
بر  تاکید  با  ایران  اقتصاد  در  مالی  توهم  تبیین 
NARDL شاخص های پنج گانه و رهیافت
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چکيده: پدیده توهم مالی همواره در ادبیات مالیه عمومی مورد توجه بوده است. توهم مالی 
مفهومی است که در آن درک نادرست پارامترهای کلیدی مالی، به طور قابل توجهی موجب 
اخالل در انتخاب های مالی رای دهندگان و برآورد بیش از حد و کمتر از حد مخارج و بدهی های 
مالیاتی می شود که منجر به سوگیری در تصمیم گیری بودجه ای در تمام سطوح دولت خواهد 
از  استفاده  با  ایران  اقتصاد  را در  مالی  توهم  تببین  شد. پژوهش حاضر تحلیلی تجربی در 
سال های  ماهانه  داده های  از  این،  اساس  بر  می دهد.  ارائه  مالی  توهم  پنج گانه  شاخص های 
1396-1380 و رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی استفاده می شود. در 
مجموع، نتایج حاکی از آن است که رهیافت غیرخطی می تواند تبیینی بهتر از وجود توهم مالی در 
اقتصاد ایران نسبت به رهیافت خطی ارائه دهد، به نحوی که عمدتاً ضمن تایید وجود نامتقارنی 
در اثرگذاری شاخص های تبیین کننده توهم مالی، بر این مسئله تاکید می نماید که توهم مالی 
به هنگام روند افزایشی یا روند کاهشی در معیارهای مورد نظر وجود دارد، به نحوی که توهم 
مالی بر مبنای تجزیه مثبت از معیار توهم کسری، تجزیه منفی معیار اول از توهم کشش )روند 
کاهشی در نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولت(، تجزیه منفی معیار پیچیدگی 
مالیاتی، تجزیه منفی معیار توهم بدهی، تجزیه مثبت و منفی معیار دوم از توهم کشش )نسبت 
مالیات غیرمستقیم به مالیات مستقیم( تایید می شوند. همچنین، نتایج برای نرخ ارز حقیقی 
در برآورد غیرخطی نشان می دهد که این عامل با اثرگذاری نامتقارن همراه است. از این رو، در 

کوتاه مدت اقتصاد ایران، با کاهش نرخ ارز حقیقی، مخارج حقیقی دولت افزایش می یابد.
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مقدمه

یکی از موضوع های مهم در اندازه دولت و گسترش بخش عمومی، مسئله مخارج بخش عمومی 
است. برخی از نظریه های اقتصادی نظیر قانون واگنر، برای توضیح علل رشد بخش عمومی ارائه شده 
است که در آن ادعا می شود که کشش درآمدی تقاضا برای کاالهای بخش عمومی بیشتر از واحد 
است؛  بیان شده  دولت  اندازه  ناگهانی  افزایش  علت  اقتصادی  دیگر، شوک های  نظریه های  در  است. 
اثر قیمت های نسبی  اندازه دولت هیچ گاه به سطح قبلی خود باز نمی گردد. همچنین،  به طوری که 
نیز به عنوان دلیلی بر رشد بخش عمومی مطرح شده است. رویکردهای دیگری در چارچوب نظریۀ 
انتخاب عمومی وجود دارد که بر اساس آن، سطح مخارج دولت نشان دهنده تقاضای مودیان مالیاتی 
در  اقتصاددانان  از  برخی  استدالل  دیگر،  سوی  از  است.  عمومی  خدمات  و  کاالها  برای  رای دهنده 
طرف عرضه دولت )سیاست، بوروکراسی، و الخ( این است که دولت ممکن است بر حسب برنامه های 
نمی کند  دنبال  را  رای دهنده  مالیاتی  مودیان  تقاضای  لزوماً  دولت  معنی که  بدین  نکند.  خود عمل 
)Pinar, 1998(. نظریۀ توهم مالی نیز افزایش مخارج عمومی را به نحو دیگری توضیح می دهد )مداح 

و همکاران، ۱۳9۳الف(. بر اساس این نظریه، ویژگی های ساختار مالیاتی باعث می شود که مودیان 
مالیاتی مقدار مالیاتی را که باید بپردازند؛ کمتر از حِد واقعی برآورد می نمایند. این وضعیت تقاضای 
اضافی برای کاالهای عمومی ایجاد نموده و موجب می شود تا نسبت به حالت عدم وجود توهم مالی، 
مخارج عمومِی بیشتری از سوی مردم تقاضا شود. در واقع، توهم مالی زمانی شکل می گیرد که برخی 
از ویژگی های ساختار مالیاتی بر درک مودیان از بار مالیاتی اثر گذارد و موجب کم برآوردکردن مقدار 
واقعی بار مالیات شود. در این شرایط، همگام با افزایش تقاضا برای مخارج عمومی، دولت نیز مخارج 
خود را افزایش داده و در جهت گسترش اندازه خود حرکت می کند. این ویژگی ها در قالب پنج فرضیه 
توهم مالی مطرح می شود که عبارت از فرضیه توهم پیچیدگی ساختار درآمد، فرضیه توهم اجاره، 

فرضیه توهم کشش پذیری ساختار مالیات، فرضیه توهم بدهی، و فرضیه اثر فالی پیپر است.
در پژوهش حاضر، کوشش بر آن است تا فرضیه وجود توهم مالی را در اقتصاد ایران مورد آزمون 
تبیین کننده  عنوان شاخص های  به  بکار گرفته شده  پنج شاخص  بر  این، عالوه  به منظور  قرار دهد. 
توهم مالی، از یک روش جدید در پردازش داده ها نیز استفاده می شود. عموم الگوهای اقتصادسنجی، 
الگویی خطی هستند. در یک الگوی خطی، اندازه مطلق اثرگذاری متغیر توضیحی در روند افزایشی 
با روند کاهشی آن متفاوت نیست. به عبارتی دیگر، در یک برآورِد خطی از تحلیِل اثر یک شاخص 
توهم مالی نظیر پیچیدگی مالیاتی بر مخارج دولت، چنین تفسیری مرسوم است که اگر با افزایش 
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کاهش  با  همزمان  صورت  به  آن گاه  یابد،  افزایش  واحد  اندازه  به  دولت  مخارج  مالیاتی،  پیچیدگی 
پیچیدگی مالیاتی نیز مخارج دولت به میزان واحد کاهش خواهد یافت. ولی آن چه که در واقعیت 
رخ می دهد، ممکن است این گونه نباشد و اثر افزایش پیچیدگی مالیاتی بر مخارج دولت، متفاوت با 
اثر کاهش آن باشد. به عبارتی دیگر، انتظار بر آن است که مخارج دولتی به هنگام افزایش و کاهش 
پیچیدگی مالیاتی، تاثیرپذیری متفاوتی از خود نشان دهد. این مسئله در اثرگذاری نرخ ارز بر مخارج 
دولتی نیز می توان صادق باشد. این موضوع نویسندگان پژوهش را بر آن داشت تا با توجه به دیگر 
پژوهش ها، ضمن بررسی اثر نامتقارن نرخ ارز بر مخارج دولت، بر تحلیل نامتقارنی اثر شاخص های 
آزمون کنند.  اثرگذاری  را در  نامتقارنی  و وجود  نمایند  تمرکز  بر مخارج دولت  مالی  توهم  پنج گانه 
برای دستیابی به چنین پردازشی باید از الگوهای نامتقارن استفاده نمود. بر اساس این، با استفاده 
از پژوهش شین و همکاران۱)۲۰۱4( و همچنین، با وجود پیش شرط های الزم در پایایی متغیرها، از 
رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی )NARDL(۲ در تبیین و تشریح نامتقارنی استفاده 
شده است. پژوهش حاضر از چند منظر نسبت به پژوهش های پیشین متفاوت است. نخست، معرفی 
و همکاران  توسط شین  است که  توزیعی غیرخطی  وقفه های  با  رهیافت خودتوضیحی  بکارگیری  و 
)۲۰۱4( طراحی شده است. دوم، در پژوهش های داخلی، تفکیک اثر افزایش شاخص های تبیین کننده 
توهم مالی از اثر کاهش آن بر مخارج دولتی صورت نگرفته است. بنابراین، به طور مشخص پژوهش 
حاضر در صدد بررسی وجود یا عدم وجود توهم مالی در ایران، با استفاده از پنج شاخص تبیین کننده 
توهم مالی است. عالوه بر آن، فرضیه دیگر پژوهش آن است که اثر شاخص های پنج گانه تبیین کننده 
توهم مالی آزمون، اثری نامتقارن است. این پژوهش، در پنج بخش تنظیم شده است. به نحوی که در 
ادامه پس از مقدمه، ادبیات پژوهش با تاکید بر ادبیات نظری و تجربی ارائه خواهد شد. در بخش سوم، 
الگوی پژوهش ارائه و روش پژوهش تببین می شود. پس از آن، توصیف داده ها در بخش چهارم، و 
نتایج به دست آمده از آزمون های تشخیصی و برآورد الگو در بخش پنجم ارائه خواهد شد. بخش پایانی 

نیز به یافته های پژوهش اختصاص یافته است.

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

در گذشته، رشد مشاهده شده دولت در یک اقتصاد، با توضیحاتی در مورد قانون بلندمدت واگنر 
بودند، درک می شد.  مباحثی  اصلی در چنین  زمینه  وایزمن که دو  و  پیکاک  نظریه چرخ دنده ای  و 
1. Shin et al
2. Nonlinear Autoregressive Distributed Lag
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این قضایا بسیار پیشتر از این که تصوری عمیق تر از رشد دولت در میان مدت با مباحثی تحت عنوان 
عوامل موثر بر تقاضای کاالی عمومی و عوامل موثر بر عرضه کاالی عمومی پیشنهاد شوند، مطرح 
شده بودند. توهم مالی که به روش های مختلف اندازه گیری شده، همواره به عنوان یک متغیر مهم 
السینا و پروتی۱ )۱996(، در مورد کسری  در مباحث سیاسی ـ سازمانی در نظرگرفته شده است. 
بودجه های بزرگ در کشورهای عضو OECD، توجه به احیای مباحث سیاسی ـ سازمانی را به عنوان 
مرجعی برای درک پایداری کسری های بزرگ می دانند. آن ها در مورد مدل های سیاسی ـ اقتصادی 
بحث می کنند که مدل های مبتنی بر سیاستگذاران فرصت طلب و رای دهندگان ساده لوح و توهم مالی 
بر می گیرند. همان گونه که اتس۲ )۱988( توصیف می کند، توهم مالی مفهومی است که در  را در 
آن درک نادرست سیستماتیک از پارامترهای کلیدی مالی، به طور قابل توجهی باعث اخالل و تحریف 
انتخاب های مالی رای دهندگان می شود. وی اشاره می کند که اطالعات ناقص تنها شرایط الزم و نه 
کافی، برای توهم مالی است، زیرا این امر، مستلزم یک درک نادرست پایدار، مداوم، و مکرر از طرف 
مالیات دهندگان است. دانز۳ )۱9۵۷(، استدالل می کند که نداشتن آگاهی کامل از هزینه و فایده های 
دقیق برنامه های دولت توسط مودی مالیاتی رای دهنده، با توجه به هزینه زیاد کسب اطالعات و عدم 

توانایی فرد در تاثیرگذاری سیاسی، کاماًل منطقی و عقالیی است. 
از پنج منبع توهم مالی که اتس )۱988( بر می شمارد، اولین منبع پیچیدگی ساختار درآمد است 
با تعداد زیاد و کوچک باشد. این کار درک  بار مالیاتی به مالیات هایی  که می تواند ناشی از تقسیم 
Dasgup-(  بار مالیات واقعی را مشکل تر می سازد و موجب کم برآوردکردن بار واقعی مالیات می شود

ta, 2014(. طبق پژوهش های پیشین، معیار اندازه گیری پیچیدگی ساختار درآمدی، شاخص تمرکز 

هرفیندال4 است که میانگین وزنی درآمدهای دولت از منابع مالیاتی است. با ثبات سایر چیزها، هرچه 
سیستم درآمدی پیچیده تر باشد، بودجه عمومی بزرگ تر خواهد بود )Oates, 1988(. منبع مطرح شده 
بعدی توهم اجاره است. مالیات بر دارایی به عنوان منبع عمده درآمدهای مالیاتی محلی بر مالکان 
منازل استیجاری وضع می شود نه بر مستاجران؛ در حالی که چنین مالیات هایی ممکن است در قالب 
افزایش اجاره بها به مستاجران منتقل شود. مستاجران درک درستی از قیمت مالیاتی تولیدهای بخش 
عمومی ندارند. آن ها بر این باورند که مالیات این کاالها صفر است یا دست کم برای آن ها از مقدار 

1. Alesina & Perotti
2. Oates
3. Downs
4. Herfindahl Index
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واقعی کمتر است. در نتیجه، مستاجران در مقایسه با مالکان که به طور مستقیم مالیات بر دارایی خود 
را می پردازند، موافق سطح بیشتر مخارج عمومی اند. ازجمله شاخص هایی که برای اندازه گیری توهم 
مالی اجاره بکار می رود، عبارت اند از ۱. درصد منتخبان صاحب دارایی؛ ۲. درصد خانه های شهرداری 
در حال استفاده؛ ۳. درصد صاحب خانه هایی که در خانه خود اقامت دارند؛ 4. درصد مستاجران بالغ 

در بخش مدرسه؛ و ۵. درصد خانوارهای خانه دار و مستاجران.
آزمون های  که  است  مالی  توهم  بالقوه  منابع  از  دیگر  یکی  مالیاتی  ساختار  کشش پذیری 
گسترده ای را تجربه کرده است. با وجود سیستم مالیاتی کشش پذیرتر، درآمد دولت به رشد درآمد 
 عامالن واکنش بیشتری نشان می دهد و در نتیجه، رشد درآمد موجب رشد مخارج دولتی می شود 
)Laranjeira & Barges, 2013(. طبق ادبیات، معیارهای توهم مالی بر اساس فرضیه کشش درآمدی 

عبارت اند از ۱. مالیات بر درآمد اشخاص؛ ۲. مالیات بر درآمد شرکت، دریافتی مالیات بر درآمد کل به 
صورت درصدی از دریافتی کل مالیات؛ ۳. معادل درآمد هدیه تقسیم بر کل درآمد؛ و 4. نسبت مالیات 

غیرمستقیم به مالیات مستقیم.
منبع بالقوه چهارم توهم بدهی است که زمانی مطرح می شود که دولت از بین تامین مالی از راه ایجاد 
کسری و تامین مالی از مسیر مالیات، تامین مالی از راه ایجاد کسری بودجه را انتخاب کند. روشن است که 
این نوع توهم مالی مستقیماً با فرض برابری ریکاردویی مخالف است )Banzhaf & Oates, 2012(. فرض 
افق نامحدود برنامه ریزی خانواده ها در برابری ریکاردویی، باعث می شود کسری بودجه در زمان حال، بار 
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از ۱. درجه سرمایه داری؛ ۲. مخارج مصرفی نسبت به سطوح بدهی؛ و ۳. بدهی عمومی.
اثر گرنت۲ )کمک های مالی بی بازگشت( بر مخارج  اثر فالی پیپر۱ است که در آن  منبع پنجم 
دولت محلی )مثل شهرداری( بیش از اثری است که افزایش مالیات )در نتیجه افزایش درآمد بخش 
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کاالی عمومی به وجود می آید )مداح و همکاران، ۱۳9۳الف(.
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 Breeden & wagner, 1976؛  Oates, 1988؛  )مانند،   منظور خاص  به  مخارج  توصیف  پژوهش های 
Hunter, 1985 ؛ Feenburg & Rosen, 1987؛ Misiolek & Elder, 1988( یا به صورت کاربرد توابع 

 Hayes, ؛ wildasin, 1989 ؛Bergstrom & Goodman, 1973 ،تقاضا برای کاالی عمومی است )مانند
.)Dollery & Worthington, 1996 ؛Crane, 1990 1989؛

با توجه به گفته های مطرح شده، در پژوهش حاضر از پنج معیار برای تبیین توهم مالی در اقتصاد 
 که نسبت درآمدهای 

( بر مخارج دولت محلی )مثل شهرداری( بازگشت بیهای مالی  )کمک 2است که در آن اثر گرنت 1ع پنجم اثر فالی پیپرمنب
 (.Haug, 2009)بیش از اثری است که افزایش مالیات )در نتیجه افزایش درآمد بخش خصوصی( بر مخارج دولت دارد 

دهد. در  فالی پیپر را به صورت مبسوط توضیح می ادند که پدیدهم مالی را ارائه دشکلی از توه( 1979) 3کورانت و همکاران
بودن درآمدهای گرنت را پنهان جا کننده بودجه، ماهیت یک ها( بیشینه استمداران و بوروکراتها، عامالن سیاسی )سی مدل آن

مسیر کاهش سهم غیرمستقیم از طور  یا به 4برگشت مالیات مسیرطور مستقیم از  که درآمد ناشی از گرنت به جای آن کنند. به می
های  دهندگان توهم کاهش نرخ ، در رایشود. در واقع دیان مالیاتی بازگردد، به افزایش مخارج عمومی منجر میمالیات به مو

 (.الف1393مداح و همکاران، آید ) وجود می اهش قیمت مالیاتی کاالی عمومی بهمتوسط واقعی مالیات و ک
از حد شهروندان از  را توان علت برآورد کمتر یک می ای است که با هر گونه مالی به های توهم عمول فرضیهروند م
بیش از حد آن کاال )خدمت( است  ، عرضهآن سازی کرد که نتیجه عمومی مدلمالیات یک کاالی )خدمت(  قیمت

(,2008.Amusa et al هر تحلیل تجربی از توهم مالی، یا به صورت .)ه منظور خاص )مانند، توصیف مخارج ب های پژوهش 

Oates, 1988؛ wagner, 1976 ؛Breeden & Hunter, 1985  ؛Feenburg & Rosen, 1987 ؛Misiolek & Elder, 1988 یا به )
 ,Hayes؛  wildasin, 1989؛ Bergstrom & Goodman, 1973صورت کاربرد توابع تقاضا برای کاالی عمومی است )مانند، 

 (.Dollery & Worthington, 1996؛ Crane, 1990؛ 1989

شود. این  استفاده می در اقتصاد ایران معیار برای تبیین توهم مالی پنجشده، در پژوهش حاضر از  های مطرح با توجه به گفته
. اگر اثر این استنسبت درآمدهای دولت به مخارج دولت  ( است که𝐷𝐷𝐷𝐷معیار توهم کسری ). 1 است از معیارها عبارت
نسبت  ( است که𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷معیار اول از توهم کشش ). 2 شود؛ ، وجود توهم مالی تایید میدولت منفی باشد معیار بر مخارج

