میاندازه گیري توهم مالی اجاره به
هـایی  ) درصـد صـاحبخانه  3هاي شهرداري درحال استفاده؛ () درصد خانه2دارایی؛ (

) 5) درصـد مسـتأجران بـالغ در بخـش مدرسـه؛ (     4که در خانه خود اقامت دارند؛ (
درصد خانوارهاي خانه دار و مستأجران. 

دولتـی بخـش هايبرنامهايههزینهازدهندگان؛ رأي18ه) فرضیه توهم بدهی
اسـتقراض جـاي بـه جاريمالیاتطریقها ازاین هزینهتري دارند، اگربیشآگاهی
کننـده  با ثابت بودن سایر شرایط، تکیه بـر بـدهی بیـان   . شودپرداختدولتیبخش

تري براي کاالهاي عمومی خواهد بود. معیارهـاي انـدازه گیـري تـوهم     مخارج بزرگ
) مخارج مصرفی نسـبت  2) درجه سرمایه داري؛ (1ه عبارتند از: (مالی در این دیدگا
ی.عمومیبده) 3(وبه سطوح بدهی، 

يزیـ برانگچـالش ومهمموضوعساختنروشنيبراراًیاخیمالتوهممفهوماز
یخصوصـ بخـش رفتـار بـر یمـال اسـت یسياثرگـذار عنوانتحتکالناقتصاددر

ـ اازينـز یککـالن اقتصـاد يتئـور خصوصنیادر. استشدهاستفاده دگاهیـ دنی
ةکننـد نیتـأم اتیـ مالکـاهش ،یدولتـ مخـارج نیمعـ سطحدرکهکندیمتیحما
ییکاردویريبرابريتئورکهیحالدر. دهدیمشیافزاراکلیمصرفيتقاضا،یبده

يهـا اتیـ مالبارايجارهاياتیمالصرفاًیاتیمالکاهشنیچنکهاستباورنیابر
ـ واقع. کندیمنیگزیجابرابریفعلارزشبایآت کـه اسـت مهـم دگاهیـ ددوهـر تی

شیافـزا رایخصوصـ اندازپساییمصرفيتقاضا،یبدهوبودجهيکسرایآمیبدان
يرهـا یمتغایآیکلطوربهودهدیمکاهشایبردیمباالرابهرهيهانرخدهد،یم

توسـط گرفتـه صـورت يهـا یررسـ بطبق. دهندیمقرارریتأثتحتراکالنیواقع
دنظریـ تجدبـه منـتج هـا اتیـ ماليبرایبدهینیجانش) 1992،1993(داالماگاس

.شودیمیخصوصیمصرفمخارجماتیتصمدرکنندگانمصرفتوسط

18 Debt Illusion Hypothesis
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 یعمـوم یبـده شیافـزا ،یمالتوهمجادیايبراجیراياستراتژازگریدیکیاما
اتیـ مالشـود، پرداخـت يجـار اتیمالقیرطازیعموميهابرنامهۀنیهزاگر. است

هـا نهیهزنکهیاتادارندیعمومهايبرنامهنهیهزدركبهتريشیبلیتمادهندگان
.شوندنیتأمیدولتبخشقرضقیطراز

مبانی تجربیبريمرور-3
ویانیـ پوواتیفرضشاملکهیمالتوهمدرموردهاهینظرنیمهمترنجایاتانیبنابرا
چـه دریمـال تـوهم آثارکهاستدركقابلیخوببه. دیگردمطرحباشد،یمواگنر

کـه یتجربمطالعاتهسابقیبررسبادیدهاجازهاما. استشدهگنجاندهییرهایمتغ
یعلّيرهایمتغبهشده،انجامخارجدروکشورداخلدریمالتوهمهنیزمدررایاخ

.  میابیدستکنند،یمدیتشدراتوهمکهییرهایمتغیعنی،یمالتوهم
يهادادهباو) ECM(خطاحیتصحمدلازاستفادهبا،)2014(ادنانوآمارش

ـ درآمـد کـاهش وشیافـزا امکانکهدادندنشان2010تا1985دورهیطهند ه ب
یمـال توهمبهمنجر،)مخارجبهدرآمدیعلرابطهیعنی(مخارجبرياثرگذارمنظور

درکـاهش يگرنجـر علـت درآمـد، شیافـزا دهـد یمـ نشانهاآنجینتا. استشده
بـه توانـد یمـ درآمـد بـه مخارجازمثبتیعلرابطهفقدانوباشدیمدولتمخارج

نسبتکنندهمصرفیتوجهیبعلته بکهلیدلنیابه. باشدیمالتوهموجودلیدل
اگـر .ددهـ شیافـزا رادرآمـد توانـد یمیبراحتدولت،یاتیمالستمیسکارروشبه

واقـع ازکمتـر دولـت مخـارج نشـود، دركیخوببه) دولتاتیمالای(دولتدرآمد
.شودیمدهید

تـوهم شـاخص ،یمـال توهمیتجربلیتحلمنظوربه،)2012(يدولروآنودل
کـرد یرويریبکـارگ بـا 1995-2008يهاسالیطییاروپاکشور28يبرارایمال

کـه دهـد یمنشانهاآنجینتا. اندنمودهرآوردبMIMICمدلويساختارمعادالت
نسـبت ازعبارتنـد یمـال تـوهم يهـا ياستراتژتوسعهکنندهنییتععواملنیترمهم

مقابـل در. یاتیـ مالباراندازهويشهروندآموزشسطحکل،اشتغالبهیخوداشتغال
ـ ارئـه رایخـوب جینتـا هـا، رسانهيمحتواکنترلویاسیسيفشارهاریمتغ در. دادن

ازيدرصـد بصـورت (یعمومیبدهتورم،نرخاززینیمالتوهميهاشاخصانتخاب
GDP(،میرمسـتق یغاتیمالنسبت،یاتیمالستمیسیدگیچیپازندالیهرفشاخص