 ؛نماید را تایید می مخارج دولت وجود توهم مالی بودن اثر این معیار بر است. منفی دولت یبر درآمد به کل درآمدها اتیمال
شد، وجود بر مخارج دولت داشته با اثر مثبت اگر و است ندالیرکز هرفشاخص تم ( است که𝐻𝐻𝐷𝐷معیار توهم پیچیدگی ). 3

 چه . چناننسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای دولت است ( است که𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷معیار توهم بدهی ). 4 شود؛ توهم مالی تایید می
معیار دوم از توهم کشش . 5 شود؛ و ، وجود توهم مالی تایید میهمراه باشد بر مخارج دولت این معیار با اثری مثبت

(𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷 است که )وجود تاییدی بر  بر مخارج دولت بودن اثر این معیار مثبت .است میبه مستق میرمستقیغ های اتینسبت مال
توصیفی آماری از  ،های ماهانه اقتصاد ایران توهم مالی، با استفاده از داده کننده معیار تبیین پنجدر باب  .استتوهم مالی 

درک بهتر و  ،هر شاخص با مخارج دولت و همچنین ها انجام شده است. بدین نحو که جهت تبیین نوع رابطۀ شاخص
 مخارج دولتبر  ها شاخصکاهش در درصد  یکدرصد افزایش و  یک ،، امید ریاضی اثرها شاخصاثر  نامتقارنیِتر از  ملموس

 ( گزارش شده است.1) محاسبه و در جدول
طور  درصد موارد به 39مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، میزان یک به 𝐷𝐷𝐷𝐷که  (: به هنگامی𝐷𝐷𝐷𝐷) معیار توهم کسری
 یافته است. بر اساس درصد کاهش 07/1طور متوسط به میزان  درصد موارد به 61در  درصد افزایش؛ و یکمتوسط به میزان 
این مقدار برای امید ریاضی بدان . استدرصد  -26/0رابر با درصدی در معیار توهم کسری ب افزایشی یک این، امید ریاضی
درصد  6/2میزان کاهشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت ، معیار توهم کسریدر  درصدی  ده افزایشیبا مفهوم است که 
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دهد. در  فالی پیپر را به صورت مبسوط توضیح می ادند که پدیدهم مالی را ارائه دشکلی از توه( 1979) 3کورانت و همکاران
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 (.الف1393مداح و همکاران، آید ) وجود می اهش قیمت مالیاتی کاالی عمومی بهمتوسط واقعی مالیات و ک
از حد شهروندان از  را توان علت برآورد کمتر یک می ای است که با هر گونه مالی به های توهم عمول فرضیهروند م
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می شود؛ ۲. معیار اول از توهم کشش 
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شود. این  استفاده می در اقتصاد ایران معیار برای تبیین توهم مالی پنجشده، در پژوهش حاضر از  های مطرح با توجه به گفته
. اگر اثر این استنسبت درآمدهای دولت به مخارج دولت  ( است که𝐷𝐷𝐷𝐷معیار توهم کسری ). 1 است از معیارها عبارت
نسبت  ( است که𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷معیار اول از توهم کشش ). 2 شود؛ ، وجود توهم مالی تایید میدولت منفی باشد معیار بر مخارج

 ؛نماید را تایید می مخارج دولت وجود توهم مالی بودن اثر این معیار بر است. منفی دولت یبر درآمد به کل درآمدها اتیمال
شد، وجود بر مخارج دولت داشته با اثر مثبت اگر و است ندالیرکز هرفشاخص تم ( است که𝐻𝐻𝐷𝐷معیار توهم پیچیدگی ). 3

 چه . چناننسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای دولت است ( است که𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷معیار توهم بدهی ). 4 شود؛ توهم مالی تایید می
معیار دوم از توهم کشش . 5 شود؛ و ، وجود توهم مالی تایید میهمراه باشد بر مخارج دولت این معیار با اثری مثبت

(𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷 است که )وجود تاییدی بر  بر مخارج دولت بودن اثر این معیار مثبت .است میبه مستق میرمستقیغ های اتینسبت مال
توصیفی آماری از  ،های ماهانه اقتصاد ایران توهم مالی، با استفاده از داده کننده معیار تبیین پنجدر باب  .استتوهم مالی 

درک بهتر و  ،هر شاخص با مخارج دولت و همچنین ها انجام شده است. بدین نحو که جهت تبیین نوع رابطۀ شاخص
 مخارج دولتبر  ها شاخصکاهش در درصد  یکدرصد افزایش و  یک ،، امید ریاضی اثرها شاخصاثر  نامتقارنیِتر از  ملموس

 ( گزارش شده است.1) محاسبه و در جدول
طور  درصد موارد به 39مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، میزان یک به 𝐷𝐷𝐷𝐷که  (: به هنگامی𝐷𝐷𝐷𝐷) معیار توهم کسری
 یافته است. بر اساس درصد کاهش 07/1طور متوسط به میزان  درصد موارد به 61در  درصد افزایش؛ و یکمتوسط به میزان 
این مقدار برای امید ریاضی بدان . استدرصد  -26/0رابر با درصدی در معیار توهم کسری ب افزایشی یک این، امید ریاضی
درصد  6/2میزان کاهشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت ، معیار توهم کسریدر  درصدی  ده افزایشیبا مفهوم است که 
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( بر مخارج دولت محلی )مثل شهرداری( بازگشت بیهای مالی  )کمک 2است که در آن اثر گرنت 1ع پنجم اثر فالی پیپرمنب
 (.Haug, 2009)بیش از اثری است که افزایش مالیات )در نتیجه افزایش درآمد بخش خصوصی( بر مخارج دولت دارد 

دهد. در  فالی پیپر را به صورت مبسوط توضیح می ادند که پدیدهم مالی را ارائه دشکلی از توه( 1979) 3کورانت و همکاران
بودن درآمدهای گرنت را پنهان جا کننده بودجه، ماهیت یک ها( بیشینه استمداران و بوروکراتها، عامالن سیاسی )سی مدل آن

مسیر کاهش سهم غیرمستقیم از طور  یا به 4برگشت مالیات مسیرطور مستقیم از  که درآمد ناشی از گرنت به جای آن کنند. به می
های  دهندگان توهم کاهش نرخ ، در رایشود. در واقع دیان مالیاتی بازگردد، به افزایش مخارج عمومی منجر میمالیات به مو

 (.الف1393مداح و همکاران، آید ) وجود می اهش قیمت مالیاتی کاالی عمومی بهمتوسط واقعی مالیات و ک
از حد شهروندان از  را توان علت برآورد کمتر یک می ای است که با هر گونه مالی به های توهم عمول فرضیهروند م
بیش از حد آن کاال )خدمت( است  ، عرضهآن سازی کرد که نتیجه عمومی مدلمالیات یک کاالی )خدمت(  قیمت

(,2008.Amusa et al هر تحلیل تجربی از توهم مالی، یا به صورت .)ه منظور خاص )مانند، توصیف مخارج ب های پژوهش 
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باشد، وجود توهم مالی تایید می شود؛ 4. معیار توهم بدهی 
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3. Courant et al
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درآمدهای دولت است. چنان چه این معیار با اثری مثبت بر مخارج دولت همراه باشد، وجود توهم 
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 (.Haug, 2009)بیش از اثری است که افزایش مالیات )در نتیجه افزایش درآمد بخش خصوصی( بر مخارج دولت دارد 

دهد. در  فالی پیپر را به صورت مبسوط توضیح می ادند که پدیدهم مالی را ارائه دشکلی از توه( 1979) 3کورانت و همکاران
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مسیر کاهش سهم غیرمستقیم از طور  یا به 4برگشت مالیات مسیرطور مستقیم از  که درآمد ناشی از گرنت به جای آن کنند. به می
های  دهندگان توهم کاهش نرخ ، در رایشود. در واقع دیان مالیاتی بازگردد، به افزایش مخارج عمومی منجر میمالیات به مو

 (.الف1393مداح و همکاران، آید ) وجود می اهش قیمت مالیاتی کاالی عمومی بهمتوسط واقعی مالیات و ک
از حد شهروندان از  را توان علت برآورد کمتر یک می ای است که با هر گونه مالی به های توهم عمول فرضیهروند م
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. اگر اثر این استنسبت درآمدهای دولت به مخارج دولت  ( است که𝐷𝐷𝐷𝐷معیار توهم کسری ). 1 است از معیارها عبارت
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مالی تایید می شود؛ و ۵. معیار دوم از توهم کشش 
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شاخص ها بر مخارج دولت محاسبه و در جدول )۱( گزارش شده است.
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. اگر اثر این استنسبت درآمدهای دولت به مخارج دولت  ( است که𝐷𝐷𝐷𝐷معیار توهم کسری ). 1 است از معیارها عبارت
نسبت  ( است که𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷معیار اول از توهم کشش ). 2 شود؛ ، وجود توهم مالی تایید میدولت منفی باشد معیار بر مخارج

 ؛نماید را تایید می مخارج دولت وجود توهم مالی بودن اثر این معیار بر است. منفی دولت یبر درآمد به کل درآمدها اتیمال
شد، وجود بر مخارج دولت داشته با اثر مثبت اگر و است ندالیرکز هرفشاخص تم ( است که𝐻𝐻𝐷𝐷معیار توهم پیچیدگی ). 3

 چه . چناننسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای دولت است ( است که𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷معیار توهم بدهی ). 4 شود؛ توهم مالی تایید می
معیار دوم از توهم کشش . 5 شود؛ و ، وجود توهم مالی تایید میهمراه باشد بر مخارج دولت این معیار با اثری مثبت

(𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷 است که )وجود تاییدی بر  بر مخارج دولت بودن اثر این معیار مثبت .است میبه مستق میرمستقیغ های اتینسبت مال
توصیفی آماری از  ،های ماهانه اقتصاد ایران توهم مالی، با استفاده از داده کننده معیار تبیین پنجدر باب  .استتوهم مالی 

درک بهتر و  ،هر شاخص با مخارج دولت و همچنین ها انجام شده است. بدین نحو که جهت تبیین نوع رابطۀ شاخص
 مخارج دولتبر  ها شاخصکاهش در درصد  یکدرصد افزایش و  یک ،، امید ریاضی اثرها شاخصاثر  نامتقارنیِتر از  ملموس

 ( گزارش شده است.1) محاسبه و در جدول
طور  درصد موارد به 39مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، میزان یک به 𝐷𝐷𝐷𝐷که  (: به هنگامی𝐷𝐷𝐷𝐷) معیار توهم کسری
 یافته است. بر اساس درصد کاهش 07/1طور متوسط به میزان  درصد موارد به 61در  درصد افزایش؛ و یکمتوسط به میزان 
این مقدار برای امید ریاضی بدان . استدرصد  -26/0رابر با درصدی در معیار توهم کسری ب افزایشی یک این، امید ریاضی
درصد  6/2میزان کاهشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت ، معیار توهم کسریدر  درصدی  ده افزایشیبا مفهوم است که 
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: هنگامی که 

( بر مخارج دولت محلی )مثل شهرداری( بازگشت بیهای مالی  )کمک 2است که در آن اثر گرنت 1ع پنجم اثر فالی پیپرمنب
 (.Haug, 2009)بیش از اثری است که افزایش مالیات )در نتیجه افزایش درآمد بخش خصوصی( بر مخارج دولت دارد 

دهد. در  فالی پیپر را به صورت مبسوط توضیح می ادند که پدیدهم مالی را ارائه دشکلی از توه( 1979) 3کورانت و همکاران
بودن درآمدهای گرنت را پنهان جا کننده بودجه، ماهیت یک ها( بیشینه استمداران و بوروکراتها، عامالن سیاسی )سی مدل آن

مسیر کاهش سهم غیرمستقیم از طور  یا به 4برگشت مالیات مسیرطور مستقیم از  که درآمد ناشی از گرنت به جای آن کنند. به می
های  دهندگان توهم کاهش نرخ ، در رایشود. در واقع دیان مالیاتی بازگردد، به افزایش مخارج عمومی منجر میمالیات به مو

 (.الف1393مداح و همکاران، آید ) وجود می اهش قیمت مالیاتی کاالی عمومی بهمتوسط واقعی مالیات و ک
از حد شهروندان از  را توان علت برآورد کمتر یک می ای است که با هر گونه مالی به های توهم عمول فرضیهروند م
بیش از حد آن کاال )خدمت( است  ، عرضهآن سازی کرد که نتیجه عمومی مدلمالیات یک کاالی )خدمت(  قیمت

(,2008.Amusa et al هر تحلیل تجربی از توهم مالی، یا به صورت .)ه منظور خاص )مانند، توصیف مخارج ب های پژوهش 

Oates, 1988؛ wagner, 1976 ؛Breeden & Hunter, 1985  ؛Feenburg & Rosen, 1987 ؛Misiolek & Elder, 1988 یا به )
 ,Hayes؛  wildasin, 1989؛ Bergstrom & Goodman, 1973صورت کاربرد توابع تقاضا برای کاالی عمومی است )مانند، 

 (.Dollery & Worthington, 1996؛ Crane, 1990؛ 1989

شود. این  استفاده می در اقتصاد ایران معیار برای تبیین توهم مالی پنجشده، در پژوهش حاضر از  های مطرح با توجه به گفته
. اگر اثر این استنسبت درآمدهای دولت به مخارج دولت  ( است که𝐷𝐷𝐷𝐷معیار توهم کسری ). 1 است از معیارها عبارت
نسبت  ( است که𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷معیار اول از توهم کشش ). 2 شود؛ ، وجود توهم مالی تایید میدولت منفی باشد معیار بر مخارج

 ؛نماید را تایید می مخارج دولت وجود توهم مالی بودن اثر این معیار بر است. منفی دولت یبر درآمد به کل درآمدها اتیمال
شد، وجود بر مخارج دولت داشته با اثر مثبت اگر و است ندالیرکز هرفشاخص تم ( است که𝐻𝐻𝐷𝐷معیار توهم پیچیدگی ). 3

 چه . چناننسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای دولت است ( است که𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷معیار توهم بدهی ). 4 شود؛ توهم مالی تایید می
معیار دوم از توهم کشش . 5 شود؛ و ، وجود توهم مالی تایید میهمراه باشد بر مخارج دولت این معیار با اثری مثبت

(𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷 است که )وجود تاییدی بر  بر مخارج دولت بودن اثر این معیار مثبت .است میبه مستق میرمستقیغ های اتینسبت مال
توصیفی آماری از  ،های ماهانه اقتصاد ایران توهم مالی، با استفاده از داده کننده معیار تبیین پنجدر باب  .استتوهم مالی 

درک بهتر و  ،هر شاخص با مخارج دولت و همچنین ها انجام شده است. بدین نحو که جهت تبیین نوع رابطۀ شاخص
 مخارج دولتبر  ها شاخصکاهش در درصد  یکدرصد افزایش و  یک ،، امید ریاضی اثرها شاخصاثر  نامتقارنیِتر از  ملموس

 ( گزارش شده است.1) محاسبه و در جدول
طور  درصد موارد به 39مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، میزان یک به 𝐷𝐷𝐷𝐷که  (: به هنگامی𝐷𝐷𝐷𝐷) معیار توهم کسری
 یافته است. بر اساس درصد کاهش 07/1طور متوسط به میزان  درصد موارد به 61در  درصد افزایش؛ و یکمتوسط به میزان 
این مقدار برای امید ریاضی بدان . استدرصد  -26/0رابر با درصدی در معیار توهم کسری ب افزایشی یک این، امید ریاضی
درصد  6/2میزان کاهشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت ، معیار توهم کسریدر  درصدی  ده افزایشیبا مفهوم است که 
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معیار توهم کسری 
در ۳9 درصد موارد به طور متوسط به میزان یک درصد افزایش؛ و در 6۱ درصد موارد به طور متوسط 
به میزان ۱/۰۷ درصد کاهش یافته است. بر اساس این، امید ریاضی افزایشی یک درصدی در معیار 
توهم کسری برابر با ۰/۲6- درصد است. این مقدار برای امید ریاضی بدان مفهوم است که با افزایشی 
ده  درصدی در معیار توهم کسری، مخارج دولت به طور متوسط با کاهشی به میزان ۲/6 درصد همراه 
 65وسط در طور مت حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐷𝐷𝐷𝐷درصدی در  یک ها برای کاهش ، محاسبهدر مقابل .همراه است حاکی از آن است که مخارج دولت به طور 

این، امید  یافته است. بر اساس درصد افزایش 98/1درصد موارد به میزان  35در  درصد کاهش؛ و یکدرصد موارد به میزان 
معیار توهم  درصدی ده کاهشیبا بدان مفهوم که  .استدرصد  05/0درصدی در معیار توهم کسری برابر با  کاهش یک ریاضیِ
حاکی از آن است که  ها ، محاسبهدر مجموع .شود مشاهده می ی در مخارج دولتدرصد 5/0افزایشی طور متوسط  به کسری،

معیار  شدت رابطه به هنگام افزایش درو دوم،  مخارج دولت برقرار است ای معکوس بین معیار توهم کسری و رابطهنخست، 
نامتقارنی  ،به آمار توصیفی با اتکا یجه،در نتاست. در معیار توهم کسری  کاهش زمانِبرابر(  5به مراتب بیش از )توهم کسری 

 .مشهود استمخارج دولت  بین معیار توهم کسری و در رابطه
مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، به میزان یک 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷که  (: به هنگامی𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷) معیار اول از توهم کشش

درصد  18/1طور متوسط به میزان  درصد موارد به 5/72در  افزایش؛ و درصد 02/1طور متوسط به میزان  درصد موارد به 5/37
با شده و بدان مفهوم است که درصد  -48/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، یافته است. بر اساس کاهش

، در مقابل .راه استهمدرصد  8/4میزان کاهشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت ، 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷در  درصدی ده افزایشی
درصد موارد به  29طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷درصدی در  برای کاهشی یک ها محاسبه
امید ریاضیِ کاهش  رو، از اینیافته است.  درصد افزایش 08/1درصد موارد به میزان  71در  درصد کاهش؛ و 70/0میزان 

 7/5افزایشی  ،طور متوسط به 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 درصدی ده کاهشیبا بوده و بدان مفهوم که درصد  57/0درصدی برابر با  یک
ای معکوس بین معیار  رابطهحاکی از آن است که نخست،  ها ، محاسبهدر مجموع .شود مشاهده می ی در مخارج دولتدرصد

 زمان این معیار تفاوت محسوسی با افزایش در شدت رابطه به هنگامو دوم،  مخارج دولت برقرار است اول از توهم کشش و
 در آن ندارد. کاهش

 64مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، که پیچیدگی مالیاتی به میزان یک (: به هنگامی𝐻𝐻𝐷𝐷) معیار توهم پیچیدگی
 درصد کاهش 22/4زان طور متوسط به می درصد موارد به 36در  درصد افزایش؛ و 41/2طور متوسط به میزان  درصد موارد به

 افزایشیبا شده و بدان مفهوم است که درصد  02/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، یافته است. بر اساس
برای  ها ، محاسبهدر مقابل .همراه استدرصد  2/0میزان افزایشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت ، 𝐻𝐻𝐷𝐷در  درصدی ده

درصد  54/3درصد موارد به میزان  51طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐻𝐻𝐷𝐷درصدی در  کاهشی یک
 -25/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ کاهش یک پس،یافته است.  درصد افزایش 16/3درصد موارد به میزان  49در  کاهش؛ و

مشاهده  ی در مخارج دولتدرصد 5/2کاهشی  ،طور متوسط به 𝐻𝐻𝐷𝐷 درصدی ده کاهشیبا بوده و بدان مفهوم که درصد 
مخارج دولت  ای مستقیم بین معیار توهم پیچیدگی ورابطهحاکی از آن است که نخست،  ها ، محاسبهدر مجموع .شود می

در معیار  افزایش زمانبرابر(  14به مراتب بیش از )معیار توهم پیچیدگی  شدت رابطه به هنگام کاهش درو دوم،  برقرار است
 .مشهود استمخارج دولت  بین معیار توهم پیچیدگی و در رابطهنامتقارنی  ،به آمار توصیفی با اتکا این، اساساست. بر آن 

درصد موارد  52مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، به میزان یک 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷که  (: به هنگامی𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷) معیار توهم بدهی
یافته است. بر  درصد کاهش 72/0طور متوسط به میزان  درصد موارد به 48ر د درصد افزایش؛ و 63/0طور متوسط به میزان  به

در  درصدی ده افزایشیبا شده و بدان مفهوم است که درصد  -02/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، اساس
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷 ، برای کاهشی  ها حاسبهم ،در مقابل .همراه استدرصد  2/0میزان کاهشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت
 درصد کاهش؛ و 74/0درصد موارد به میزان  54طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷درصدی در  یک

است. در مقابل، محاسبه ها برای کاهش یک درصدی در 
متوسط در 6۵ درصد موارد به میزان یک درصد کاهش؛ و در ۳۵ درصد موارد به میزان ۱/98 درصد 
با  برابر  توهم کسری  معیار  در  یک درصدی  کاهش  ریاضِی  امید  این،  اساس  بر  است.  یافته  افزایش 
۰/۰۵ درصد است. بدان مفهوم که با کاهش ده درصدی معیار توهم کسری، به طور متوسط افزایشی 
۰/۵ درصدی در مخارج دولت مشاهده می شود. در مجموع، محاسبه ها حاکی از آن است که نخست، 
رابطه ای معکوس بین معیار توهم کسری و مخارج دولت برقرار است و دوم، شدت رابطه به هنگام 
افزایش در معیار توهم کسری به مراتب بیش از )۵ برابر( زماِن کاهش در معیار توهم کسری است. در 
نتیجه، با اتکا به آمار توصیفی، نامتقارنی در رابطه بین معیار توهم کسری و مخارج دولت مشهود است.

 به میزان یک درصد افزایش یافته 

 65وسط در طور مت حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐷𝐷𝐷𝐷درصدی در  یک ها برای کاهش ، محاسبهدر مقابل .همراه است
این، امید  یافته است. بر اساس درصد افزایش 98/1درصد موارد به میزان  35در  درصد کاهش؛ و یکدرصد موارد به میزان 

معیار توهم  درصدی ده کاهشیبا بدان مفهوم که  .استدرصد  05/0درصدی در معیار توهم کسری برابر با  کاهش یک ریاضیِ
حاکی از آن است که  ها ، محاسبهدر مجموع .شود مشاهده می ی در مخارج دولتدرصد 5/0افزایشی طور متوسط  به کسری،

معیار  شدت رابطه به هنگام افزایش درو دوم،  مخارج دولت برقرار است ای معکوس بین معیار توهم کسری و رابطهنخست، 
نامتقارنی  ،به آمار توصیفی با اتکا یجه،در نتاست. در معیار توهم کسری  کاهش زمانِبرابر(  5به مراتب بیش از )توهم کسری 

 .مشهود استمخارج دولت  بین معیار توهم کسری و در رابطه
مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، به میزان یک 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷که  (: به هنگامی𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷) معیار اول از توهم کشش

درصد  18/1طور متوسط به میزان  درصد موارد به 5/72در  افزایش؛ و درصد 02/1طور متوسط به میزان  درصد موارد به 5/37
با شده و بدان مفهوم است که درصد  -48/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، یافته است. بر اساس کاهش

، در مقابل .راه استهمدرصد  8/4میزان کاهشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت ، 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷در  درصدی ده افزایشی
درصد موارد به  29طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷درصدی در  برای کاهشی یک ها محاسبه
امید ریاضیِ کاهش  رو، از اینیافته است.  درصد افزایش 08/1درصد موارد به میزان  71در  درصد کاهش؛ و 70/0میزان 

 7/5افزایشی  ،طور متوسط به 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 درصدی ده کاهشیبا بوده و بدان مفهوم که درصد  57/0درصدی برابر با  یک
ای معکوس بین معیار  رابطهحاکی از آن است که نخست،  ها ، محاسبهدر مجموع .شود مشاهده می ی در مخارج دولتدرصد

 زمان این معیار تفاوت محسوسی با افزایش در شدت رابطه به هنگامو دوم،  مخارج دولت برقرار است اول از توهم کشش و
 در آن ندارد. کاهش

 64مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، که پیچیدگی مالیاتی به میزان یک (: به هنگامی𝐻𝐻𝐷𝐷) معیار توهم پیچیدگی
 درصد کاهش 22/4زان طور متوسط به می درصد موارد به 36در  درصد افزایش؛ و 41/2طور متوسط به میزان  درصد موارد به

 افزایشیبا شده و بدان مفهوم است که درصد  02/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، یافته است. بر اساس
برای  ها ، محاسبهدر مقابل .همراه استدرصد  2/0میزان افزایشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت ، 𝐻𝐻𝐷𝐷در  درصدی ده

درصد  54/3درصد موارد به میزان  51طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐻𝐻𝐷𝐷درصدی در  کاهشی یک
 -25/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ کاهش یک پس،یافته است.  درصد افزایش 16/3درصد موارد به میزان  49در  کاهش؛ و

مشاهده  ی در مخارج دولتدرصد 5/2کاهشی  ،طور متوسط به 𝐻𝐻𝐷𝐷 درصدی ده کاهشیبا بوده و بدان مفهوم که درصد 
مخارج دولت  ای مستقیم بین معیار توهم پیچیدگی ورابطهحاکی از آن است که نخست،  ها ، محاسبهدر مجموع .شود می

در معیار  افزایش زمانبرابر(  14به مراتب بیش از )معیار توهم پیچیدگی  شدت رابطه به هنگام کاهش درو دوم،  برقرار است
 .مشهود استمخارج دولت  بین معیار توهم پیچیدگی و در رابطهنامتقارنی  ،به آمار توصیفی با اتکا این، اساساست. بر آن 

درصد موارد  52مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، به میزان یک 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷که  (: به هنگامی𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷) معیار توهم بدهی
یافته است. بر  درصد کاهش 72/0طور متوسط به میزان  درصد موارد به 48ر د درصد افزایش؛ و 63/0طور متوسط به میزان  به

در  درصدی ده افزایشیبا شده و بدان مفهوم است که درصد  -02/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، اساس
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷 ، برای کاهشی  ها حاسبهم ،در مقابل .همراه استدرصد  2/0میزان کاهشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت
 درصد کاهش؛ و 74/0درصد موارد به میزان  54طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷درصدی در  یک

: هنگامی که 

 65وسط در طور مت حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐷𝐷𝐷𝐷درصدی در  یک ها برای کاهش ، محاسبهدر مقابل .همراه است
این، امید  یافته است. بر اساس درصد افزایش 98/1درصد موارد به میزان  35در  درصد کاهش؛ و یکدرصد موارد به میزان 

معیار توهم  درصدی ده کاهشیبا بدان مفهوم که  .استدرصد  05/0درصدی در معیار توهم کسری برابر با  کاهش یک ریاضیِ
حاکی از آن است که  ها ، محاسبهدر مجموع .شود مشاهده می ی در مخارج دولتدرصد 5/0افزایشی طور متوسط  به کسری،

معیار  شدت رابطه به هنگام افزایش درو دوم،  مخارج دولت برقرار است ای معکوس بین معیار توهم کسری و رابطهنخست، 
نامتقارنی  ،به آمار توصیفی با اتکا یجه،در نتاست. در معیار توهم کسری  کاهش زمانِبرابر(  5به مراتب بیش از )توهم کسری 

 .مشهود استمخارج دولت  بین معیار توهم کسری و در رابطه
مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، به میزان یک 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷که  (: به هنگامی𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷) معیار اول از توهم کشش

درصد  18/1طور متوسط به میزان  درصد موارد به 5/72در  افزایش؛ و درصد 02/1طور متوسط به میزان  درصد موارد به 5/37
با شده و بدان مفهوم است که درصد  -48/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، یافته است. بر اساس کاهش

، در مقابل .راه استهمدرصد  8/4میزان کاهشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت ، 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷در  درصدی ده افزایشی
درصد موارد به  29طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷درصدی در  برای کاهشی یک ها محاسبه
امید ریاضیِ کاهش  رو، از اینیافته است.  درصد افزایش 08/1درصد موارد به میزان  71در  درصد کاهش؛ و 70/0میزان 

 7/5افزایشی  ،طور متوسط به 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 درصدی ده کاهشیبا بوده و بدان مفهوم که درصد  57/0درصدی برابر با  یک
ای معکوس بین معیار  رابطهحاکی از آن است که نخست،  ها ، محاسبهدر مجموع .شود مشاهده می ی در مخارج دولتدرصد

 زمان این معیار تفاوت محسوسی با افزایش در شدت رابطه به هنگامو دوم،  مخارج دولت برقرار است اول از توهم کشش و
 در آن ندارد. کاهش

 64مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، که پیچیدگی مالیاتی به میزان یک (: به هنگامی𝐻𝐻𝐷𝐷) معیار توهم پیچیدگی
 درصد کاهش 22/4زان طور متوسط به می درصد موارد به 36در  درصد افزایش؛ و 41/2طور متوسط به میزان  درصد موارد به

 افزایشیبا شده و بدان مفهوم است که درصد  02/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، یافته است. بر اساس
برای  ها ، محاسبهدر مقابل .همراه استدرصد  2/0میزان افزایشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت ، 𝐻𝐻𝐷𝐷در  درصدی ده

درصد  54/3درصد موارد به میزان  51طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐻𝐻𝐷𝐷درصدی در  کاهشی یک
 -25/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ کاهش یک پس،یافته است.  درصد افزایش 16/3درصد موارد به میزان  49در  کاهش؛ و

مشاهده  ی در مخارج دولتدرصد 5/2کاهشی  ،طور متوسط به 𝐻𝐻𝐷𝐷 درصدی ده کاهشیبا بوده و بدان مفهوم که درصد 
مخارج دولت  ای مستقیم بین معیار توهم پیچیدگی ورابطهحاکی از آن است که نخست،  ها ، محاسبهدر مجموع .شود می

در معیار  افزایش زمانبرابر(  14به مراتب بیش از )معیار توهم پیچیدگی  شدت رابطه به هنگام کاهش درو دوم،  برقرار است
 .مشهود استمخارج دولت  بین معیار توهم پیچیدگی و در رابطهنامتقارنی  ،به آمار توصیفی با اتکا این، اساساست. بر آن 

درصد موارد  52مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، به میزان یک 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷که  (: به هنگامی𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷) معیار توهم بدهی
یافته است. بر  درصد کاهش 72/0طور متوسط به میزان  درصد موارد به 48ر د درصد افزایش؛ و 63/0طور متوسط به میزان  به

در  درصدی ده افزایشیبا شده و بدان مفهوم است که درصد  -02/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، اساس
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷 ، برای کاهشی  ها حاسبهم ،در مقابل .همراه استدرصد  2/0میزان کاهشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت
 درصد کاهش؛ و 74/0درصد موارد به میزان  54طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷درصدی در  یک

معیار اول از توهم کشش 
است، مخارج دولت در ۳۷/۵ درصد موارد به طور متوسط به میزان ۱/۰۲ درصد افزایش؛ و در ۷۲/۵ 
ریاضِی  امید  این،  اساس  بر  است.  یافته  کاهش  درصد  میزان ۱/۱8  به  متوسط  به طور  موارد  درصد 
در  ده درصدی  افزایشی  با  که  است  مفهوم  بدان  و  با ۰/48- درصد شده  برابر  افزایشی یک درصدی 
مقابل،  در  است.  همراه  درصد   4/8 میزان  به  کاهشی  با  متوسط  به طور  دولت  مخارج   ،

 65وسط در طور مت حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐷𝐷𝐷𝐷درصدی در  یک ها برای کاهش ، محاسبهدر مقابل .همراه است
این، امید  یافته است. بر اساس درصد افزایش 98/1درصد موارد به میزان  35در  درصد کاهش؛ و یکدرصد موارد به میزان 

معیار توهم  درصدی ده کاهشیبا بدان مفهوم که  .استدرصد  05/0درصدی در معیار توهم کسری برابر با  کاهش یک ریاضیِ
حاکی از آن است که  ها ، محاسبهدر مجموع .شود مشاهده می ی در مخارج دولتدرصد 5/0افزایشی طور متوسط  به کسری،

معیار  شدت رابطه به هنگام افزایش درو دوم،  مخارج دولت برقرار است ای معکوس بین معیار توهم کسری و رابطهنخست، 
نامتقارنی  ،به آمار توصیفی با اتکا یجه،در نتاست. در معیار توهم کسری  کاهش زمانِبرابر(  5به مراتب بیش از )توهم کسری 

 .مشهود استمخارج دولت  بین معیار توهم کسری و در رابطه
مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، به میزان یک 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷که  (: به هنگامی𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷) معیار اول از توهم کشش

درصد  18/1طور متوسط به میزان  درصد موارد به 5/72در  افزایش؛ و درصد 02/1طور متوسط به میزان  درصد موارد به 5/37
با شده و بدان مفهوم است که درصد  -48/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، یافته است. بر اساس کاهش

، در مقابل .راه استهمدرصد  8/4میزان کاهشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت ، 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷در  درصدی ده افزایشی
درصد موارد به  29طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷درصدی در  برای کاهشی یک ها محاسبه
امید ریاضیِ کاهش  رو، از اینیافته است.  درصد افزایش 08/1درصد موارد به میزان  71در  درصد کاهش؛ و 70/0میزان 

 7/5افزایشی  ،طور متوسط به 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 درصدی ده کاهشیبا بوده و بدان مفهوم که درصد  57/0درصدی برابر با  یک
ای معکوس بین معیار  رابطهحاکی از آن است که نخست،  ها ، محاسبهدر مجموع .شود مشاهده می ی در مخارج دولتدرصد

 زمان این معیار تفاوت محسوسی با افزایش در شدت رابطه به هنگامو دوم،  مخارج دولت برقرار است اول از توهم کشش و
 در آن ندارد. کاهش

 64مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، که پیچیدگی مالیاتی به میزان یک (: به هنگامی𝐻𝐻𝐷𝐷) معیار توهم پیچیدگی
 درصد کاهش 22/4زان طور متوسط به می درصد موارد به 36در  درصد افزایش؛ و 41/2طور متوسط به میزان  درصد موارد به

 افزایشیبا شده و بدان مفهوم است که درصد  02/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، یافته است. بر اساس
برای  ها ، محاسبهدر مقابل .همراه استدرصد  2/0میزان افزایشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت ، 𝐻𝐻𝐷𝐷در  درصدی ده

درصد  54/3درصد موارد به میزان  51طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐻𝐻𝐷𝐷درصدی در  کاهشی یک
 -25/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ کاهش یک پس،یافته است.  درصد افزایش 16/3درصد موارد به میزان  49در  کاهش؛ و

مشاهده  ی در مخارج دولتدرصد 5/2کاهشی  ،طور متوسط به 𝐻𝐻𝐷𝐷 درصدی ده کاهشیبا بوده و بدان مفهوم که درصد 
مخارج دولت  ای مستقیم بین معیار توهم پیچیدگی ورابطهحاکی از آن است که نخست،  ها ، محاسبهدر مجموع .شود می

در معیار  افزایش زمانبرابر(  14به مراتب بیش از )معیار توهم پیچیدگی  شدت رابطه به هنگام کاهش درو دوم،  برقرار است
 .مشهود استمخارج دولت  بین معیار توهم پیچیدگی و در رابطهنامتقارنی  ،به آمار توصیفی با اتکا این، اساساست. بر آن 

درصد موارد  52مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، به میزان یک 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷که  (: به هنگامی𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷) معیار توهم بدهی
یافته است. بر  درصد کاهش 72/0طور متوسط به میزان  درصد موارد به 48ر د درصد افزایش؛ و 63/0طور متوسط به میزان  به

در  درصدی ده افزایشیبا شده و بدان مفهوم است که درصد  -02/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، اساس
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷 ، برای کاهشی  ها حاسبهم ،در مقابل .همراه استدرصد  2/0میزان کاهشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت
 درصد کاهش؛ و 74/0درصد موارد به میزان  54طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷درصدی در  یک

 حاکی از آن است که مخارج دولت به طور متوسط 

 65وسط در طور مت حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐷𝐷𝐷𝐷درصدی در  یک ها برای کاهش ، محاسبهدر مقابل .همراه است
این، امید  یافته است. بر اساس درصد افزایش 98/1درصد موارد به میزان  35در  درصد کاهش؛ و یکدرصد موارد به میزان 