مـدل ضـرائب همـه . انـد بـرده بهرهکاريروینمدآدربراتیمالومیمستقاتیمالبه
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ـ کـه هااتیمالنسبتوندالیهرفصشاخبجز،دارندراانتظارموردعالمت معنـا یب
نمـودن پنهاندریسعگذاراناستیسکهگرفتندجهینتهاآننیهمچن. بودندشده

بـر اتیـ مالوثابـت دسـتمزد بـر اتیمال،یبدهتوهمازاستفادهبایواقعیاتیمالبار
.هستندکاريروین

اقتصـاد ویمـال توهمهرابطیتجربلیتحلبه،)2012(دریاشناوآنودلبوئن،
بـا 1989-2009دورهیطـ -باشـد یمـ زینرانیاشاملکه-کشور104درياهیسا

رابطـه پنهـان ریـ متغدونیاکهبودندفرضنیابرهاآن. پرداختندMIMICمدل
نسـبت ویاتیـ مالبـار یعلـ يرهایمتغازمنظورنیايبرا. دارندباهمیکینزداریبس

ـ هـا رسـتان یدبنـام ثبتتعدادزینوپردرآمدهااتیلمانرخ،یاشتغالخود عنـوان ه ب
بـه میمسـتق اتیـ مالنسـبت ،یعمـوم یبـده يهاشاخصوسوادسطحازياریمع
جینتـا . انـد بـرده بهرهیمالتوهمپنهانریمتغيبراندالیهرفشاخصومیرمستقیغ

بـه دارد؛ياهیسـا اقتصـاد بـر یمنفـ اثـر یمـال تـوهم کهآنستازیحاکزینهاآن
منظوره برادولتيهاتالش،یمالتوهمقیطرازیواقعیاتیمالباراخفاءکهياگونه
.  کندیمقیتشوياهیسااقتصاديهاتیفعالازيریجلوگ

نحـوه زیـ نویمـال تـوهم ازلیـ ماستوارتهیفرض،)2003(رانیتوساسگروبر
جینتـا . دادنـد قـرار یبررسـ مـورد یمـال تـوهم علتعنوانه برااتیماليریگشکل

اتیـ مالبـا مـرتبط یاتیمالبارکهياگونهبهنمودهدییتأرالیمهیفرضهاآنمطالعه
نیـ امیمسـتق اتیمالحالتدرکهدرحالیاستشدهبرآوردحدازکمترمیرمستقیغ
بـه نسـبت میرمسـتق یغيهااتیمالکهآنستزینامرنیالیدلامد؛ینبدستجهینت
مجـدد عیـ توزواتیـ مالاصالحدرزینواندمشاهدهقابلکمترم،یمستقيهااتیمال

. استنمودهمنحرفرایدموکراسماتیتصمیمالتوهم،یاتیماليدرآمدها
دررادولـت یعمـوم مخـارج واتیـ مالرابطـه ،)الف-1393(همکارانومداح

. کردنـد یبررس1360-90يهاسالیطیمالتوهمموضوعبردیتأکبارانیااقتصاد
مخارجيروبرمیرمستقیغيهااتیمالشاخصقیطرازیمالتوهماثرمقالهنیادر

گرفتـه قـرار یتجربلیتحلموردانهیمدهندهيرأاستانداردمدلچارچوبدردولت
گسـترده هـاي وقفـه بـا يبردارحیخودتوضونیرگرسهايمدلنیتخمجینتا. است

)ARDL (خطاحیتصحيالگوو)ECM (یناشـ رانیـ ادریمالتوهمکهدادنشان
شـمار بهینسلنیباتیمالینوعکهاستدولتبودجهدرینفتدرآمدادیزسهماز
داریمعنـ علـت عنـوان بـه ) یمالتوهم(اتیمالنبودنتیرؤقابلنیهمچنرود؛یم
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 يگـر یدمطالعـه درهمکـاران ومـداح . ستینرانیااقتصاددردولتمخارجشیافزا
نشـان یعیتـوز يهـا وقفـه بـا ونیخودرگرسـ يالگوازاستفادهبازین) ب-1393(

ودولـت مخـارج بـه اتیمالنسبتریمتغنیبيداریمعنومدتبلندرابطه،دادند
بـر داریمعنـ مثبـت اثريداراینفتيدرآمدهاعوضدرونداردوجوددولتمخارج

ازیناشـ یمـال توهمانگریبموضوعنیاهکاسترانیااقتصاددردولتمخارجرشد
.   استیاتیمالانیمؤدنیبنفت

: استگرفتهصورتمطالعاتنیچندزینواگنرقانونصحتیبررسدر
بانـد ياکرانهآزمونوARDLيالگوازيریگبهرهبا،)2010(مأموروعبداهللا

درواگنـر قـانون هـا نآجهینتطبق. نمودندزمونآيمالزکشوريبراراواگنرقانون
آزمـون ازاسـتفاده بازین) 2009(همکارانوژانگداشت؛کاربرديمالزکشورمورد

1952يهـا سالیطنیچکشوريبراراواگنرقانون،STVيالگوويگرنجریعل
قـانون اعتباربریمبنیمستحکمشواهدگونهچیههاآن. نمودندیابیارز2007یال

نیبرابطهيبرایکنواختیروندهاآنقیتحقگرچه. افتندیننیچاقتصاديبراواگنر
ینـ یزقونـا یالمارتنیهمچندهد؛یمنشانراGDPرشدنرخونیچدولتمخارج

راواگنـر قانونیپانلARDLازاستفادهبا) OECD(عضوکشور23يبرا) 2008(
OECDعضـو ياکشورهخصوصدرواگنرهیفرضهاآنجینتاطبق. نمودندیبررس

.استبودهدفاعقابل
جملـه از: اسـت گرفتـه صـورت یمطالعـات زینرانیادرنهیزمنیادرنیهمچن