معیار توهم  درصدی ده کاهشیبا بدان مفهوم که  .استدرصد  05/0درصدی در معیار توهم کسری برابر با  کاهش یک ریاضیِ
حاکی از آن است که  ها ، محاسبهدر مجموع .شود مشاهده می ی در مخارج دولتدرصد 5/0افزایشی طور متوسط  به کسری،

معیار  شدت رابطه به هنگام افزایش درو دوم،  مخارج دولت برقرار است ای معکوس بین معیار توهم کسری و رابطهنخست، 
نامتقارنی  ،به آمار توصیفی با اتکا یجه،در نتاست. در معیار توهم کسری  کاهش زمانِبرابر(  5به مراتب بیش از )توهم کسری 

 .مشهود استمخارج دولت  بین معیار توهم کسری و در رابطه
مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، به میزان یک 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷که  (: به هنگامی𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷) معیار اول از توهم کشش

درصد  18/1طور متوسط به میزان  درصد موارد به 5/72در  افزایش؛ و درصد 02/1طور متوسط به میزان  درصد موارد به 5/37
با شده و بدان مفهوم است که درصد  -48/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، یافته است. بر اساس کاهش

، در مقابل .راه استهمدرصد  8/4میزان کاهشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت ، 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷در  درصدی ده افزایشی
درصد موارد به  29طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷درصدی در  برای کاهشی یک ها محاسبه
امید ریاضیِ کاهش  رو، از اینیافته است.  درصد افزایش 08/1درصد موارد به میزان  71در  درصد کاهش؛ و 70/0میزان 

 7/5افزایشی  ،طور متوسط به 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 درصدی ده کاهشیبا بوده و بدان مفهوم که درصد  57/0درصدی برابر با  یک
ای معکوس بین معیار  رابطهحاکی از آن است که نخست،  ها ، محاسبهدر مجموع .شود مشاهده می ی در مخارج دولتدرصد

 زمان این معیار تفاوت محسوسی با افزایش در شدت رابطه به هنگامو دوم،  مخارج دولت برقرار است اول از توهم کشش و
 در آن ندارد. کاهش

 64مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، که پیچیدگی مالیاتی به میزان یک (: به هنگامی𝐻𝐻𝐷𝐷) معیار توهم پیچیدگی
 درصد کاهش 22/4زان طور متوسط به می درصد موارد به 36در  درصد افزایش؛ و 41/2طور متوسط به میزان  درصد موارد به

 افزایشیبا شده و بدان مفهوم است که درصد  02/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، یافته است. بر اساس
برای  ها ، محاسبهدر مقابل .همراه استدرصد  2/0میزان افزایشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت ، 𝐻𝐻𝐷𝐷در  درصدی ده

درصد  54/3درصد موارد به میزان  51طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐻𝐻𝐷𝐷درصدی در  کاهشی یک
 -25/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ کاهش یک پس،یافته است.  درصد افزایش 16/3درصد موارد به میزان  49در  کاهش؛ و

مشاهده  ی در مخارج دولتدرصد 5/2کاهشی  ،طور متوسط به 𝐻𝐻𝐷𝐷 درصدی ده کاهشیبا بوده و بدان مفهوم که درصد 
مخارج دولت  ای مستقیم بین معیار توهم پیچیدگی ورابطهحاکی از آن است که نخست،  ها ، محاسبهدر مجموع .شود می

در معیار  افزایش زمانبرابر(  14به مراتب بیش از )معیار توهم پیچیدگی  شدت رابطه به هنگام کاهش درو دوم،  برقرار است
 .مشهود استمخارج دولت  بین معیار توهم پیچیدگی و در رابطهنامتقارنی  ،به آمار توصیفی با اتکا این، اساساست. بر آن 

درصد موارد  52مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، به میزان یک 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷که  (: به هنگامی𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷) معیار توهم بدهی
یافته است. بر  درصد کاهش 72/0طور متوسط به میزان  درصد موارد به 48ر د درصد افزایش؛ و 63/0طور متوسط به میزان  به

در  درصدی ده افزایشیبا شده و بدان مفهوم است که درصد  -02/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، اساس
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷 ، برای کاهشی  ها حاسبهم ،در مقابل .همراه استدرصد  2/0میزان کاهشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت
 درصد کاهش؛ و 74/0درصد موارد به میزان  54طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷درصدی در  یک

محاسبه ها برای کاهش یک درصدی در 
در ۲9 درصد موارد به میزان ۰/۷۰ درصد کاهش؛ و در ۷۱ درصد موارد به میزان ۱/۰8 درصد افزایش 
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بدان مفهوم که  و  بوده  با ۰/۵۷ درصد  برابر  ریاضِی کاهش یک درصدی  امید  این رو،  از  است.  یافته 
مشاهده  دولت  مخارج  در  درصدی   ۵/۷ افزایشی  متوسط،  به طور   

 65وسط در طور مت حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐷𝐷𝐷𝐷درصدی در  یک ها برای کاهش ، محاسبهدر مقابل .همراه است
این، امید  یافته است. بر اساس درصد افزایش 98/1درصد موارد به میزان  35در  درصد کاهش؛ و یکدرصد موارد به میزان 

معیار توهم  درصدی ده کاهشیبا بدان مفهوم که  .استدرصد  05/0درصدی در معیار توهم کسری برابر با  کاهش یک ریاضیِ
حاکی از آن است که  ها ، محاسبهدر مجموع .شود مشاهده می ی در مخارج دولتدرصد 5/0افزایشی طور متوسط  به کسری،

معیار  شدت رابطه به هنگام افزایش درو دوم،  مخارج دولت برقرار است ای معکوس بین معیار توهم کسری و رابطهنخست، 
نامتقارنی  ،به آمار توصیفی با اتکا یجه،در نتاست. در معیار توهم کسری  کاهش زمانِبرابر(  5به مراتب بیش از )توهم کسری 

 .مشهود استمخارج دولت  بین معیار توهم کسری و در رابطه
مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، به میزان یک 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷که  (: به هنگامی𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷) معیار اول از توهم کشش

درصد  18/1طور متوسط به میزان  درصد موارد به 5/72در  افزایش؛ و درصد 02/1طور متوسط به میزان  درصد موارد به 5/37
با شده و بدان مفهوم است که درصد  -48/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، یافته است. بر اساس کاهش

، در مقابل .راه استهمدرصد  8/4میزان کاهشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت ، 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷در  درصدی ده افزایشی
درصد موارد به  29طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷درصدی در  برای کاهشی یک ها محاسبه
امید ریاضیِ کاهش  رو، از اینیافته است.  درصد افزایش 08/1درصد موارد به میزان  71در  درصد کاهش؛ و 70/0میزان 

 7/5افزایشی  ،طور متوسط به 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 درصدی ده کاهشیبا بوده و بدان مفهوم که درصد  57/0درصدی برابر با  یک
ای معکوس بین معیار  رابطهحاکی از آن است که نخست،  ها ، محاسبهدر مجموع .شود مشاهده می ی در مخارج دولتدرصد

 زمان این معیار تفاوت محسوسی با افزایش در شدت رابطه به هنگامو دوم،  مخارج دولت برقرار است اول از توهم کشش و
 در آن ندارد. کاهش

 64مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، که پیچیدگی مالیاتی به میزان یک (: به هنگامی𝐻𝐻𝐷𝐷) معیار توهم پیچیدگی
 درصد کاهش 22/4زان طور متوسط به می درصد موارد به 36در  درصد افزایش؛ و 41/2طور متوسط به میزان  درصد موارد به

 افزایشیبا شده و بدان مفهوم است که درصد  02/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، یافته است. بر اساس
برای  ها ، محاسبهدر مقابل .همراه استدرصد  2/0میزان افزایشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت ، 𝐻𝐻𝐷𝐷در  درصدی ده

درصد  54/3درصد موارد به میزان  51طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐻𝐻𝐷𝐷درصدی در  کاهشی یک
 -25/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ کاهش یک پس،یافته است.  درصد افزایش 16/3درصد موارد به میزان  49در  کاهش؛ و

مشاهده  ی در مخارج دولتدرصد 5/2کاهشی  ،طور متوسط به 𝐻𝐻𝐷𝐷 درصدی ده کاهشیبا بوده و بدان مفهوم که درصد 
مخارج دولت  ای مستقیم بین معیار توهم پیچیدگی ورابطهحاکی از آن است که نخست،  ها ، محاسبهدر مجموع .شود می

در معیار  افزایش زمانبرابر(  14به مراتب بیش از )معیار توهم پیچیدگی  شدت رابطه به هنگام کاهش درو دوم،  برقرار است
 .مشهود استمخارج دولت  بین معیار توهم پیچیدگی و در رابطهنامتقارنی  ،به آمار توصیفی با اتکا این، اساساست. بر آن 

درصد موارد  52مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، به میزان یک 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷که  (: به هنگامی𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷) معیار توهم بدهی
یافته است. بر  درصد کاهش 72/0طور متوسط به میزان  درصد موارد به 48ر د درصد افزایش؛ و 63/0طور متوسط به میزان  به

در  درصدی ده افزایشیبا شده و بدان مفهوم است که درصد  -02/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، اساس
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷 ، برای کاهشی  ها حاسبهم ،در مقابل .همراه استدرصد  2/0میزان کاهشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت
 درصد کاهش؛ و 74/0درصد موارد به میزان  54طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷درصدی در  یک

ده درصدی  کاهشی  با 
می شود. در مجموع، محاسبه ها حاکی از آن است که نخست، رابطه ای معکوس بین معیار اول از توهم 
کشش و مخارج دولت برقرار است و دوم، شدت رابطه به هنگام افزایش در این معیار تفاوت محسوسی 

با زمان کاهش در آن ندارد.
یافته  افزایش  میزان یک درصد  به  مالیاتی  پیچیدگی  که  هنگامی   :

 65وسط در طور مت حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐷𝐷𝐷𝐷درصدی در  یک ها برای کاهش ، محاسبهدر مقابل .همراه است
این، امید  یافته است. بر اساس درصد افزایش 98/1درصد موارد به میزان  35در  درصد کاهش؛ و یکدرصد موارد به میزان 

معیار توهم  درصدی ده کاهشیبا بدان مفهوم که  .استدرصد  05/0درصدی در معیار توهم کسری برابر با  کاهش یک ریاضیِ
حاکی از آن است که  ها ، محاسبهدر مجموع .شود مشاهده می ی در مخارج دولتدرصد 5/0افزایشی طور متوسط  به کسری،

معیار  شدت رابطه به هنگام افزایش درو دوم،  مخارج دولت برقرار است ای معکوس بین معیار توهم کسری و رابطهنخست، 
نامتقارنی  ،به آمار توصیفی با اتکا یجه،در نتاست. در معیار توهم کسری  کاهش زمانِبرابر(  5به مراتب بیش از )توهم کسری 

 .مشهود استمخارج دولت  بین معیار توهم کسری و در رابطه
مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، به میزان یک 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷که  (: به هنگامی𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷) معیار اول از توهم کشش

درصد  18/1طور متوسط به میزان  درصد موارد به 5/72در  افزایش؛ و درصد 02/1طور متوسط به میزان  درصد موارد به 5/37
با شده و بدان مفهوم است که درصد  -48/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، یافته است. بر اساس کاهش

، در مقابل .راه استهمدرصد  8/4میزان کاهشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت ، 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷در  درصدی ده افزایشی
درصد موارد به  29طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷درصدی در  برای کاهشی یک ها محاسبه
امید ریاضیِ کاهش  رو، از اینیافته است.  درصد افزایش 08/1درصد موارد به میزان  71در  درصد کاهش؛ و 70/0میزان 

 7/5افزایشی  ،طور متوسط به 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 درصدی ده کاهشیبا بوده و بدان مفهوم که درصد  57/0درصدی برابر با  یک
ای معکوس بین معیار  رابطهحاکی از آن است که نخست،  ها ، محاسبهدر مجموع .شود مشاهده می ی در مخارج دولتدرصد

 زمان این معیار تفاوت محسوسی با افزایش در شدت رابطه به هنگامو دوم،  مخارج دولت برقرار است اول از توهم کشش و
 در آن ندارد. کاهش

 64مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، که پیچیدگی مالیاتی به میزان یک (: به هنگامی𝐻𝐻𝐷𝐷) معیار توهم پیچیدگی
 درصد کاهش 22/4زان طور متوسط به می درصد موارد به 36در  درصد افزایش؛ و 41/2طور متوسط به میزان  درصد موارد به

 افزایشیبا شده و بدان مفهوم است که درصد  02/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، یافته است. بر اساس
برای  ها ، محاسبهدر مقابل .همراه استدرصد  2/0میزان افزایشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت ، 𝐻𝐻𝐷𝐷در  درصدی ده

درصد  54/3درصد موارد به میزان  51طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐻𝐻𝐷𝐷درصدی در  کاهشی یک
 -25/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ کاهش یک پس،یافته است.  درصد افزایش 16/3درصد موارد به میزان  49در  کاهش؛ و

مشاهده  ی در مخارج دولتدرصد 5/2کاهشی  ،طور متوسط به 𝐻𝐻𝐷𝐷 درصدی ده کاهشیبا بوده و بدان مفهوم که درصد 
مخارج دولت  ای مستقیم بین معیار توهم پیچیدگی ورابطهحاکی از آن است که نخست،  ها ، محاسبهدر مجموع .شود می

در معیار  افزایش زمانبرابر(  14به مراتب بیش از )معیار توهم پیچیدگی  شدت رابطه به هنگام کاهش درو دوم،  برقرار است
 .مشهود استمخارج دولت  بین معیار توهم پیچیدگی و در رابطهنامتقارنی  ،به آمار توصیفی با اتکا این، اساساست. بر آن 

درصد موارد  52مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، به میزان یک 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷که  (: به هنگامی𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷) معیار توهم بدهی
یافته است. بر  درصد کاهش 72/0طور متوسط به میزان  درصد موارد به 48ر د درصد افزایش؛ و 63/0طور متوسط به میزان  به

در  درصدی ده افزایشیبا شده و بدان مفهوم است که درصد  -02/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، اساس
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷 ، برای کاهشی  ها حاسبهم ،در مقابل .همراه استدرصد  2/0میزان کاهشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت
 درصد کاهش؛ و 74/0درصد موارد به میزان  54طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷درصدی در  یک

پیچیدگی  توهم  معیار 
است، مخارج دولت در 64 درصد موارد به طور متوسط به میزان ۲/4۱ درصد افزایش؛ و در ۳6 درصد 
موارد به طور متوسط به میزان 4/۲۲ درصد کاهش یافته است. بر اساس این، امید ریاضِی افزایشی 
، مخارج 

 65وسط در طور مت حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐷𝐷𝐷𝐷درصدی در  یک ها برای کاهش ، محاسبهدر مقابل .همراه است
این، امید  یافته است. بر اساس درصد افزایش 98/1درصد موارد به میزان  35در  درصد کاهش؛ و یکدرصد موارد به میزان 

معیار توهم  درصدی ده کاهشیبا بدان مفهوم که  .استدرصد  05/0درصدی در معیار توهم کسری برابر با  کاهش یک ریاضیِ
حاکی از آن است که  ها ، محاسبهدر مجموع .شود مشاهده می ی در مخارج دولتدرصد 5/0افزایشی طور متوسط  به کسری،

معیار  شدت رابطه به هنگام افزایش درو دوم،  مخارج دولت برقرار است ای معکوس بین معیار توهم کسری و رابطهنخست، 
نامتقارنی  ،به آمار توصیفی با اتکا یجه،در نتاست. در معیار توهم کسری  کاهش زمانِبرابر(  5به مراتب بیش از )توهم کسری 

 .مشهود استمخارج دولت  بین معیار توهم کسری و در رابطه
مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، به میزان یک 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷که  (: به هنگامی𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷) معیار اول از توهم کشش

درصد  18/1طور متوسط به میزان  درصد موارد به 5/72در  افزایش؛ و درصد 02/1طور متوسط به میزان  درصد موارد به 5/37
با شده و بدان مفهوم است که درصد  -48/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، یافته است. بر اساس کاهش

، در مقابل .راه استهمدرصد  8/4میزان کاهشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت ، 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷در  درصدی ده افزایشی
درصد موارد به  29طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷درصدی در  برای کاهشی یک ها محاسبه
امید ریاضیِ کاهش  رو، از اینیافته است.  درصد افزایش 08/1درصد موارد به میزان  71در  درصد کاهش؛ و 70/0میزان 

 7/5افزایشی  ،طور متوسط به 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 درصدی ده کاهشیبا بوده و بدان مفهوم که درصد  57/0درصدی برابر با  یک
ای معکوس بین معیار  رابطهحاکی از آن است که نخست،  ها ، محاسبهدر مجموع .شود مشاهده می ی در مخارج دولتدرصد

 زمان این معیار تفاوت محسوسی با افزایش در شدت رابطه به هنگامو دوم،  مخارج دولت برقرار است اول از توهم کشش و
 در آن ندارد. کاهش

 64مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، که پیچیدگی مالیاتی به میزان یک (: به هنگامی𝐻𝐻𝐷𝐷) معیار توهم پیچیدگی
 درصد کاهش 22/4زان طور متوسط به می درصد موارد به 36در  درصد افزایش؛ و 41/2طور متوسط به میزان  درصد موارد به

 افزایشیبا شده و بدان مفهوم است که درصد  02/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، یافته است. بر اساس
برای  ها ، محاسبهدر مقابل .همراه استدرصد  2/0میزان افزایشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت ، 𝐻𝐻𝐷𝐷در  درصدی ده

درصد  54/3درصد موارد به میزان  51طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐻𝐻𝐷𝐷درصدی در  کاهشی یک
 -25/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ کاهش یک پس،یافته است.  درصد افزایش 16/3درصد موارد به میزان  49در  کاهش؛ و

مشاهده  ی در مخارج دولتدرصد 5/2کاهشی  ،طور متوسط به 𝐻𝐻𝐷𝐷 درصدی ده کاهشیبا بوده و بدان مفهوم که درصد 
مخارج دولت  ای مستقیم بین معیار توهم پیچیدگی ورابطهحاکی از آن است که نخست،  ها ، محاسبهدر مجموع .شود می

در معیار  افزایش زمانبرابر(  14به مراتب بیش از )معیار توهم پیچیدگی  شدت رابطه به هنگام کاهش درو دوم،  برقرار است
 .مشهود استمخارج دولت  بین معیار توهم پیچیدگی و در رابطهنامتقارنی  ،به آمار توصیفی با اتکا این، اساساست. بر آن 