یصـنعت تـازه يکشورهاورانیااقتصاديبراراواگنرقانون،)1391(ينظرودادگر
يسـازگار هـا آنجینتا. نمودندآزمونPanel Dataروشبهایآسشرقجنوبشده

. اسـت داشـته دنبـال بـه رانیاجملهازمطالعهمورديکشورهايبراارواگنرقانون
ينـز یکدگاهیـ دوواگنـر قـانون اعتبارزین) 1391(همکارانوخداپرستنیهمچن

رانیـ ايبـرا 1346-86يهاسالیطدولتاندازهوGDPانیمارتباطدرخصوص
کوتـاه وبلندمدتینزماافقدوهردرواگنرقانونهاآنجینتاطبق. نمودندیبررس
.استشدهدییتأمدتکوتاهدرصرفاينزیکنگرشومدت

نسـبت تورم،نرخچونهاییشاخص،یمالتوهميبراقیتحقاتیادببهتوجهبا
نسـبت ،یاتیـ مالدرآمدازندالیهرفشاخص،یداخلناخالصدیتولبهیعمومیبده
دیـ تولبـه کاريرویندرآمدبرتایمالنسبتم،یمستقاتیمالبهمیرمستقیغاتیمال

علـل نیچنـد نیهمچنـ . هسـتند مطـرح یمـال تـوهم آثارعنوانبهیداخلناخالص
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نـرخ الت،یتحصسطحها،رسانهکنترلویاسیسفشار،یاشتغالخودمثليساختار
ـ رارهـا یمتغنیـ اکهآنچهاما. برشمردتوانیمرایاتیمالباروپردرآمدهااتیمال ه ب

.استشدهانیبریزدرکند،یمیمعرفیمالتوهميبرایعلّيرهایغمتعنوان
گذاراناستیسازینباشد،شتریبفعالتیجمعکلبهیخوداشتغالنسبتهرچه

نیـ ادرزیـ ن) 1941(یانیفساستدالل. کندیمشتریبیاتیمالبارنمودنپنهانبهرا
ازيبـاالتر درجـه د،باشـ شـتر یبیخوداشـتغال نسبتهرچه"کهاستنیچنرابطه

سـتم یسکـه ياگونـه بـه اسـت ازینمورديترفعالیاتیمالانطباقاییاتیمالانطباق
رودیمانتظارنیبنابرا".باشدیجزئنسبتاًخوداشتغاالن،يبراکجایدرآمدبراتیمال

راگـذاران اسـت یسرایزدهد،شیافزارایمالتوهمسطحباالتر،یاشتغالخودنسبت
)2012همکاران،وبوهن. (کندیمقیتشویاتیمالبارادراكفیرتحبه

پردرآمـدها اتیـ مالنرخهرچهکهرندیگیمدرنظرهمکارانشوبوهننیهمچن
قیتشـو یمـال تـوهم جادیاهدفبایاتیماليهااستیساتخاذبهدولتباشد،شتریب
میرژازییهاادراكباشد،شتریبپردرآمدهاةمشاهدقابلاتیمالنرخهرچه. شودیم

هـا دولتيبراراباالیانتخاباتنهیهزمسالهنیاکهکندیمجادیاندیناخوشایاتیمال
بـه شـرفت، یپنهـاد "کـه کنـد یمـ انیبزین) 140ص،1967(بوکانان. زندیمرقم

ــود ــود،يخ ــتماخ ــهلی ــادیاب ــج ــریاحساس ــارازفرات ــمالب ــدریاتی ازیبخش
ـ یـی واگراازنجایادراثرنیا. اردددهندگاناتیمال نـرخ واتیـ مالیینهـا نـرخ نیب

سرچشـمه یینهـا يهـا نـرخ براسـاس تفکـر بهافرادلیتمااززینواتیمالمتوسط
وپردرآمـدها اتیـ مالنـرخ نیبـ مثبتیهمبستگرودیمانتظارنیبنابرا".ردیگیم

)2012همان،. (باشدبرقراریمالتوهم
حیصـح یابیـ ارزدرجامعـه ییتوانـا اسـاس بـر رایمـال توهمگریدهبالقوعلّت

نیبـاا . کـرد فیـ تعرتـوان یمـ یعموممخارجویاتیمالاصالحيهابرنامهنفعانيذ
درنظريباسوادنرخلذادارد،آموزشمتوسطسطحبهیبستگییتوانانیاکهفرض
تواننـد یمـ ترتسخگذاراناستیسباشد،باسوادترجامعهکهیدرصورت. شدگرفته

. کننـد اجـرا دهنـدگان اتیـ مالدركانحرافجهترایمالتوهمجادیاهاياستیس
همـان، . (باشـد برقـرار یمـال تـوهم ويباسـواد نرخنیبیمنفرابطهرودیمانتظار
2012 (
درگـذاران اسـت یسيازهـا ینيبـرا اينـده ینماعنوانبهتوانیمرایاتیمالبار
بـه قیتشـو رادولـت ) مؤثرتر(باالتریاتیمالبار. ستینگریاتیمالفشاردركکاهش
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 هرچـه گریدیانیببه. کندیمیمالتوهمشیافزاهدفبایاتیمالهاياستیساتخاذ
قیـ طرازیاتیـ مالحیصـح باراغفالجهتهادولتهزیانگباشد،تربزرگیاتیمالبار

یمـال توهمبالقوهعلّتعنوانبهیاتیالمبارازنیبنابرا. بودخواهدترشیبیمالتوهم
وجـود یمـال تـوهم ویاتیـ مالبارنیبیمثبترابطهرودیمانتظاروشودیماستفاده
)2012،يدولروآنودل. (باشدداشته

یاثربخشـ توانـد یمکهستیگریدریمتغرسانه،يمحتواکنترلویاسیسفشار
ـ ا. بخشـد بهبـود رایمالتوهمياستراتژ اطالعـات افـت یدرعـدم امکـان ریـ متغنی