درصد موارد  52مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، به میزان یک 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷که  (: به هنگامی𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷) معیار توهم بدهی
یافته است. بر  درصد کاهش 72/0طور متوسط به میزان  درصد موارد به 48ر د درصد افزایش؛ و 63/0طور متوسط به میزان  به

در  درصدی ده افزایشیبا شده و بدان مفهوم است که درصد  -02/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، اساس
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷 ، برای کاهشی  ها حاسبهم ،در مقابل .همراه استدرصد  2/0میزان کاهشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت
 درصد کاهش؛ و 74/0درصد موارد به میزان  54طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷درصدی در  یک

یک درصدی برابر با ۰/۰۲ درصد شده و بدان مفهوم است که با افزایشی ده درصدی در 
دولت به طور متوسط با افزایشی به میزان ۰/۲ درصد همراه است. در مقابل، محاسبه ها برای کاهشی 
 حاکی از آن است که مخارج دولت به طور متوسط در ۵۱ درصد موارد به میزان 

 65وسط در طور مت حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐷𝐷𝐷𝐷درصدی در  یک ها برای کاهش ، محاسبهدر مقابل .همراه است
این، امید  یافته است. بر اساس درصد افزایش 98/1درصد موارد به میزان  35در  درصد کاهش؛ و یکدرصد موارد به میزان 

معیار توهم  درصدی ده کاهشیبا بدان مفهوم که  .استدرصد  05/0درصدی در معیار توهم کسری برابر با  کاهش یک ریاضیِ
حاکی از آن است که  ها ، محاسبهدر مجموع .شود مشاهده می ی در مخارج دولتدرصد 5/0افزایشی طور متوسط  به کسری،

معیار  شدت رابطه به هنگام افزایش درو دوم،  مخارج دولت برقرار است ای معکوس بین معیار توهم کسری و رابطهنخست، 
نامتقارنی  ،به آمار توصیفی با اتکا یجه،در نتاست. در معیار توهم کسری  کاهش زمانِبرابر(  5به مراتب بیش از )توهم کسری 

 .مشهود استمخارج دولت  بین معیار توهم کسری و در رابطه
مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، به میزان یک 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷که  (: به هنگامی𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷) معیار اول از توهم کشش

درصد  18/1طور متوسط به میزان  درصد موارد به 5/72در  افزایش؛ و درصد 02/1طور متوسط به میزان  درصد موارد به 5/37
با شده و بدان مفهوم است که درصد  -48/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، یافته است. بر اساس کاهش

، در مقابل .راه استهمدرصد  8/4میزان کاهشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت ، 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷در  درصدی ده افزایشی
درصد موارد به  29طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷درصدی در  برای کاهشی یک ها محاسبه
امید ریاضیِ کاهش  رو، از اینیافته است.  درصد افزایش 08/1درصد موارد به میزان  71در  درصد کاهش؛ و 70/0میزان 

 7/5افزایشی  ،طور متوسط به 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 درصدی ده کاهشیبا بوده و بدان مفهوم که درصد  57/0درصدی برابر با  یک
ای معکوس بین معیار  رابطهحاکی از آن است که نخست،  ها ، محاسبهدر مجموع .شود مشاهده می ی در مخارج دولتدرصد

 زمان این معیار تفاوت محسوسی با افزایش در شدت رابطه به هنگامو دوم،  مخارج دولت برقرار است اول از توهم کشش و
 در آن ندارد. کاهش

 64مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، که پیچیدگی مالیاتی به میزان یک (: به هنگامی𝐻𝐻𝐷𝐷) معیار توهم پیچیدگی
 درصد کاهش 22/4زان طور متوسط به می درصد موارد به 36در  درصد افزایش؛ و 41/2طور متوسط به میزان  درصد موارد به

 افزایشیبا شده و بدان مفهوم است که درصد  02/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، یافته است. بر اساس
برای  ها ، محاسبهدر مقابل .همراه استدرصد  2/0میزان افزایشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت ، 𝐻𝐻𝐷𝐷در  درصدی ده

درصد  54/3درصد موارد به میزان  51طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐻𝐻𝐷𝐷درصدی در  کاهشی یک
 -25/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ کاهش یک پس،یافته است.  درصد افزایش 16/3درصد موارد به میزان  49در  کاهش؛ و

مشاهده  ی در مخارج دولتدرصد 5/2کاهشی  ،طور متوسط به 𝐻𝐻𝐷𝐷 درصدی ده کاهشیبا بوده و بدان مفهوم که درصد 
مخارج دولت  ای مستقیم بین معیار توهم پیچیدگی ورابطهحاکی از آن است که نخست،  ها ، محاسبهدر مجموع .شود می

در معیار  افزایش زمانبرابر(  14به مراتب بیش از )معیار توهم پیچیدگی  شدت رابطه به هنگام کاهش درو دوم،  برقرار است
 .مشهود استمخارج دولت  بین معیار توهم پیچیدگی و در رابطهنامتقارنی  ،به آمار توصیفی با اتکا این، اساساست. بر آن 

درصد موارد  52مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، به میزان یک 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷که  (: به هنگامی𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷) معیار توهم بدهی
یافته است. بر  درصد کاهش 72/0طور متوسط به میزان  درصد موارد به 48ر د درصد افزایش؛ و 63/0طور متوسط به میزان  به

در  درصدی ده افزایشیبا شده و بدان مفهوم است که درصد  -02/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، اساس
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷 ، برای کاهشی  ها حاسبهم ،در مقابل .همراه استدرصد  2/0میزان کاهشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت
 درصد کاهش؛ و 74/0درصد موارد به میزان  54طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷درصدی در  یک

یک درصدی در 
امید  پس،  است.  یافته  افزایش  درصد   ۳/۱6 میزان  به  موارد  درصد   49 در  و  کاهش؛  درصد   ۳/۵4
 

 65وسط در طور مت حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐷𝐷𝐷𝐷درصدی در  یک ها برای کاهش ، محاسبهدر مقابل .همراه است
این، امید  یافته است. بر اساس درصد افزایش 98/1درصد موارد به میزان  35در  درصد کاهش؛ و یکدرصد موارد به میزان 

معیار توهم  درصدی ده کاهشیبا بدان مفهوم که  .استدرصد  05/0درصدی در معیار توهم کسری برابر با  کاهش یک ریاضیِ
حاکی از آن است که  ها ، محاسبهدر مجموع .شود مشاهده می ی در مخارج دولتدرصد 5/0افزایشی طور متوسط  به کسری،

معیار  شدت رابطه به هنگام افزایش درو دوم،  مخارج دولت برقرار است ای معکوس بین معیار توهم کسری و رابطهنخست، 
نامتقارنی  ،به آمار توصیفی با اتکا یجه،در نتاست. در معیار توهم کسری  کاهش زمانِبرابر(  5به مراتب بیش از )توهم کسری 

 .مشهود استمخارج دولت  بین معیار توهم کسری و در رابطه
مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، به میزان یک 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷که  (: به هنگامی𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷) معیار اول از توهم کشش

درصد  18/1طور متوسط به میزان  درصد موارد به 5/72در  افزایش؛ و درصد 02/1طور متوسط به میزان  درصد موارد به 5/37
با شده و بدان مفهوم است که درصد  -48/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، یافته است. بر اساس کاهش

، در مقابل .راه استهمدرصد  8/4میزان کاهشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت ، 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷در  درصدی ده افزایشی
درصد موارد به  29طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷درصدی در  برای کاهشی یک ها محاسبه
امید ریاضیِ کاهش  رو، از اینیافته است.  درصد افزایش 08/1درصد موارد به میزان  71در  درصد کاهش؛ و 70/0میزان 

 7/5افزایشی  ،طور متوسط به 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 درصدی ده کاهشیبا بوده و بدان مفهوم که درصد  57/0درصدی برابر با  یک
ای معکوس بین معیار  رابطهحاکی از آن است که نخست،  ها ، محاسبهدر مجموع .شود مشاهده می ی در مخارج دولتدرصد

 زمان این معیار تفاوت محسوسی با افزایش در شدت رابطه به هنگامو دوم،  مخارج دولت برقرار است اول از توهم کشش و
 در آن ندارد. کاهش

 64مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، که پیچیدگی مالیاتی به میزان یک (: به هنگامی𝐻𝐻𝐷𝐷) معیار توهم پیچیدگی
 درصد کاهش 22/4زان طور متوسط به می درصد موارد به 36در  درصد افزایش؛ و 41/2طور متوسط به میزان  درصد موارد به

 افزایشیبا شده و بدان مفهوم است که درصد  02/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، یافته است. بر اساس
برای  ها ، محاسبهدر مقابل .همراه استدرصد  2/0میزان افزایشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت ، 𝐻𝐻𝐷𝐷در  درصدی ده

درصد  54/3درصد موارد به میزان  51طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐻𝐻𝐷𝐷درصدی در  کاهشی یک
 -25/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ کاهش یک پس،یافته است.  درصد افزایش 16/3درصد موارد به میزان  49در  کاهش؛ و

مشاهده  ی در مخارج دولتدرصد 5/2کاهشی  ،طور متوسط به 𝐻𝐻𝐷𝐷 درصدی ده کاهشیبا بوده و بدان مفهوم که درصد 
مخارج دولت  ای مستقیم بین معیار توهم پیچیدگی ورابطهحاکی از آن است که نخست،  ها ، محاسبهدر مجموع .شود می

در معیار  افزایش زمانبرابر(  14به مراتب بیش از )معیار توهم پیچیدگی  شدت رابطه به هنگام کاهش درو دوم،  برقرار است
 .مشهود استمخارج دولت  بین معیار توهم پیچیدگی و در رابطهنامتقارنی  ،به آمار توصیفی با اتکا این، اساساست. بر آن 

درصد موارد  52مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، به میزان یک 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷که  (: به هنگامی𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷) معیار توهم بدهی
یافته است. بر  درصد کاهش 72/0طور متوسط به میزان  درصد موارد به 48ر د درصد افزایش؛ و 63/0طور متوسط به میزان  به

در  درصدی ده افزایشیبا شده و بدان مفهوم است که درصد  -02/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، اساس
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷 ، برای کاهشی  ها حاسبهم ،در مقابل .همراه استدرصد  2/0میزان کاهشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت
 درصد کاهش؛ و 74/0درصد موارد به میزان  54طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷درصدی در  یک

با کاهشی ده درصدی  با ۰/۲۵- درصد بوده و بدان مفهوم که  برابر  ریاضِی کاهش یک درصدی 
به طور متوسط، کاهشی ۲/۵ درصدی در مخارج دولت مشاهده می شود. در مجموع، محاسبه ها حاکی 
از آن است که نخست، رابطه ای مستقیم بین معیار توهم پیچیدگی و مخارج دولت برقرار است و دوم، 
شدت رابطه به هنگام کاهش در معیار توهم پیچیدگی به مراتب بیش از )۱4 برابر( زمان افزایش در 
معیار آن است. بر اساس این، با اتکا به آمار توصیفی، نامتقارنی در رابطه بین معیار توهم پیچیدگی 

و مخارج دولت مشهود است.
 به میزان یک درصد افزایش یافته است، مخارج دولت 

 65وسط در طور مت حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐷𝐷𝐷𝐷درصدی در  یک ها برای کاهش ، محاسبهدر مقابل .همراه است
این، امید  یافته است. بر اساس درصد افزایش 98/1درصد موارد به میزان  35در  درصد کاهش؛ و یکدرصد موارد به میزان 

معیار توهم  درصدی ده کاهشیبا بدان مفهوم که  .استدرصد  05/0درصدی در معیار توهم کسری برابر با  کاهش یک ریاضیِ
حاکی از آن است که  ها ، محاسبهدر مجموع .شود مشاهده می ی در مخارج دولتدرصد 5/0افزایشی طور متوسط  به کسری،

معیار  شدت رابطه به هنگام افزایش درو دوم،  مخارج دولت برقرار است ای معکوس بین معیار توهم کسری و رابطهنخست، 
نامتقارنی  ،به آمار توصیفی با اتکا یجه،در نتاست. در معیار توهم کسری  کاهش زمانِبرابر(  5به مراتب بیش از )توهم کسری 

 .مشهود استمخارج دولت  بین معیار توهم کسری و در رابطه
مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، به میزان یک 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷که  (: به هنگامی𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷) معیار اول از توهم کشش

درصد  18/1طور متوسط به میزان  درصد موارد به 5/72در  افزایش؛ و درصد 02/1طور متوسط به میزان  درصد موارد به 5/37
با شده و بدان مفهوم است که درصد  -48/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، یافته است. بر اساس کاهش

، در مقابل .راه استهمدرصد  8/4میزان کاهشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت ، 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷در  درصدی ده افزایشی
درصد موارد به  29طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷درصدی در  برای کاهشی یک ها محاسبه
امید ریاضیِ کاهش  رو، از اینیافته است.  درصد افزایش 08/1درصد موارد به میزان  71در  درصد کاهش؛ و 70/0میزان 

 7/5افزایشی  ،طور متوسط به 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 درصدی ده کاهشیبا بوده و بدان مفهوم که درصد  57/0درصدی برابر با  یک
ای معکوس بین معیار  رابطهحاکی از آن است که نخست،  ها ، محاسبهدر مجموع .شود مشاهده می ی در مخارج دولتدرصد

 زمان این معیار تفاوت محسوسی با افزایش در شدت رابطه به هنگامو دوم،  مخارج دولت برقرار است اول از توهم کشش و
 در آن ندارد. کاهش

 64مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، که پیچیدگی مالیاتی به میزان یک (: به هنگامی𝐻𝐻𝐷𝐷) معیار توهم پیچیدگی
 درصد کاهش 22/4زان طور متوسط به می درصد موارد به 36در  درصد افزایش؛ و 41/2طور متوسط به میزان  درصد موارد به

 افزایشیبا شده و بدان مفهوم است که درصد  02/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، یافته است. بر اساس
برای  ها ، محاسبهدر مقابل .همراه استدرصد  2/0میزان افزایشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت ، 𝐻𝐻𝐷𝐷در  درصدی ده

درصد  54/3درصد موارد به میزان  51طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐻𝐻𝐷𝐷درصدی در  کاهشی یک
 -25/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ کاهش یک پس،یافته است.  درصد افزایش 16/3درصد موارد به میزان  49در  کاهش؛ و

مشاهده  ی در مخارج دولتدرصد 5/2کاهشی  ،طور متوسط به 𝐻𝐻𝐷𝐷 درصدی ده کاهشیبا بوده و بدان مفهوم که درصد 
مخارج دولت  ای مستقیم بین معیار توهم پیچیدگی ورابطهحاکی از آن است که نخست،  ها ، محاسبهدر مجموع .شود می

در معیار  افزایش زمانبرابر(  14به مراتب بیش از )معیار توهم پیچیدگی  شدت رابطه به هنگام کاهش درو دوم،  برقرار است
 .مشهود استمخارج دولت  بین معیار توهم پیچیدگی و در رابطهنامتقارنی  ،به آمار توصیفی با اتکا این، اساساست. بر آن 

درصد موارد  52مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، به میزان یک 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷که  (: به هنگامی𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷) معیار توهم بدهی
یافته است. بر  درصد کاهش 72/0طور متوسط به میزان  درصد موارد به 48ر د درصد افزایش؛ و 63/0طور متوسط به میزان  به

در  درصدی ده افزایشیبا شده و بدان مفهوم است که درصد  -02/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، اساس
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷 ، برای کاهشی  ها حاسبهم ،در مقابل .همراه استدرصد  2/0میزان کاهشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت
 درصد کاهش؛ و 74/0درصد موارد به میزان  54طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷درصدی در  یک

: هنگامی که 

 65وسط در طور مت حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐷𝐷𝐷𝐷درصدی در  یک ها برای کاهش ، محاسبهدر مقابل .همراه است
این، امید  یافته است. بر اساس درصد افزایش 98/1درصد موارد به میزان  35در  درصد کاهش؛ و یکدرصد موارد به میزان 

معیار توهم  درصدی ده کاهشیبا بدان مفهوم که  .استدرصد  05/0درصدی در معیار توهم کسری برابر با  کاهش یک ریاضیِ
حاکی از آن است که  ها ، محاسبهدر مجموع .شود مشاهده می ی در مخارج دولتدرصد 5/0افزایشی طور متوسط  به کسری،

معیار  شدت رابطه به هنگام افزایش درو دوم،  مخارج دولت برقرار است ای معکوس بین معیار توهم کسری و رابطهنخست، 
نامتقارنی  ،به آمار توصیفی با اتکا یجه،در نتاست. در معیار توهم کسری  کاهش زمانِبرابر(  5به مراتب بیش از )توهم کسری 

 .مشهود استمخارج دولت  بین معیار توهم کسری و در رابطه
مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، به میزان یک 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷که  (: به هنگامی𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷) معیار اول از توهم کشش

درصد  18/1طور متوسط به میزان  درصد موارد به 5/72در  افزایش؛ و درصد 02/1طور متوسط به میزان  درصد موارد به 5/37
با شده و بدان مفهوم است که درصد  -48/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، یافته است. بر اساس کاهش

، در مقابل .راه استهمدرصد  8/4میزان کاهشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت ، 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷در  درصدی ده افزایشی
درصد موارد به  29طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷درصدی در  برای کاهشی یک ها محاسبه
امید ریاضیِ کاهش  رو، از اینیافته است.  درصد افزایش 08/1درصد موارد به میزان  71در  درصد کاهش؛ و 70/0میزان 

 7/5افزایشی  ،طور متوسط به 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 درصدی ده کاهشیبا بوده و بدان مفهوم که درصد  57/0درصدی برابر با  یک
ای معکوس بین معیار  رابطهحاکی از آن است که نخست،  ها ، محاسبهدر مجموع .شود مشاهده می ی در مخارج دولتدرصد

 زمان این معیار تفاوت محسوسی با افزایش در شدت رابطه به هنگامو دوم،  مخارج دولت برقرار است اول از توهم کشش و
 در آن ندارد. کاهش

 64مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، که پیچیدگی مالیاتی به میزان یک (: به هنگامی𝐻𝐻𝐷𝐷) معیار توهم پیچیدگی
 درصد کاهش 22/4زان طور متوسط به می درصد موارد به 36در  درصد افزایش؛ و 41/2طور متوسط به میزان  درصد موارد به

 افزایشیبا شده و بدان مفهوم است که درصد  02/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، یافته است. بر اساس
برای  ها ، محاسبهدر مقابل .همراه استدرصد  2/0میزان افزایشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت ، 𝐻𝐻𝐷𝐷در  درصدی ده

درصد  54/3درصد موارد به میزان  51طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐻𝐻𝐷𝐷درصدی در  کاهشی یک
 -25/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ کاهش یک پس،یافته است.  درصد افزایش 16/3درصد موارد به میزان  49در  کاهش؛ و

مشاهده  ی در مخارج دولتدرصد 5/2کاهشی  ،طور متوسط به 𝐻𝐻𝐷𝐷 درصدی ده کاهشیبا بوده و بدان مفهوم که درصد 
مخارج دولت  ای مستقیم بین معیار توهم پیچیدگی ورابطهحاکی از آن است که نخست،  ها ، محاسبهدر مجموع .شود می

در معیار  افزایش زمانبرابر(  14به مراتب بیش از )معیار توهم پیچیدگی  شدت رابطه به هنگام کاهش درو دوم،  برقرار است
 .مشهود استمخارج دولت  بین معیار توهم پیچیدگی و در رابطهنامتقارنی  ،به آمار توصیفی با اتکا این، اساساست. بر آن 

درصد موارد  52مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، به میزان یک 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷که  (: به هنگامی𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷) معیار توهم بدهی
یافته است. بر  درصد کاهش 72/0طور متوسط به میزان  درصد موارد به 48ر د درصد افزایش؛ و 63/0طور متوسط به میزان  به

در  درصدی ده افزایشیبا شده و بدان مفهوم است که درصد  -02/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، اساس
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷 ، برای کاهشی  ها حاسبهم ،در مقابل .همراه استدرصد  2/0میزان کاهشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت
 درصد کاهش؛ و 74/0درصد موارد به میزان  54طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷درصدی در  یک

معیار توهم بدهی 
در ۵۲ درصد موارد به طور متوسط به میزان ۰/6۳ درصد افزایش؛ و در 48 درصد موارد به طور متوسط 
با  برابر  افزایشی یک درصدی  ریاضِی  امید  این،  اساس  بر  است.  یافته  میزان ۰/۷۲ درصد کاهش  به 
، مخارج دولت به طور متوسط 

 65وسط در طور مت حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐷𝐷𝐷𝐷درصدی در  یک ها برای کاهش ، محاسبهدر مقابل .همراه است
این، امید  یافته است. بر اساس درصد افزایش 98/1درصد موارد به میزان  35در  درصد کاهش؛ و یکدرصد موارد به میزان 

معیار توهم  درصدی ده کاهشیبا بدان مفهوم که  .استدرصد  05/0درصدی در معیار توهم کسری برابر با  کاهش یک ریاضیِ
حاکی از آن است که  ها ، محاسبهدر مجموع .شود مشاهده می ی در مخارج دولتدرصد 5/0افزایشی طور متوسط  به کسری،

معیار  شدت رابطه به هنگام افزایش درو دوم،  مخارج دولت برقرار است ای معکوس بین معیار توهم کسری و رابطهنخست، 
نامتقارنی  ،به آمار توصیفی با اتکا یجه،در نتاست. در معیار توهم کسری  کاهش زمانِبرابر(  5به مراتب بیش از )توهم کسری 

 .مشهود استمخارج دولت  بین معیار توهم کسری و در رابطه
مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، به میزان یک 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷که  (: به هنگامی𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷) معیار اول از توهم کشش

درصد  18/1طور متوسط به میزان  درصد موارد به 5/72در  افزایش؛ و درصد 02/1طور متوسط به میزان  درصد موارد به 5/37
با شده و بدان مفهوم است که درصد  -48/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، یافته است. بر اساس کاهش

، در مقابل .راه استهمدرصد  8/4میزان کاهشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت ، 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷در  درصدی ده افزایشی
درصد موارد به  29طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷درصدی در  برای کاهشی یک ها محاسبه
امید ریاضیِ کاهش  رو، از اینیافته است.  درصد افزایش 08/1درصد موارد به میزان  71در  درصد کاهش؛ و 70/0میزان 

 7/5افزایشی  ،طور متوسط به 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 درصدی ده کاهشیبا بوده و بدان مفهوم که درصد  57/0درصدی برابر با  یک
ای معکوس بین معیار  رابطهحاکی از آن است که نخست،  ها ، محاسبهدر مجموع .شود مشاهده می ی در مخارج دولتدرصد

 زمان این معیار تفاوت محسوسی با افزایش در شدت رابطه به هنگامو دوم،  مخارج دولت برقرار است اول از توهم کشش و
 در آن ندارد. کاهش

 64مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، که پیچیدگی مالیاتی به میزان یک (: به هنگامی𝐻𝐻𝐷𝐷) معیار توهم پیچیدگی
 درصد کاهش 22/4زان طور متوسط به می درصد موارد به 36در  درصد افزایش؛ و 41/2طور متوسط به میزان  درصد موارد به

 افزایشیبا شده و بدان مفهوم است که درصد  02/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، یافته است. بر اساس
برای  ها ، محاسبهدر مقابل .همراه استدرصد  2/0میزان افزایشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت ، 𝐻𝐻𝐷𝐷در  درصدی ده

درصد  54/3درصد موارد به میزان  51طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐻𝐻𝐷𝐷درصدی در  کاهشی یک
 -25/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ کاهش یک پس،یافته است.  درصد افزایش 16/3درصد موارد به میزان  49در  کاهش؛ و

مشاهده  ی در مخارج دولتدرصد 5/2کاهشی  ،طور متوسط به 𝐻𝐻𝐷𝐷 درصدی ده کاهشیبا بوده و بدان مفهوم که درصد 
مخارج دولت  ای مستقیم بین معیار توهم پیچیدگی ورابطهحاکی از آن است که نخست،  ها ، محاسبهدر مجموع .شود می

در معیار  افزایش زمانبرابر(  14به مراتب بیش از )معیار توهم پیچیدگی  شدت رابطه به هنگام کاهش درو دوم،  برقرار است
 .مشهود استمخارج دولت  بین معیار توهم پیچیدگی و در رابطهنامتقارنی  ،به آمار توصیفی با اتکا این، اساساست. بر آن 

درصد موارد  52مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، به میزان یک 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷که  (: به هنگامی𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷) معیار توهم بدهی
یافته است. بر  درصد کاهش 72/0طور متوسط به میزان  درصد موارد به 48ر د درصد افزایش؛ و 63/0طور متوسط به میزان  به

در  درصدی ده افزایشیبا شده و بدان مفهوم است که درصد  -02/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، اساس
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷 ، برای کاهشی  ها حاسبهم ،در مقابل .همراه استدرصد  2/0میزان کاهشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت
 درصد کاهش؛ و 74/0درصد موارد به میزان  54طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷درصدی در  یک

۰/۰۲- درصد شده و بدان مفهوم است که با افزایشی ده درصدی در 
 

 65وسط در طور مت حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐷𝐷𝐷𝐷درصدی در  یک ها برای کاهش ، محاسبهدر مقابل .همراه است
این، امید  یافته است. بر اساس درصد افزایش 98/1درصد موارد به میزان  35در  درصد کاهش؛ و یکدرصد موارد به میزان 

معیار توهم  درصدی ده کاهشیبا بدان مفهوم که  .استدرصد  05/0درصدی در معیار توهم کسری برابر با  کاهش یک ریاضیِ
حاکی از آن است که  ها ، محاسبهدر مجموع .شود مشاهده می ی در مخارج دولتدرصد 5/0افزایشی طور متوسط  به کسری،

معیار  شدت رابطه به هنگام افزایش درو دوم،  مخارج دولت برقرار است ای معکوس بین معیار توهم کسری و رابطهنخست، 
نامتقارنی  ،به آمار توصیفی با اتکا یجه،در نتاست. در معیار توهم کسری  کاهش زمانِبرابر(  5به مراتب بیش از )توهم کسری 

 .مشهود استمخارج دولت  بین معیار توهم کسری و در رابطه
مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، به میزان یک 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷که  (: به هنگامی𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷) معیار اول از توهم کشش

درصد  18/1طور متوسط به میزان  درصد موارد به 5/72در  افزایش؛ و درصد 02/1طور متوسط به میزان  درصد موارد به 5/37
با شده و بدان مفهوم است که درصد  -48/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، یافته است. بر اساس کاهش

، در مقابل .راه استهمدرصد  8/4میزان کاهشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت ، 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷در  درصدی ده افزایشی
درصد موارد به  29طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷درصدی در  برای کاهشی یک ها محاسبه
امید ریاضیِ کاهش  رو، از اینیافته است.  درصد افزایش 08/1درصد موارد به میزان  71در  درصد کاهش؛ و 70/0میزان 

 7/5افزایشی  ،طور متوسط به 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 درصدی ده کاهشیبا بوده و بدان مفهوم که درصد  57/0درصدی برابر با  یک
ای معکوس بین معیار  رابطهحاکی از آن است که نخست،  ها ، محاسبهدر مجموع .شود مشاهده می ی در مخارج دولتدرصد

 زمان این معیار تفاوت محسوسی با افزایش در شدت رابطه به هنگامو دوم،  مخارج دولت برقرار است اول از توهم کشش و
 در آن ندارد. کاهش

 64مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، که پیچیدگی مالیاتی به میزان یک (: به هنگامی𝐻𝐻𝐷𝐷) معیار توهم پیچیدگی
 درصد کاهش 22/4زان طور متوسط به می درصد موارد به 36در  درصد افزایش؛ و 41/2طور متوسط به میزان  درصد موارد به

 افزایشیبا شده و بدان مفهوم است که درصد  02/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، یافته است. بر اساس
برای  ها ، محاسبهدر مقابل .همراه استدرصد  2/0میزان افزایشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت ، 𝐻𝐻𝐷𝐷در  درصدی ده

درصد  54/3درصد موارد به میزان  51طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐻𝐻𝐷𝐷درصدی در  کاهشی یک
 -25/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ کاهش یک پس،یافته است.  درصد افزایش 16/3درصد موارد به میزان  49در  کاهش؛ و

مشاهده  ی در مخارج دولتدرصد 5/2کاهشی  ،طور متوسط به 𝐻𝐻𝐷𝐷 درصدی ده کاهشیبا بوده و بدان مفهوم که درصد 
مخارج دولت  ای مستقیم بین معیار توهم پیچیدگی ورابطهحاکی از آن است که نخست،  ها ، محاسبهدر مجموع .شود می

در معیار  افزایش زمانبرابر(  14به مراتب بیش از )معیار توهم پیچیدگی  شدت رابطه به هنگام کاهش درو دوم،  برقرار است
 .مشهود استمخارج دولت  بین معیار توهم پیچیدگی و در رابطهنامتقارنی  ،به آمار توصیفی با اتکا این، اساساست. بر آن 

درصد موارد  52مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، به میزان یک 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷که  (: به هنگامی𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷) معیار توهم بدهی
یافته است. بر  درصد کاهش 72/0طور متوسط به میزان  درصد موارد به 48ر د درصد افزایش؛ و 63/0طور متوسط به میزان  به

در  درصدی ده افزایشیبا شده و بدان مفهوم است که درصد  -02/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، اساس
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷 ، برای کاهشی  ها حاسبهم ،در مقابل .همراه استدرصد  2/0میزان کاهشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت
 درصد کاهش؛ و 74/0درصد موارد به میزان  54طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷درصدی در  یک

با کاهشی به میزان ۰/۲ درصد همراه است. در مقابل، محاسبه ها برای کاهشی یک درصدی در 
حاکی از آن است که مخارج دولت به طور متوسط در ۵4 درصد موارد به میزان ۰/۷4 درصد کاهش؛ 
و در 46 درصد موارد به میزان ۰/۳8 درصد افزایش یافته است. پس، امید ریاضِی کاهش یک درصدی 
 به طور متوسط، کاهشی 

 65وسط در طور مت حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐷𝐷𝐷𝐷درصدی در  یک ها برای کاهش ، محاسبهدر مقابل .همراه است
این، امید  یافته است. بر اساس درصد افزایش 98/1درصد موارد به میزان  35در  درصد کاهش؛ و یکدرصد موارد به میزان 

معیار توهم  درصدی ده کاهشیبا بدان مفهوم که  .استدرصد  05/0درصدی در معیار توهم کسری برابر با  کاهش یک ریاضیِ
حاکی از آن است که  ها ، محاسبهدر مجموع .شود مشاهده می ی در مخارج دولتدرصد 5/0افزایشی طور متوسط  به کسری،

معیار  شدت رابطه به هنگام افزایش درو دوم،  مخارج دولت برقرار است ای معکوس بین معیار توهم کسری و رابطهنخست، 
نامتقارنی  ،به آمار توصیفی با اتکا یجه،در نتاست. در معیار توهم کسری  کاهش زمانِبرابر(  5به مراتب بیش از )توهم کسری 

 .مشهود استمخارج دولت  بین معیار توهم کسری و در رابطه
مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، به میزان یک 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷که  (: به هنگامی𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷) معیار اول از توهم کشش

درصد  18/1طور متوسط به میزان  درصد موارد به 5/72در  افزایش؛ و درصد 02/1طور متوسط به میزان  درصد موارد به 5/37
با شده و بدان مفهوم است که درصد  -48/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، یافته است. بر اساس کاهش

، در مقابل .راه استهمدرصد  8/4میزان کاهشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت ، 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷در  درصدی ده افزایشی
درصد موارد به  29طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷درصدی در  برای کاهشی یک ها محاسبه
امید ریاضیِ کاهش  رو، از اینیافته است.  درصد افزایش 08/1درصد موارد به میزان  71در  درصد کاهش؛ و 70/0میزان 

 7/5افزایشی  ،طور متوسط به 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 درصدی ده کاهشیبا بوده و بدان مفهوم که درصد  57/0درصدی برابر با  یک
ای معکوس بین معیار  رابطهحاکی از آن است که نخست،  ها ، محاسبهدر مجموع .شود مشاهده می ی در مخارج دولتدرصد

 زمان این معیار تفاوت محسوسی با افزایش در شدت رابطه به هنگامو دوم،  مخارج دولت برقرار است اول از توهم کشش و
 در آن ندارد. کاهش

 64مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، که پیچیدگی مالیاتی به میزان یک (: به هنگامی𝐻𝐻𝐷𝐷) معیار توهم پیچیدگی
 درصد کاهش 22/4زان طور متوسط به می درصد موارد به 36در  درصد افزایش؛ و 41/2طور متوسط به میزان  درصد موارد به

 افزایشیبا شده و بدان مفهوم است که درصد  02/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، یافته است. بر اساس
برای  ها ، محاسبهدر مقابل .همراه استدرصد  2/0میزان افزایشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت ، 𝐻𝐻𝐷𝐷در  درصدی ده

درصد  54/3درصد موارد به میزان  51طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐻𝐻𝐷𝐷درصدی در  کاهشی یک
 -25/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ کاهش یک پس،یافته است.  درصد افزایش 16/3درصد موارد به میزان  49در  کاهش؛ و

مشاهده  ی در مخارج دولتدرصد 5/2کاهشی  ،طور متوسط به 𝐻𝐻𝐷𝐷 درصدی ده کاهشیبا بوده و بدان مفهوم که درصد 
مخارج دولت  ای مستقیم بین معیار توهم پیچیدگی ورابطهحاکی از آن است که نخست،  ها ، محاسبهدر مجموع .شود می

در معیار  افزایش زمانبرابر(  14به مراتب بیش از )معیار توهم پیچیدگی  شدت رابطه به هنگام کاهش درو دوم،  برقرار است
 .مشهود استمخارج دولت  بین معیار توهم پیچیدگی و در رابطهنامتقارنی  ،به آمار توصیفی با اتکا این، اساساست. بر آن 

درصد موارد  52مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، به میزان یک 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷که  (: به هنگامی𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷) معیار توهم بدهی
یافته است. بر  درصد کاهش 72/0طور متوسط به میزان  درصد موارد به 48ر د درصد افزایش؛ و 63/0طور متوسط به میزان  به

در  درصدی ده افزایشیبا شده و بدان مفهوم است که درصد  -02/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، اساس
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷 ، برای کاهشی  ها حاسبهم ،در مقابل .همراه استدرصد  2/0میزان کاهشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت
 درصد کاهش؛ و 74/0درصد موارد به میزان  54طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷درصدی در  یک

برابر با ۰/۲۳- درصد بوده و بدان مفهوم است که با کاهش ده درصدی 
۲/۳ درصدی در مخارج دولت مشاهده می شود. در مجموع، محاسبه ها حاکی از آن است که اگرچه 
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 65وسط در طور مت حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐷𝐷𝐷𝐷درصدی در  یک ها برای کاهش ، محاسبهدر مقابل .همراه است
این، امید  یافته است. بر اساس درصد افزایش 98/1درصد موارد به میزان  35در  درصد کاهش؛ و یکدرصد موارد به میزان 

معیار توهم  درصدی ده کاهشیبا بدان مفهوم که  .استدرصد  05/0درصدی در معیار توهم کسری برابر با  کاهش یک ریاضیِ
حاکی از آن است که  ها ، محاسبهدر مجموع .شود مشاهده می ی در مخارج دولتدرصد 5/0افزایشی طور متوسط  به کسری،

معیار  شدت رابطه به هنگام افزایش درو دوم،  مخارج دولت برقرار است ای معکوس بین معیار توهم کسری و رابطهنخست، 
نامتقارنی  ،به آمار توصیفی با اتکا یجه،در نتاست. در معیار توهم کسری  کاهش زمانِبرابر(  5به مراتب بیش از )توهم کسری 

 .مشهود استمخارج دولت  بین معیار توهم کسری و در رابطه
مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، به میزان یک 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷که  (: به هنگامی𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷) معیار اول از توهم کشش

درصد  18/1طور متوسط به میزان  درصد موارد به 5/72در  افزایش؛ و درصد 02/1طور متوسط به میزان  درصد موارد به 5/37
با شده و بدان مفهوم است که درصد  -48/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، یافته است. بر اساس کاهش

، در مقابل .راه استهمدرصد  8/4میزان کاهشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت ، 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷در  درصدی ده افزایشی
درصد موارد به  29طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷درصدی در  برای کاهشی یک ها محاسبه
امید ریاضیِ کاهش  رو، از اینیافته است.  درصد افزایش 08/1درصد موارد به میزان  71در  درصد کاهش؛ و 70/0میزان 