نظردرمخارجویاتیمالدرآمديهااستیسدرموردراشهروندانتوسطشدهفیتحر
شـتر یبیاسـ یسيفشـارها ازرسانهيآزادهرچهکهرسدیمبنظریمنطق. ردیگیم

نیبنـابرا . بـود خواهـد کمتـر یمـال تـوهم ،)باشـد کمترشاخصازیامتیعنی(باشد
رسـانه، کـه یدرصـورت رایـ زرود؛یمانتظاریمالتوهمباریمتغنیامثبتیهمبستگ
توسـط یاتیـ مالبـار دركفیـ تحرامکـان دهـد، ارائهافرادبهراینادرستاطالعات

)2012همان،. (شدخواهدفراهمگذاراناستیس

روش شناسی تحقیق-4
د انـدازه تـوهم   منظـور بـرآور  در این پژوهش با توجه به ماهیت پنهان توهم مالی، به

) که بر روابط آماري بـین متغیرهـاي   SEMسازي معادالت ساختاري (مالی، از مدل
(غیر قابـل مشـاهده) و متغیرهـاي معلـوم (قابـل مشـاهده) مبتنـی اسـت،         19پنهان

شود. در ایـن مقالـه از مـدل شـاخص هـاي چندگانـه و علـل چندگانـه         استفاده می
)MIMIC   عـادالت سـاختاري اسـت، بـراي     ) که حالت خاصـی از الگـوي عمـومی م

تخمین متغیر پنهان اندازه توهم مـالی و شناسـایی علـل و آثـار آن، اسـتفاده شـده       
که یک متغیر پنهـان وجـود دارد کـه    در حالیMIMICاست. در سیستم معادالت 

کننـد و  متغیر پنهان اندازه آن را مشخص می20قابل مشاهده نیست از یک سو علل
یـا نشـانه نـام    21پنهان بر متغیرهایی اثر دارند که شاخصاز سوي دیگر خود متغیر

علل چندگانه از بسته نـرم افـزاري   –هاي چندگانه دارند. براي تخمین مدل شاخص

19 Latent Variable
20 Causes
21 Indicators
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استفاده شده است.22لیزرل

در معادالت ساختاريMIMICرویکرد - 1- 4
) دو بعدSEMاین رویکرد با ترکیب مدل تحلیل عاملی و مدل رگرسیون چندگانه (

ه) قابلیت انـدازه گیـري و قابلیـت مشـاهد    1کند: (مهم تحلیل اقتصادي را کامل می
هاي چندگانه ها. در مدل شاخص) تعیین و تشخیص روابط علی بین آن2متغیرها؛ (

) یک متغیر پنهان وجود دارد که از یک طرف بـا چنـد   MIMICعلل چند گانه ( -
یگـر چنـد متغیـر مشـاهده     گردد و از طـرف د مشخص میYشاخص مشاهده شده 

علت این متغیر پنهان هستند. این روش دو جزء اصلی دارد کـه عبارتنـد از   Xشده 
. معادله اندازه گیري رابطه بـین  24و یک معادله اندازه گیري23یک معادله ساختاري

کنـد. بیـان ماتریسـی معادلـه     هـا را مشـخص مـی   هـاي آن متغیر پنهان و شـاخص 
به صورت زیر است:MIMICگیري در مدلاندازه

( 1) (d 1) (1 1) (d 1)dy F                                                          (1)
و مجموعه صورت خطی نسبت به جزء اخالل ) بهFدر این رابطه متغیر پنهان (

شود. بر اساس توضیحات قسـمت بعـد، باتوجـه بـه     ) تعیین میyزاي (متغیر درون
در معادلـه  dکه در ایـن تحقیـق تـوهم مـالی داراي سـه اثـر اسـت، لـذا تعـداد          آن

خواهد بود.3گیري برابر اندازه
زاي اي از علل برونرا با مجموعهFمعادله ساختاري، ارتباط بین متغیر پنهان 

)xصورت زیر است:کند که شکل ماتریسی آن بهصورت خطی بیان می) آن به
(1 1) (1 ) ( 1) (1 1)c cF x      )2                                 (

تنهـا دو متغیـر علـی    نشان دهنده جزء خطاست. در مدل تحقیـق  در این رابطه 
) از ضـرائب  1×2یـک مـاتریس (  Bبراي توهم مالی وجود دارند که بـر ایـن اسـاس    

ساختاري خواهد بود. 
)کند کـه میفرضMIMICمدل  ) ( ) 0E E       ؛ عبـارات خطـا بـا علـل

22 Lisrel
23 Structural Equation
24 Measurement Equation
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 ــان همبســتگی ندارنــد      ــود متغیرهــاي پنه ــر پنهــان و خ متغی ( ) 0E x  ؛
 ( ) 0E x  ؛ ( ) 0E f        ؛ همچنین خطاي اندازه گیـري نیـز بـا اخـالالت

ساختاري همبستگی ندارند ( ) 0E   به عالوه امید ریاضی همه متغیرها صفر .
ــی  )اســت یعن ) ( ) ( ) 0E f E x E y  ) ــادالت ــا اســتفاده از مع ) و 2) و (1. ب

توان فرم تقلیـل یافتـه را بـه صـورت تـابعی از      میMIMICز تعریف مدل استفاده ا
صورت زیر تشکیل داد:بهyو xمتغیرهاي مشاهده شده 

y x z      (3)
که در آن ماتریس         ماتریس ضرائب فـرم تقلیـل یافتـه اسـت. همچنـین
zماتریس کوواریانس    باشـد. ایـن   بردار جزء اخالل فرم تقلیل یافته مـی

جــزء مــاتریس کوواریــانس بــا فــرض نرمــال بــودن جــزء اخــالل، بــرآورد حــداکثر 
ریس کوواریـانس  درستنمایی از پارامترها را پس از حداقل کردن اخـتالف بـین مـات   

صورت زیر ارائـه  کار گرفته شده توسط مدل را بهو ماتریس کوواریانس بهSتجربی، 
کند:می

1
MLF ln tr(S )-ln S -(d+c)                 (4)

تعـداد متغیرهـاي   c)، و yزاي مشـاهده شـده (  هاي برونتعداد شاخصdکه در آن 
) هستند. از نقطه نظـر آمـاري، در بررسـی معـادالت     xي مشاهده شده (زاعلی برون

گیري، باال بودن ضریب تعیین، معیار انتخاب مـدل برتـر اسـت. از نقطـه نظـر      اندازه
اقتصادي، انتخاب شاخص توهم مالی با حداکثر توجیه نظري مطلوب خواهد بود. 