 7/5افزایشی  ،طور متوسط به 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 درصدی ده کاهشیبا بوده و بدان مفهوم که درصد  57/0درصدی برابر با  یک
ای معکوس بین معیار  رابطهحاکی از آن است که نخست،  ها ، محاسبهدر مجموع .شود مشاهده می ی در مخارج دولتدرصد

 زمان این معیار تفاوت محسوسی با افزایش در شدت رابطه به هنگامو دوم،  مخارج دولت برقرار است اول از توهم کشش و
 در آن ندارد. کاهش

 64مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، که پیچیدگی مالیاتی به میزان یک (: به هنگامی𝐻𝐻𝐷𝐷) معیار توهم پیچیدگی
 درصد کاهش 22/4زان طور متوسط به می درصد موارد به 36در  درصد افزایش؛ و 41/2طور متوسط به میزان  درصد موارد به

 افزایشیبا شده و بدان مفهوم است که درصد  02/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، یافته است. بر اساس
برای  ها ، محاسبهدر مقابل .همراه استدرصد  2/0میزان افزایشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت ، 𝐻𝐻𝐷𝐷در  درصدی ده

درصد  54/3درصد موارد به میزان  51طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐻𝐻𝐷𝐷درصدی در  کاهشی یک
 -25/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ کاهش یک پس،یافته است.  درصد افزایش 16/3درصد موارد به میزان  49در  کاهش؛ و

مشاهده  ی در مخارج دولتدرصد 5/2کاهشی  ،طور متوسط به 𝐻𝐻𝐷𝐷 درصدی ده کاهشیبا بوده و بدان مفهوم که درصد 
مخارج دولت  ای مستقیم بین معیار توهم پیچیدگی ورابطهحاکی از آن است که نخست،  ها ، محاسبهدر مجموع .شود می

در معیار  افزایش زمانبرابر(  14به مراتب بیش از )معیار توهم پیچیدگی  شدت رابطه به هنگام کاهش درو دوم،  برقرار است
 .مشهود استمخارج دولت  بین معیار توهم پیچیدگی و در رابطهنامتقارنی  ،به آمار توصیفی با اتکا این، اساساست. بر آن 

درصد موارد  52مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، به میزان یک 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷که  (: به هنگامی𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷) معیار توهم بدهی
یافته است. بر  درصد کاهش 72/0طور متوسط به میزان  درصد موارد به 48ر د درصد افزایش؛ و 63/0طور متوسط به میزان  به

در  درصدی ده افزایشیبا شده و بدان مفهوم است که درصد  -02/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، اساس
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷 ، برای کاهشی  ها حاسبهم ،در مقابل .همراه استدرصد  2/0میزان کاهشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت
 درصد کاهش؛ و 74/0درصد موارد به میزان  54طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷درصدی در  یک

 مشاهده نشده و تنها در حالت کاهش در 

 65وسط در طور مت حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐷𝐷𝐷𝐷درصدی در  یک ها برای کاهش ، محاسبهدر مقابل .همراه است
این، امید  یافته است. بر اساس درصد افزایش 98/1درصد موارد به میزان  35در  درصد کاهش؛ و یکدرصد موارد به میزان 

معیار توهم  درصدی ده کاهشیبا بدان مفهوم که  .استدرصد  05/0درصدی در معیار توهم کسری برابر با  کاهش یک ریاضیِ
حاکی از آن است که  ها ، محاسبهدر مجموع .شود مشاهده می ی در مخارج دولتدرصد 5/0افزایشی طور متوسط  به کسری،

معیار  شدت رابطه به هنگام افزایش درو دوم،  مخارج دولت برقرار است ای معکوس بین معیار توهم کسری و رابطهنخست، 
نامتقارنی  ،به آمار توصیفی با اتکا یجه،در نتاست. در معیار توهم کسری  کاهش زمانِبرابر(  5به مراتب بیش از )توهم کسری 

 .مشهود استمخارج دولت  بین معیار توهم کسری و در رابطه
مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، به میزان یک 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷که  (: به هنگامی𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷) معیار اول از توهم کشش

درصد  18/1طور متوسط به میزان  درصد موارد به 5/72در  افزایش؛ و درصد 02/1طور متوسط به میزان  درصد موارد به 5/37
با شده و بدان مفهوم است که درصد  -48/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، یافته است. بر اساس کاهش

، در مقابل .راه استهمدرصد  8/4میزان کاهشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت ، 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷در  درصدی ده افزایشی
درصد موارد به  29طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷درصدی در  برای کاهشی یک ها محاسبه
امید ریاضیِ کاهش  رو، از اینیافته است.  درصد افزایش 08/1درصد موارد به میزان  71در  درصد کاهش؛ و 70/0میزان 

 7/5افزایشی  ،طور متوسط به 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 درصدی ده کاهشیبا بوده و بدان مفهوم که درصد  57/0درصدی برابر با  یک
ای معکوس بین معیار  رابطهحاکی از آن است که نخست،  ها ، محاسبهدر مجموع .شود مشاهده می ی در مخارج دولتدرصد

 زمان این معیار تفاوت محسوسی با افزایش در شدت رابطه به هنگامو دوم،  مخارج دولت برقرار است اول از توهم کشش و
 در آن ندارد. کاهش

 64مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، که پیچیدگی مالیاتی به میزان یک (: به هنگامی𝐻𝐻𝐷𝐷) معیار توهم پیچیدگی
 درصد کاهش 22/4زان طور متوسط به می درصد موارد به 36در  درصد افزایش؛ و 41/2طور متوسط به میزان  درصد موارد به

 افزایشیبا شده و بدان مفهوم است که درصد  02/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، یافته است. بر اساس
برای  ها ، محاسبهدر مقابل .همراه استدرصد  2/0میزان افزایشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت ، 𝐻𝐻𝐷𝐷در  درصدی ده

درصد  54/3درصد موارد به میزان  51طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝐻𝐻𝐷𝐷درصدی در  کاهشی یک
 -25/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ کاهش یک پس،یافته است.  درصد افزایش 16/3درصد موارد به میزان  49در  کاهش؛ و

مشاهده  ی در مخارج دولتدرصد 5/2کاهشی  ،طور متوسط به 𝐻𝐻𝐷𝐷 درصدی ده کاهشیبا بوده و بدان مفهوم که درصد 
مخارج دولت  ای مستقیم بین معیار توهم پیچیدگی ورابطهحاکی از آن است که نخست،  ها ، محاسبهدر مجموع .شود می

در معیار  افزایش زمانبرابر(  14به مراتب بیش از )معیار توهم پیچیدگی  شدت رابطه به هنگام کاهش درو دوم،  برقرار است
 .مشهود استمخارج دولت  بین معیار توهم پیچیدگی و در رابطهنامتقارنی  ،به آمار توصیفی با اتکا این، اساساست. بر آن 

درصد موارد  52مخارج دولت در  درصد افزایش یافته است، به میزان یک 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷که  (: به هنگامی𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷) معیار توهم بدهی
یافته است. بر  درصد کاهش 72/0طور متوسط به میزان  درصد موارد به 48ر د درصد افزایش؛ و 63/0طور متوسط به میزان  به

در  درصدی ده افزایشیبا شده و بدان مفهوم است که درصد  -02/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، اساس
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷 ، برای کاهشی  ها حاسبهم ،در مقابل .همراه استدرصد  2/0میزان کاهشی به  اطور متوسط ب هبمخارج دولت
 درصد کاهش؛ و 74/0درصد موارد به میزان  54طور متوسط در  حاکی از آن است که مخارج دولت به 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷درصدی در  یک

رابطه مستقیم بین این دو متغیر در قالب افزایش 
وجود دارد؛ ولی شدت رابطه به هنگام کاهش در این معیار )در مقایسه با افزایش معیار( قابل توجه 

است.

جدول ۱: توصیف آماری نامتقارنی در رابطه شاخص های تبیین کننده توهم مالی در اقتصاد ایران

اميد�
ریاضی

درصد�تغييرها�در�
مخارج�دولت وزن�تغييرها�در�مخارج�دولت نوع�تغييرها شاخص

-۰/۲6
۱/۰۰ در ۳9 درصد موارد موجب افزایش مخارج دولتی

افزایش یک درصدی

D
I-۱/۰۷ در 6۱ درصد موارد موجب کاهش مخارج دولتی

۰/۰۵
-۱/۰۰ در 6۵ درصد موارد موجب کاهش مخارج دولتی

کاهش یک درصدی
۱/98 در ۳۵ درصد موارد موجب افزایش مخارج دولتی

-۰/48
۱/۰۲ در ۳۷/۵ درصد موارد موجب افزایش مخارج دولتی

افزایش یک درصدی

In
co

m
eI-۱/۱8 در ۷۲/۵ درصد موارد موجب کاهش مخارج دولتی

۰/۵۷
-۰/۷۰ در ۲9 درصد موارد موجب کاهش مخارج دولتی

کاهش یک درصدی
۱/۰8 در ۷۱ درصد موارد موجب افزایش مخارج دولتی

۰/۰۲
۲/4۱ در 64 درصد موارد موجب افزایش مخارج دولتی

افزایش یک درصدی

H
I-4/۲۲ در ۳6 درصد موارد موجب کاهش مخارج دولتی

-۰/۲۵
-۳/۵4 در ۵۱ درصد موارد موجب کاهش مخارج دولتی

کاهش یک درصدی
۳/۱6 در 49 درصد موارد موجب افزایش مخارج دولتی

-۰/۰۲
۰/6۳ در ۵۲ درصد موارد موجب افزایش مخارج دولتی

افزایش یک درصدی

O
ilI-۰/۷۲ در 48 درصد موارد موجب کاهش مخارج دولتی

-۰/۲۳
-۰/۷4 در ۵4 درصد موارد موجب کاهش مخارج دولتی

کاهش یک درصدی
۰/۳8 در 46 درصد موارد موجب افزایش مخارج دولتی

۰/۰9
۱/۲۱ در ۵۰/۵ درصد موارد موجب افزایش مخارج دولتی

افزایش یک درصدی

In
di

rI-۱/۰6 در 49/۵ درصد موارد موجب کاهش مخارج دولتی

-۰/۰۲
-۱/۱۷ در ۵6 درصد موارد موجب کاهش مخارج دولتی

کاهش یک درصدی
۱/4۵ در 44 درصد موارد موجب افزایش مخارج دولتی

منبع: محاسبه های پژوهش
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 به میزان یک درصد افزایش یافته است، 

درصد  -23/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ کاهش یک پس،یافته است.  درصد افزایش 38/0درصد موارد به میزان  46در 
مشاهده  ی در مخارج دولتدرصد 3/2کاهشی  ،طور متوسط به 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 درصدی ده کاهشیبا که است بوده و بدان مفهوم 

مشاهده  𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂چه رابطه مستقیم بین این دو متغیر در قالب افزایش اگرحاکی از آن است که  ها محاسبه ،در مجموع .شود می
در مقایسه با افزایش این معیار ) هنگام کاهش دروجود دارد؛ ولی شدت رابطه به  𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂نشده و تنها در حالت کاهش در 

 .توجه است معیار( قابل
 

 نرایدر اقتصاد ا یتوهم مال کننده نییتب های در رابطه شاخص یتقارنمنا یآمار فیتوص :1ل جدو
 امید

 ریاضی

در درصد تغییرها 
 مخارج دولت

 شاخص هاتغییر نوع در مخارج دولت تغییرهاوزن 

26/0- 
 افزایش مخارج دولتیموجب موارد د درص 39در  00/1

 درصدی یک افزایش

D
I

 

 مخارج دولتی کاهشموجب موارد درصد  61در  -07/1

05/0 
 مخارج دولتی کاهشموجب موارد درصد  65در  -00/1

 درصدی یک کاهش
 افزایش مخارج دولتیموجب موارد درصد  35در  98/1

48/0- 
 یش مخارج دولتیافزاموجب موارد درصد  5/37در  02/1

 درصدی یک افزایش

In
co

m
eI

 

 مخارج دولتی کاهشموجب موارد درصد  5/72در  -18/1

57/0 
 مخارج دولتی کاهشموجب موارد درصد  29در  -70/0

 درصدی یک کاهش
 افزایش مخارج دولتیموجب موارد درصد  71در  08/1

02/0 
 یافزایش مخارج دولتموجب موارد درصد  64در  41/2

 درصدی یک افزایش

H
I

 

 مخارج دولتی کاهشموجب موارد درصد  36در  -22/4

25/0- 
 مخارج دولتی کاهشموجب موارد درصد  51در  -54/3

 درصدی یککاهش 
 افزایش مخارج دولتیموجب موارد درصد  49در  16/3

02/0- 
 افزایش مخارج دولتیموجب موارد درصد  52در  63/0

 درصدی یک افزایش

O
ilI

 

 مخارج دولتی کاهشموجب موارد درصد  48در  -72/0

23/0- 
 مخارج دولتی کاهشموجب موارد درصد  54در  -74/0

 درصدی یککاهش 
 افزایش مخارج دولتیموجب موارد درصد  46در  38/0

09/0 
 افزایش مخارج دولتیموجب موارد درصد  5/50در  21/1

 درصدی یک افزایش

In
di

rI
 

 مخارج دولتی کاهشموجب موارد درصد  5/49در  -06/1

02/0- 
 مخارج دولتی کاهشموجب موارد درصد  56در  -17/1

 درصدی یککاهش 
 افزایش مخارج دولتیموجب موارد درصد  44در  45/1

 پژوهش های همنبع: محاسب
 

 5/50مخارج دولت در  افزایش یافته است، درصد ن یکبه میزا 𝑂𝑂𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝑂𝑂که  (: به هنگامی𝑂𝑂𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝑂𝑂) معیار دوم از توهم کشش
درصد  06/1طور متوسط به میزان  درصد موارد به 5/49در  درصد افزایش؛ و 21/1طور متوسط به میزان  درصد موارد به

با بوده و بدان مفهوم است که درصد  09/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، یافته است. بر اساس کاهش

: هنگامی که 

درصد  -23/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ کاهش یک پس،یافته است.  درصد افزایش 38/0درصد موارد به میزان  46در 
مشاهده  ی در مخارج دولتدرصد 3/2کاهشی  ،طور متوسط به 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 درصدی ده کاهشیبا که است بوده و بدان مفهوم 

مشاهده  𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂چه رابطه مستقیم بین این دو متغیر در قالب افزایش اگرحاکی از آن است که  ها محاسبه ،در مجموع .شود می
در مقایسه با افزایش این معیار ) هنگام کاهش دروجود دارد؛ ولی شدت رابطه به  𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂نشده و تنها در حالت کاهش در 

 .توجه است معیار( قابل
 

 نرایدر اقتصاد ا یتوهم مال کننده نییتب های در رابطه شاخص یتقارنمنا یآمار فیتوص :1ل جدو
 امید

 ریاضی

در درصد تغییرها 
 مخارج دولت

 شاخص هاتغییر نوع در مخارج دولت تغییرهاوزن 

26/0- 
 افزایش مخارج دولتیموجب موارد د درص 39در  00/1

 درصدی یک افزایش

D
I

 

 مخارج دولتی کاهشموجب موارد درصد  61در  -07/1

05/0 
 مخارج دولتی کاهشموجب موارد درصد  65در  -00/1

 درصدی یک کاهش
 افزایش مخارج دولتیموجب موارد درصد  35در  98/1

48/0- 
 یش مخارج دولتیافزاموجب موارد درصد  5/37در  02/1

 درصدی یک افزایش

In
co

m
eI

 

 مخارج دولتی کاهشموجب موارد درصد  5/72در  -18/1

57/0 
 مخارج دولتی کاهشموجب موارد درصد  29در  -70/0

 درصدی یک کاهش
 افزایش مخارج دولتیموجب موارد درصد  71در  08/1

02/0 
 یافزایش مخارج دولتموجب موارد درصد  64در  41/2

 درصدی یک افزایش

H
I

 

 مخارج دولتی کاهشموجب موارد درصد  36در  -22/4

25/0- 
 مخارج دولتی کاهشموجب موارد درصد  51در  -54/3

 درصدی یککاهش 
 افزایش مخارج دولتیموجب موارد درصد  49در  16/3

02/0- 
 افزایش مخارج دولتیموجب موارد درصد  52در  63/0

 درصدی یک افزایش

O
ilI

 

 مخارج دولتی کاهشموجب موارد درصد  48در  -72/0

23/0- 
 مخارج دولتی کاهشموجب موارد درصد  54در  -74/0

 درصدی یککاهش 
 افزایش مخارج دولتیموجب موارد درصد  46در  38/0

09/0 
 افزایش مخارج دولتیموجب موارد درصد  5/50در  21/1

 درصدی یک افزایش

In
di

rI
 

 مخارج دولتی کاهشموجب موارد درصد  5/49در  -06/1

02/0- 
 مخارج دولتی کاهشموجب موارد درصد  56در  -17/1

 درصدی یککاهش 
 افزایش مخارج دولتیموجب موارد درصد  44در  45/1

 پژوهش های همنبع: محاسب
 

 5/50مخارج دولت در  افزایش یافته است، درصد ن یکبه میزا 𝑂𝑂𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝑂𝑂که  (: به هنگامی𝑂𝑂𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝑂𝑂) معیار دوم از توهم کشش
درصد  06/1طور متوسط به میزان  درصد موارد به 5/49در  درصد افزایش؛ و 21/1طور متوسط به میزان  درصد موارد به

با بوده و بدان مفهوم است که درصد  09/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ افزایشی یک این، یافته است. بر اساس کاهش

معیار دوم از توهم کشش 
مخارج دولت در ۵۰/۵ درصد موارد به طور متوسط به میزان ۱/۲۱ درصد افزایش؛ و در 49/۵ درصد 
موارد به طور متوسط به میزان ۱/۰6 درصد کاهش یافته است. بر اساس این، امید ریاضِی افزایشی 
 

درصد  -23/0درصدی برابر با  امید ریاضیِ کاهش یک پس،یافته است.  درصد افزایش 38/0درصد موارد به میزان  46در 
مشاهده  ی در مخارج دولتدرصد 3/2کاهشی  ،طور متوسط به 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 درصدی ده کاهشیبا که است بوده و بدان مفهوم 

مشاهده  𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂چه رابطه مستقیم بین این دو متغیر در قالب افزایش اگرحاکی از آن است که  ها محاسبه ،در مجموع .شود می
در مقایسه با افزایش این معیار ) هنگام کاهش دروجود دارد؛ ولی شدت رابطه به  𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂نشده و تنها در حالت کاهش در 

 .توجه است معیار( قابل
 

 نرایدر اقتصاد ا یتوهم مال کننده نییتب های در رابطه شاخص یتقارنمنا یآمار فیتوص :1ل جدو
 امید