هاي مشاهده شده توهم مالیعلل و شاخص-4-2
ــات ــتادبی ــهدرايردهگس ــلوتجزی ــیتحلی ــوهمازتجرب ــالیت ــودم . داردوج

یـک مشـاهده قابـل متغیرهايانتخابمنطقبیان شدقبلیبخشطور که درهمان
اشـاره ) 1975(دانکـن . اسـت MIMICو مهـم در تخمـین مـدل   کلیـدي موضوع

عیـت جامبهبستگیبرآوردها،اعتمادرواینازونهفته،متغیرهايمعنیکهکندمی
بـا  . داردنهفتـه متغیرهـاي نظـر مـورد محتوايمتناظر باشاخصوعلَیمتغیرهاي

مالی، چنـدین علـل سـاختاري مثـل نـرخ خـود       توهمتوجه به ادبیات تحقیق براي
ها، سطح آموزش، نسـبت درآمـد مالیـاتی بـه تولیـد      اشتغالی، کنترل سیاسی رسانه

ی چـون نـرخ تـورم، نسـبت     هـای توان برشمرد. همچنین شاخصناخالص داخلی می
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بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی، شاخص هرفیندال از درآمد مالیـاتی، نسـبت   
مالیات غیرمستقیم به مالیات مستقیم، نسبت مالیات بر درآمد نیروي کار بـه تولیـد   

عنوان آثار توهم مالی مطرح هستند.  ناخالص داخلی به
اثـر که افـزایش دهنـده  ساختارياصلیدر این تحقیق به دالیلی تنها دو علت

ادراکـات تحریـف بـه کـه قـادر  ها،سیاستازاصلیدستهسهومالی هستند،توهم
دلیـل اول؛ از  . شـدند انتخـاب خـود هسـتند،  واقعـی مالیاتیبارازدهندگانمالیات

ها منوط به اطالعاتی است که منابع آمـاري هـر کشـور    که جمع آوري دادهجائیآن
ند لذا آن متغیرهایی انتخاب شـدند کـه مرکـز آمـار ایـران و نیـز بانـک        دهارائه می

دهد و دلیـل دوم؛  ها را در اختیار میمرکزي جمهوري اسالمی ایران اطالعاتی از آن
دسـت آوردن مـدلی بـا بهتـرین بـرازش از      که در الگوي لیزرل، هدف، بهجاییاز آن
دربهتوجهی انتخاب شد که باهاست، لذا از بین چندین مدل برآوردي آن مدلداده

ها بهترین معیارهاي برازندگی را به همراه داشت.دادهبودندسترس
و) Tb(یاتیـ مالبـار يرهـا یمتغو) F1(یمـال توهمنیبروابطيساختارمدل

دیتولازيدرصدصورتبهیاتیماليدرآمدهاکند؛یمیبررسرا) Ed(آموزشسطح
بـر کهشودیماستفادهاقتصاددریاتیمالبارکلّازياریعمعنوانبهیداخلناخالص

نفعـان یذحیصـح یابیارزدرجامعهییتواناکهفرضنیابا. گذاردیماثریمالتوهم
بـه یبسـتگ دارد،اثـر یمـال توهمبرکهیعموممخارجویاتیمالاصالحيهابرنامه
گرفتـه درنظـر التیصـ تحسطحيبرايباسوادنرخلذادارد،آموزشمتوسطسطح

.شد
شـده اتخـاذ جیراهاياستیسگرانیبزیر ریمتغسهشامليریگاندازهمدلاما
؛)Pd(یعمـوم یبـده ) 1: (استحیصحیاتیمالبارازشهرونداندركکاهشجهت

نیبـ یمثبتـ رابطـه رودیمـ انتظـار . استیمالتوهمجادیايبراجیراياستراتژکه
یبـده اثـر، نیـ ايبـرا گرفتـه کـار بهاریمع. باشدبرقراریومعمیبدهویمالتوهم
) 2(اسـت؛ یداخلناخالصدیتولازيدرصدصورتبهيمرکزبانکبهیدولتبخش
دیـ گردانیـ بطورکههمان؛)IndTax(میمستقاتیمالبهمیرمستقیغاتیمالنسبت

شـامل میرمسـتق یغيهـا اتیمال. استیمالتوهمهیفرضدرشاخصنیپرکاربردتر
زیـ نمیمسـتق اتیمالباشد،یمکاالهافروشومصرفبراتیمالووارداتبراتیمال

بـر اتیـ ومال،یحقـوق اشـخاص بـر اتیمال،یقیحقاشخاصدرآمدبراتیمالشامل
يبـرآورد مدلدرمیرمستقیغاتیمالسهمبیضرکهرودیمانتظار. باشدیمثروت
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 یکی؛)Pc(یدولتیبدهسطوحبهیوصخصیمصرفمخارجنسبت) 3(باشد؛مثبت
یمصـرف مخـارج نسـبت گرفـت نظـر درتوانیمیبدهتوهميبراکهییارهایمعاز

.استدولتیبدهسطوحبهیخصوصبخش
علـل  –هـاي چندگانـه   سیستم معادالت زیر در چارچوب مدل شاخصنیبنابرا

شوند:منظور برآورد اندازه توهم مالی معرفی میچندگانه به
1 2( ) ( )t tIL Tb Ed     )5       (
1 1(IL)t tPd    )6    (

2 2(IL)t tIndTax    )7         (
3 3(IL)t tPc    )8        (

)، سـطح  Tb)، بـار مالیـاتی (  ILدر روابط فوق متغیرها عبارتنـد از: تـوهم مـالی (   
هــاي مســتقیم بــه )، نســبت مالیــاتPd)، ســطح بــدهی عمــومی (Ed(آمــوزش

) و نسبت مخارج مصرفی بخش خصوصی در هر IndTaxهاي غیرمستقیم (مالیات
کار رفته در مدل از منابع بانـک  ). اطالعات تمامی متغیرهاي بهPcسطح از بدهی (

اند.   مرکزي و مرکز آمار ایران استخراج شده
دهد متغیر پنهان توهم مالی تحت تـأثیر متغیرهـاي علـی    ) نشان می5معادله (

نیـز بـر   tبار مالیاتی و سطح آموزش قرار دارد. همچنین تـأثیر خطـاي تصـادفی    
کننـد کـه   ) نیز بیـان مـی  8) الی (6مشاهده است. معادالت (اندازه توهم مالی قابل

هاي مشاهده شده متـأثر از انـدازه تـوهم مـالی و نیـز خطـاي تصـادفی        شاخص

هستند. باتوجه به متغیرهاي معرفی شده در مرحله تصریح مدل، نمـودار زیـر مـدل    
MIMICدهد:صورت مدل مفهومی نشان میرا به
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MIMICمدل مفهومی : 1نمودار

تخمین مدل و تحلیل تجربی - 5
بر اساس روش شناسی تحقیق، متغیرهاي علَی و آثار توهم مالی را در قالـب الگـوي   

شوند. سیستم معادالت بیـان شـده بـا    ریاضی و ترسیمی (مدل مفهومی) تصریح می
برآورد شد کـه  25نماییدرستاستفاده از برنامه نرم افزاري لیزرل و به روش حداکثر 

طورکه قبالً نیز بیـان  دهد. همان) نتایج حاصل از تخمین مدل را نشان می2جدول (
شد مدل نهایی به عنوان مدل برتر از میان چنـدین مـدل بـرآوردي انتخـاب شـده      

است. 
) ییایـ پا(بـودن مانـا الگـو، معـادالت بـرآورد ازحاصـل جینتـا یبررسـ ازپیش

یکـ یدآزمونطبقبرآزموننیاجینتا. استگرفتهقرارآزمونوردمالگويرهایمتغ
ثبات و مانایی متغیـر پنهـان بـه    . استشدهارائه) 1(جدولدرافته،یمیتعمفولر–

مـدل يرهـا یمتغشـود یمـ مالحظـه دلیل غیرقابل مشاهده بودن، واضح نیست. اما 
بنـابراین بـا یـک مـدل     .اشدبیمI)2(يباسوادنرخریمتغتنهاوهستندI)1(تماماً

هـاي متغیرهـا را   توان سـري داده اما از طرفی نمیرگرسیون نامتوازن روبرو هستیم.
ها مرتب کنیم؛ زیرا ایـن امـر مشـاهدات منفـی ایجـاد      براساس ترتیب همجمعی آن

هـا  سازد. برآورد مدل بـدون فیلترکـردن داده  کند و برآورد مدل را غیرممکن میمی
دهد. یک راه اینست که هر همجمعی میان متغیرها ب بدست مییک رگرسیون کاذ

را تشریح کنیم و بطور مستقیم به صورت رابطه همجمعی بلندمـدت بـرآورد کنـیم.    

25 Maximum Likelihood Estimation (MLE)
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 و متغیرهـاي  I)2) براي این منظور همجمعی میان متغیـر ( 2000، 26(برادوي و راج
)1(Iرا بررسی می) قـرار داده شـده   )1کنیم. نتیجه این آزمون نیز در انتهاي جدول

تـوان از روش مسـتقیم بـرآورد رابطـه     است. طبق نتایج متغیرها همجمع بوده و می
بلندمدت استفاده نمود.

دررانیايبرایمالتوهمهاندازمدليرهایمتغو همجمعی ییایپاآزمونجینتا: 1جدول
1360- 91هدور

یکمیت بحرانآماره آزمونرنام متغی
یکمیت بحرانآماره آزمونومه اول و دتفاضل مرتبدرصد)5(

نتیجه آزموندرصد)5(

Ed-2/30-1/95DD Ed-3/06-1/95I(2)

Tb-0/87-1/95D Tb-2/22-1/95I(1)

Pd-0/89-2/96D Pd-4/82-2/96I(1)

IndTax-0/86-1/95D IndTax-4/77-1/95I(1)

Pc-0/17-2/96D Pc-3/43-2/96I(1)

resid67/2--1/95---I(0)

مأخذ: یافته هاي تحقیق

پس از برآورد مدل با استفاده از نرم افزار لیزرل نتایج مـدل بـه صـورت نمـودار     
دست آمده است.ه ) ب2(

نتایج مدل مفهومی:2نمودار 

هاي تحقیقمأخذ: یافته

26 Robin Boadway and Baldev Raj
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اعتبـار بـاالي مـدل    گـر ) بیـان 2معیارهاي خـوبی بـرازش در انتهـاي جـدول (    
شـد  می28، نخستین شاخص، مجذور کاي27برآوردي است. در بین معیارهاي برازش

تـر مجـذور کـاي    که نشان دهنده معیار خوبی برازش کل مدل است. مقادیرکوچـک 
4مقدار مجذور کـاي دو در مـدل بـرآوردي بـا     دهنده برازش بهتر مدل است.نشان

باشـد. از  ه است که به لحاظ آماري معنادار میبه دست آمد9/9درجه آزادي برابر با 
است. هرچند ایـن  47/2سوي دیگر نسبت مجذور کاي دو به درجه آزادي نیز برابر 

تر شاخص فاقد یک معیار مشخص براي یک مدل قابل قبول است، اما مقدار کوچک
دهنده برازندگی مدل است. اما مشخصه مجذور کاي نسـبت بـه حجـم    آن نیز نشان

شود کـه آیـا اهمیـت    حساس است و در بسیاري از مواقع باعث این تردید مینمونه
آماري مجذور کاي ناشی از عدم برازش مناسب مدل یا ناشی از حجم نمونـه اسـت.   

سـازد. از جملـه ایـن    این عدم قطعیت، بررسی دیگر معیارهاي برازش را ضروري می
هـا و  مقدار نسـبی واریـانس  اي از یعنی اندازهGFI29معیارها، شاخص خوبی برازش 

شـود. کـاربرد ایـن    طور مشترك از طریق مدل توجیـه مـی  کوواریانس هاست که به
نزدیک بـه یـک   GFIدر تحلیل رگرسیون است. هرچه 2Rشاخص همانند شاخص 

ها برازش بهتري دارد. مقدار این شاخص براي مـدل ایـن تحقیـق    باشد مدل با داده
اکی از قابل قبول بـودن بـرازش مـدل اسـت.     گزارش شده است که ح88/0معادل 

هـا  هستند که مقدار ایـن شـاخص  30NFI ،31CFI ،32IFIمشابه این معیار، شاخص 
بـه دسـت آمـده اسـت. ایـن      92/0و 92/0، 89/0ترتیب برابـر  در مدل برآوردي به

دهنـد. عـالوه بـر ایـن چـون      هـا نیـز برازنـدگی خـوب مـدل را نشـان مـی       شاخص
طـور همزمـان از منظـر    تنوعی وجود دارد، بـرازش بایـد بـه   هاي برازندگی مشاخص

، AGFIهـاي  رو شـاخص هاي چندگانه برازنـدگی ارزشـیابی شـود. از ایـن    مشخصه
PGFI ،NNFI ،PNFI هـا در  نیز باید مورد توجه قرار گیرند که مقدار این شـاخص

هـاي  کنند. بنابراین باتوجه به شاخص مدل تخمینی برازندگی خوب آن را تأیید می

27 Measures of Fit
28 Chi-squared Test ( 2 )
29 Goodness of Fit Index (GFI)
30 Normed Fit Index (NFI)
31 Comparative Fit Index (CFI)
32 Incremental Fit Index (IFI)
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 توان نتیجه گرفت مدل از برازش مناسبی برخوردار است.طور کلی میبرازندگی به

1360- 91نتایج برآورد مدل اندازه توهم مالی براي اقتصاد ایران در دوره : 2جدول 
متغیرها

)Tbبار مالیاتی ()Edسطح آموزش (
علل توهم مالی 37/0

)62/4(
79/0

)04/8(
)Pdبدهی عمومی ()IndTaxمالیات غیرمستقیم ()Pcمخارج مصرفی (

آثار توهم مالی 83/0
)00/6(

43/0 -
)68/2-(

83/0

2/47d.f=49/90هاي برازندگیشاخص
NFI= 89/0GFI= 88/00/042

NNFI= 79/0AGFI= 55/0CFI= 92/0
PNFI= 35/0PGFI= 23/0IFI= 92/0

هاي تحقیقخذ: یافتهمأ

تـوان  مربوطه (در داخل پرانتز)، میtبا توجه به مقادیر ضرایب برآوردي و آماره 
علل و پیامدهاي توهم مالی را از لحاظ تجربی مورد تحلیل قرار داد. نتایج تخمـین،  

کنـد. در قسـمت آثـار    درصد تأیید مـی 95معناداري ضرائب برآوردي را با اطمینان 
گردد توهم مالی رابطه مستقیمی بـا تغییـرات   طور که مشاهده میهمانتوهم مالی، 

هاي عمومی و مخارج مصرفی بخش خصوصی دارد و رابطه غیر مسـتقیمی بـا   بدهی
هاي غیرمستقیم دارد. اثر توهم مالی بر بـدهی  هاي مستقیم به مالیاتنسبت مالیات

هـاي  نسـبت مالیـات  ) بیش از اثـر آن بـر   83/0عمومی و مخارج مصرفی با ضریب (
) است. -43/0هاي مستقیم با ضریب (غیرمستقیم به مالیات

شـود کـه هـر دو    از نتایج ضرائب برآورد متغیرهاي علی توهم مالی استنباط می
ها داري بر توهم مالی دارند که در بین آنکار رفته اثر مستقیم و معنیمتغیر علی به

) اثـر  37/0یر سطح آمـوزش بـا ضـریب (   ) نسبت به متغ79/0بار مالیاتی با ضریب (
توان از تري بر توهم مالی دارد. حال که مدل داراي برازندگی مناسب است، میبیش

دست آوردن سري زمانی توهم مالی استفاده کرد که در این راسـتا  نتایج آن براي به
دسـت  پس از نرمال کردن ضرایب عوامل مؤثر بر اندازه تـوهم مـالی رابطـه زیـر بـه     

آید:می
0.68 0.32IL Tb Ed              (11)

این رابطه درجه اهمیت دو متغیر علی سطح آموزش و بار مالیـاتی را در انـدازه   
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دهد. بر اساس نتایج این رابطه تغییر یک درصدي بـار مالیـاتی،   توهم مالی نشان می
گـردد درحـالی کـه تغییـر یـک      تغییرات توهم مالی را موجب مـی درصد68حدود 

. شـود درصدي در توهم مالی مـی 32درصدي در سطح آموزش تنها منجر به تغییر 
را ) آن3) مبناي استخراج شاخص عددي توهم مـالی اسـت کـه نمـودار (    11رابطه (

دهد.  نشان می

1360- 91هاي ی سالروند شاخص عددي توهم مالی اقتصاد ایران ط:3نمودار 

مأخذ: یافته هاي تحقیق

دهد: روند توهم مـالی در دوره مـورد بررسـی    ) نشان می3طورکه نمودار (همان
هاي اخیر داراي سیر صعودي بدون نوسان بـوده اسـت. ایـن شـاخص در     جز سالبه

هـاي  دوره جنگ با نرخ صعودي نسبتاً ثابت و کوچکی همراه بوده است، اما در سـال 
هاي اخیر رو به افزایش یافته است. روند صعودي ز جنگ با نرخ فزاینده تا سالپس ا

گر آن است که درك نادرست مالیات دهندگان از درآمدهاي دولـت توهم مالی بیان
هاي مورد بررسی افزایش یافتـه اسـت کـه ایـن موضـوع      هاي دولت در سالو هزینه
حرکـت داده  دولتاندازهتوسعهافزایش مخارج دولتی و جهترا درمدارانسیاست

شود مربوط به کاهش توهم مالی در است. تنها انحرافی که در این روند مشاهده می
ها نشان دادند در این سال، بار مالیاتی نیز نسـبت بـه   است. تحلیل داده1389سال 

سال گذشته خود کاهش داشته است. این مسأله منجر به اقتباس و درك مالی بـاال  
هاي عمومی و مصارف درآمدهاي مالیاتی، توسط مـردم شـده کـه خـود تـا      از هزینه

ها منجر گردیده است. حدودي به کاهش توهم مالی آن
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 گیرينتیجه- 6
-91این مقاله سعی بر گسترش ادبیات تجربی پدیده توهم مالی در ایران طی دوره 

هـاي  صاز طریق رویکرد تحلیلی معادالت ساختاري در چارچوب مدل شـاخ 1360
) را داشت. علت استفاده از ایـن رویکـرد، نـوع    MIMICچندگانه و علل چندگانه (

با برقراري ارتباط بین علـل،  MIMICپنهان بودن متغیر توهم مالی است. رویکرد
زند.  متغیر پنهان توهم مالی و پیامدهاي آن اندازه توهم مالی را تخمین می

ازیکـ ی. دارنـد نـه یگزنیچنـد ارانمداستیس،دهندگاناتیمالزدنگوليبرا
يبراراآنمهميهامؤلفهدركکهدهیچیپنسبتاًستمیسیطراحتواندیمهانهیگز
تـر کمراخودمؤثریاتیمالبارواقعاًهاآنجهینتدر. سازدیممشکلدهندگاناتیمال
بـدون اریعمـوم مخارجکهدهدیمراامکاننیادولتبهوکنند،یمبرآوردحداز

نیهمچنـ یمـال تـوهم ). 1976واگنـر، (دهـد شیافـزا دهندگاناتیمالکاملدرك
بـا تـا کنندیمالنیتأمیبدهباراخودمخارجهادولتکهشودیمجادیایدرصورت
یـی عقالانتظاراتافراداگرییکاردویريبرابريتئورطبقبر. دهندگاناتیمالدرآمد
کـه جـائی آنازحال. اندتفاوتیباتیمالباویبدهبایمالنیتأمنیبباشند،داشته
تجربـه رایبـده تـوهم تـر شیبـ یحتـ ویمالتوهمندارند،ییعقالانتظاراتمردم

ازتـر کميجاریعمومیبدهصورتبهراندهیآیاتیمالیبدهنیهمچنوکنند،یم
ازيبـاالتر ركدسـطوح يجاراتیمالپرداختگریدعبارتبه. کنندیمبرآوردحد
ـ ا. کندیمجادیایعمومونیدبهنسبترادرستیاتیمالبار بـرآورد بـه اخـتالل نی
نیبنـابرا . شـود یمـ منجردولتيهابرنامهيهانهیهزویعموممخارجحدازترکم

باشـد یمـ دولـت توسـط دهندهاتیمالدركوفهمکیستماتیساختاللیمالتوهم
).2012،همکارانوبوهن(

در مرحله تبیین مدل، متغیرهاي بار مالیاتی و سطح آموزش بـه عنـوان علـل و    
، نسبت مخـارج مصـرفی بخـش خصوصـی بـه بـدهی       هاي عمومیمتغیرهاي بدهی

عنـوان  هـاي غیرمسـتقیم بـه   هاي مسـتقیم بـه مالیـات   عمومی دارد و نسبت مالیات
ر مالیـاتی و  پیامدهاي توهم مالی معرفی شدند. نتـایج تخمـین مـدل نشـان داد بـا     

داري بـر تـوهم مـالی در دوره    ) داراي اثر معنی-37/0) و (79/0آموزش با ضرایب (
اند. همچنین نتایج تخمین نشان داد شاخص توهم مالی اثر مثبت تحت بررسی بوده

هـاي عمـومی و   هاي عمومی، سهم مخـارج مصـرفی از بـدهی   داري بر بدهیو معنی
تـوهم هاي مستقیم داشته است. شاخصمالیاتهاي غیرمستقیم به نسبت به مالیات
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مخـارج وعمـومی بـدهی بـر بـاالیی داراي اثـر آمـد دستبهمقالهایندرکهمالی
. اسـت مسـتقیم هـاي مالیاتبهغیرمستقیمهايمالیاتدر مقایسه با نسبتمصرفی

شیناتربیشدولتدرآمدهايایران،درکهجائیآنازگر آن است کهاین یافته بیان
نفتـی درآمـدهاي بـا تـر بـیش دولتـی هايبرنامهبنابرایناست،نفتیدرآمدهاياز

مالیـات توسـط مالیدركحالتایندر. مالیاتیدرآمدهايتاشودمیدادهپوشش
مـالی تـوهم کـه استلحاظبدین. بودخواهدتربیشمالیتوهمودشواردهندگان

.هامالیاتنسبتتادهدیمنشاندولتعمومیبدهیدرراخودتربیش
گذاران مالی از ابزار تـوهم  دهد سیاستروند صعودي اندازه توهم مالی نشان می

هـاي تحـت   منظور تحریف درك مالیات دهندگان از بار مالیاتی در طی سالمالی به
هاي دولتی اند که این موضوع گسترش دولت و افزایش هزینهها بهره بردهبررسی آن

داشته است.را به همراه 
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