 ریاضی

در درصد تغییرها 
 مخارج دولت

 شاخص هاتغییر نوع در مخارج دولت تغییرهاوزن 

26/0- 
 افزایش مخارج دولتیموجب موارد د درص 39در  00/1

 درصدی یک افزایش

D
I

 

 مخارج دولتی کاهشموجب موارد درصد  61در  -07/1

05/0 
 مخارج دولتی کاهشموجب موارد درصد  65در  -00/1

 درصدی یک کاهش
 افزایش مخارج دولتیموجب موارد درصد  35در  98/1

48/0- 
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در  ده درصدی  افزایشی  با  که  است  مفهوم  بدان  و  بوده  درصد   ۰/۰9 با  برابر  یک درصدی 
مخارج دولت به طور متوسط با افزایشی به میزان ۰/9 درصد همراه است. در مقابل، محاسبه ها برای 
به طور متوسط در ۵6 درصد  از آن است که مخارج دولت   حاکی 
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موارد به میزان ۱/۱۷ درصد کاهش؛ و در 44 درصد موارد به میزان ۱/4۵ درصد افزایش یافته است. 
پس، امید ریاضِی کاهش یک درصدی برابر با ۰/۰۲- درصد بوده و بدان مفهوم است که با کاهشی 
در  می شود.  مشاهده  دولت  مخارج  در  درصدی   ۰/۲ کاهشی  متوسط،  به طور   
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ده درصدی 
مجموع، محاسبه ها حاکی از آن است که نخست، رابطه ای مستقیم بین معیار دوم از توهم کشش و 
مخارج دولت برقرار است و دوم، شدت رابطه به هنگام افزایش در معیار به مراتب بیش از )4 برابر( 
زمان کاهش در معیار آن است. پس، با اتکا به آمار توصیفی، نامتقارنی در رابطه بین معیار دوم از 

توهم کشش و مخارج دولت مشهود است.
مداح و همکاران )۱۳9۳الف( رابطه توهم مالی و تقاضا را برای مخارج دولت در اقتصاد ایران طی 
سال های ۱۳6۰ تا ۱۳9۰ بر اساس تئوری های انتخاب عمومی بررسی کردند تا سطح مخارج دولت 
در زمینه تقاضای مودیان مالیاتی رای دهنده برای کاالهای عمومی نشان داده شود. بدین منظور، از 
رویت پذیر  مالیات های کمتر  از مسیر  مالی  توهم  ترکیب  برای  میانه  رای دهنده  استاندارد  یک مدل 
)غیرمستقیم( استفاده شد. الگوی تصریح شده با استفاده از روش های خودتوضیح برداری با وقفه های 
گسترده و الگوی تصحیح خطا برآورد شد. یافته های پژوهش کسری بودجه دولت را تایید می کند و 
نشان می دهد که توهم مالی در ایران ناشی از سهم زیاد درآمد نفتی در بودجه دولت است که نوعی 

مالیات بین نسلی به شمار می رود و رویت پذیرنبودن مالیات با افزایش مخارج دولت همراه نیست.
مالیات های  نقش  بر  تاکید  با  ایران  در  مالی  توهم  تجربی  تحلیل  به   ،)۱۳94( فراهتی  و  مداح 
از مدل های خودرگرسیون آستانه ای۱ و خودرگرسیون  استفاده  با  ابتدا  پرداختند. آن ها  غیرمستقیم 
آستانه ای گشتاور۲، نحوه واکنش مخارج دولت نسبت به وضعیت بودجه آن را مورد بررسی قرار دادند، 
سپس با تصریح و تخمین یک مدل تصحیح خطای استاندارد و با استفاده از آمارهای مخارج و مالیات ها 

1. Threshold Auto-Regressive )TAR(
2. Momentum Threshold Auto-Regressive )MTAR(
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به تفکیک مالیات های مستقیم و غیرمستقیم به صورت فصلی طی سال های )۱۳9۲-۱۳8۰(، فرضیه 
وجود توهم مالی را در اقتصاد ایران مورد آزمون و تحلیل تجربی قرار دادند. نتایج حاصل از تخمین 
نشان داد که اوالً، رابطه علّی منفی از طرف درآمد مالیات های غیرمستقیم به طرف مخارج دولت تا 
سه وقفه فصلی وجود دارد که این یافته پدیده توهم مالی را در بخش مالیات های غیرمستقیم در 
اقتصاد ایران تایید می کند. ثانیاً، توهم مالی تنها در حالت کاهش مالیات های غیرمستقیم در ایران 
برقرار است و رابطه علیت گرنجری به هنگام تغییرهای مثبت مالیات های غیرمستقیم وجود ندارد. 
با توجه به آن که مالیات های غیرمستقیم در مقایسه با مالیات های مستقیم کمتر قابل مشاهده اند، با 
کاهش مالیات های غیرمستقیم به علت وجود توهم مالی و درک نادرست افراد از قیمت کاال و خدمات 
عمومی، تقاضا برای این کاالها و خدمات افزایش می یابد. بنابراین، کاهش مالیات نمی تواند به عنوان 

یک ابزار کارا، به منظور کاهش کسری بودجه مورد توجه قرار گیرد.
مداح و همکاران )۱۳9۳ب(، به تحلیل تجربی پویایی مخارج عمومی در اقتصاد ایران در چارچوب 
مدل رای دهنده میانه و با وجود توهم مالی پرداختند. ایشان با استفاده از مدل استاندارد رای دهنده 
مورد   ۱۳9۰ تا   ۱۳6۰ سال های  طی  ایران  اقتصاد  در  را  عمومی  بخش  مخارج  تغییرهای  میانه، 
بررسی قرار دادند. در این پژوهش فرض شد که رای دهنده میانه توهم مالی دارد، در این راستا برای 
تخمین مدل پژوهش و آزمون قضیه رای دهنده میانه از روش های هم انباشتگی چندمتغیره و مدل 
خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده برای آزمون قضیه رای دهنده میانه استفاده کردند. نتایج 
حاصل از تخمین مدل های تصریح شده نشان داد که مخارج عمومی، درآمد بدون نفت، درآمد نفتی و 
سهم مالیات انباشته هستند و رابطه تعادلی بلندمدت بین آن ها وجود دارد. همچنین، افزایش سهم 
مالیات در درآمدهای دولت بر رشد مخارج عمومی در اقتصاد ایران اثر مثبت ندارد، زیرا بخش بزرگی 
از رشد مخارج عمومی از مسیر درآمدهای نفتی توضیح داده می شود که این امر نشان دهنده توهم 

مالی مودیان مالیاتی رای دهنده است.
از  پژوهش،  این  در  کرد.  بررسی  را  مالی  توهم  و  بودجه  سیاسی  چرخه های   ،)۲۰۰۷( مورائو۱ 
یک مدل داده های پشته ایی۲، و داده های سال های ۱96۰ تا ۲۰۰6 استفاده شده است. نتایج نشان 
می دهند که بدون در نظرگرفتن اثرهای توهم مالی به عنوان یک فرایند پیچیده پنهان سازی شرایط 
واقعی مالی، از طرف عوامل سیاسی )سیاستگذاران و رای دهندگان(، تعادل دولت سال انتخابات به 

1. Mourao
2. Panel Data
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سمت پایین جابجا می شود و مازاد دولت پس از انتخابات به سمت باال جابجا می شود(. با در نظرگرفتن 
پدیده توهم مالی، مشاهده می شود که کشورهایی با میزان شاخص توهم مالی بیشتر، بدترین کسری 
بودجه را نشان می دهند، و چرخه بودجه آن ها بیشتر به صورت منفی مشخص شده است )تفاوت 
معنادار منفی بیشتری نسبت به میانگین کسری بودجه ی ملی دارد(. شواهد همچنین نشان می دهد 

که این اثرها مشروط به سطح توسعه یافتگی اقتصاد و رشد یا بلوغ سیستم دموکراسی است. 
بر مخارج دولت، طی سال های ۱9۷۱  اثرهای توهم مالی  به تحلیل تجربی  داسگاپتا )۲۰۱4(، 
تا ۲۰۱۷ در کشور هند پرداخت. با توجه به نتایج این پژوهش، وجود توهم مالی در هند تایید شده 
است. همچنین، نتایج نشان دادند که توهم مالی اثر مثبت و معناداری بر تقاضا برای مخارج دولت 
داشته است. همچنین، جرارد و نگانگیو۱ )۲۰۱4(، با استفاده از یک مدل داده های پشته ایی، به بررسی 
رابطه بین توهم مالی و سیاست بودجه در ۱۵ کشور آفریقایی پرداختند. در این پژوهش، از داده های 
سال های ۲۰۱۲-۱98۰ استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که یک ارتباط مثبت و معناداری 
بین توهم مالی و کسری بودجه وجود دارد. همچنین، ابات و جونز۲ )۲۰۱۵(، اثر توهم مالی در مخارج 
دولتی در ۳6 ایالت آمریکا را طی سال های ۱98۰ تا ۲۰۰۰ به طور تجربی آزمودند. نتایج این پژوهش 
بر این نکتۀ مهم اشاره دارد که بیشتربودن توهم مالی، نوعی ولع در دولت های ایالتی ایجاد می کند، 
افزایش  افزایش مخارج عمومی مادامی که درآمدهای دولت  برای  به نحوی که فشار سیاستمداران 

می یابد، قوی تر می شود.

تصریح الگوی پژوهش

اثرهای  تجربی  تحلیل  و  بررسی  پژوهش،  این  اصلی  هدف  شد،  اشاره  مقدمه  در  همان طورکه 
نامتقارن شاخص های تبیین کننده توهم مالی بر مخارج دولت است. به منظور این، از پنج شاخص 
به عنوان شاخص های تبیین کننده توهم مالی استفاده شده است. همچنین، تحلیل اثرهای نامتقارن 
نرخ ارز نیز بر مخارج دولتی مورد بررسی واقع شده است. از این رو، تمرکز در تصریح الگوی پژوهش 
بر آن است تا اثر افزایش ها در شاخص های تبیین کننده توهم مالی و نرخ ارز از اثر کاهش ها در آن 
تفکیک گردد. در تصریح الگو از پژوهش شین و دیگران )۲۰۱4( استفاده شده است. در آن پژوهش، 
بحِث عدم تقارن ضریب یک عامل اثرگذار بر متغیر وابسته در شرایط رونق و رکود مطرح شده است. 

1. Gérard & Ngangué
2. Abbott & Jones
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ایشان با استفاده از پژوهش پسران و همکاران۱ )۲۰۰۱( الگوی جدیدی معرفی می نمایند که الگوی 
خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی )NARDL( نام گذاری شده است. در ادامه، این الگو بر 
اساس متغیرهای پژوهش حاضر تبیین شده است. این متغیرها عبارت اند از مخارج کل دولت به قیمت 
 در پژوهش حاضر مشتمل 

بحثِ عدم تقارن ضریب  پژوهش، آن( استفاده شده است. در 2014) شین و دیگران پژوهشتفکیک گردد. در تصریح الگو از 
 1پژوهش پسران و همکارانا استفاده از یک عامل اثرگذار بر متغیر وابسته در شرایط رونق و رکود مطرح شده است. ایشان ب

گذاری شده  ( نامNARDLهای توزیعی غیرخطی ) نمایند که الگوی خودتوضیحی با وقفه ( الگوی جدیدی معرفی می2001)
مخارج کل دولت به از اند  این الگو بر اساس متغیرهای پژوهش حاضر تبیین شده است. این متغیرها عبارت ،است. در ادامه

توهم کسری . 1 بر حاضر مشتمل پژوهشدر  𝐹𝐹𝐹𝐹شاخص  .است (𝐹𝐹𝐹𝐹3) کننده توهم مالی شاخص تبیین( و 𝐺𝐺𝐺𝐺2) قیمت ثابت
(𝐷𝐷𝐹𝐹4 که نسبت درآمدهای دولت به مخارج دولت است؛ دو معیار از ) نسبت مالیات بر درآمد به کل  .2توهم کشش یعنی

 توهم پیچیدگی. 4( است؛ 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹6ای غیرمستقیم به مستقیم )ه . نسبت مالیات3( و دیگری 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹5درآمدهای دولت )
درآمدهای دولت از منابع مالیاتی  میانگین وزنی بوده و (𝐻𝐻𝐹𝐹7) تمرکز هرفیندالآن شاخص  معیار کهاست  )پیچیدگی مالیاتی(

ه صورت لگاریتمی در ب هارمتغی. ( است𝑂𝑂𝐼𝐼𝑂𝑂𝐹𝐹8که نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای دولت ) توهم بدهی. 5و است؛ 
و نرخ ارز لگاریتم تواند از نرخ ارز حقیقی بپذیرد؛  مخارج دولت میبا توجه به تاثیری که  ،همچنین گرفته شده است.نظر

های توزیعی  مبنای الگوی خودتوضیحی با وقفه شود. نیز به عنوان متغیر توضیحی در الگو لحاظ می (𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅9حقیقی )
متغیرهایی با درجه انباشت یک  𝐹𝐹𝐹𝐹، 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐺𝐺𝐺𝐺 ( است که در آن1) رگرسیون نامتقارن در معادله(، NARDLغیرخطی )

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡به شکل به ترتیب  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹. متغیر هستند = 𝐹𝐹𝐹𝐹0 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡و  − = 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 0 + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡+ + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡− 
 است. (3و ) (2) به ترتیب به شکل روابط 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹 ، به نحوی که انباشت جزئی در تغییرهایاست تجزیه شده

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜃𝜃+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝜃𝜃−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− + 𝛾𝛾+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
+ + 𝛾𝛾−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

− + 𝑢𝑢𝑡𝑡     (1)  

{
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗+𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)       (2)   

{
𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
+𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
− = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)        (3)   

,𝐴𝐴𝑅𝑅𝐷𝐷𝐴𝐴(𝑝𝑝 ، الگوی نامتقارنباالر اساس روابط ب 𝑞𝑞, 𝐼𝐼, 𝑠𝑠, 𝑘𝑘) در این رابطه شود. ( طراحی می3) به شکل رابطه، 𝜌𝜌  ضریب
 است. نرخ ارز حقیقیهای  ضریب وقفه 𝛾𝛾 و شاخص توهم مالیهای  ضریب نامتقارن وقفه 𝜃𝜃 خودهمبستگی،

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = ∑ 𝜌𝜌𝑗𝑗𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑗𝑗
𝑝𝑝
𝑗𝑗=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗

+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑞𝑞

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗
−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑟𝑟
𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗

+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑠𝑠

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗
−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑘𝑘
𝑗𝑗=0 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (4)    

( 5) ه( تعمیم داده شده است. در رابط5)( به رابطه پویای 4)( رابطه ایستای 2014)همکاران مطابق با مطالعه شین و  ،در ادامه
 تصریح شده است: 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡بر  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡و  𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر

∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜌𝜌𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝜃𝜃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1 + 𝛾𝛾𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−1 + ∑ 𝜌𝜌𝑖𝑖∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑖𝑖
𝑝𝑝−1
𝑖𝑖=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑖𝑖∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑞𝑞−1
𝑖𝑖=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑖𝑖∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑠𝑠−1
𝑖𝑖=0 + 𝑒𝑒𝑡𝑡 (5)   

 ، به مانند روشی که در معادلهمخارج دولتبر و نرخ ارز حقیقی  توهم مالی کننده های تبیین شاخصکه با لحاظ اثر نامتقارن 
 شود:  ( تصریح می6) تکرار شده است، رابطه (3و ) (2)

                                                           
5. Pesaran et al. 
1. Government Expenditure 
2. Fiscal Illusion 
3. Deficit Illusion 
4. Income Elasticity Illusion 
5. Elasticity Illusion 
6. Herfindahl  
7. Debt Illusion 
8. Real Exchange Rate 

۳( است. شاخص 

بحثِ عدم تقارن ضریب  پژوهش، آن( استفاده شده است. در 2014) شین و دیگران پژوهشتفکیک گردد. در تصریح الگو از 
 1پژوهش پسران و همکارانا استفاده از یک عامل اثرگذار بر متغیر وابسته در شرایط رونق و رکود مطرح شده است. ایشان ب

گذاری شده  ( نامNARDLهای توزیعی غیرخطی ) نمایند که الگوی خودتوضیحی با وقفه ( الگوی جدیدی معرفی می2001)
مخارج کل دولت به از اند  این الگو بر اساس متغیرهای پژوهش حاضر تبیین شده است. این متغیرها عبارت ،است. در ادامه

توهم کسری . 1 بر حاضر مشتمل پژوهشدر  𝐹𝐹𝐹𝐹شاخص  .است (𝐹𝐹𝐹𝐹3) کننده توهم مالی شاخص تبیین( و 𝐺𝐺𝐺𝐺2) قیمت ثابت
(𝐷𝐷𝐹𝐹4 که نسبت درآمدهای دولت به مخارج دولت است؛ دو معیار از ) نسبت مالیات بر درآمد به کل  .2توهم کشش یعنی

 توهم پیچیدگی. 4( است؛ 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹6ای غیرمستقیم به مستقیم )ه . نسبت مالیات3( و دیگری 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹5درآمدهای دولت )
درآمدهای دولت از منابع مالیاتی  میانگین وزنی بوده و (𝐻𝐻𝐹𝐹7) تمرکز هرفیندالآن شاخص  معیار کهاست  )پیچیدگی مالیاتی(

ه صورت لگاریتمی در ب هارمتغی. ( است𝑂𝑂𝐼𝐼𝑂𝑂𝐹𝐹8که نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای دولت ) توهم بدهی. 5و است؛ 
و نرخ ارز لگاریتم تواند از نرخ ارز حقیقی بپذیرد؛  مخارج دولت میبا توجه به تاثیری که  ،همچنین گرفته شده است.نظر

های توزیعی  مبنای الگوی خودتوضیحی با وقفه شود. نیز به عنوان متغیر توضیحی در الگو لحاظ می (𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅9حقیقی )
متغیرهایی با درجه انباشت یک  𝐹𝐹𝐹𝐹، 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐺𝐺𝐺𝐺 ( است که در آن1) رگرسیون نامتقارن در معادله(، NARDLغیرخطی )

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡به شکل به ترتیب  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹. متغیر هستند = 𝐹𝐹𝐹𝐹0 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡و  − = 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 0 + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡+ + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡− 
 است. (3و ) (2) به ترتیب به شکل روابط 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹 ، به نحوی که انباشت جزئی در تغییرهایاست تجزیه شده

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜃𝜃+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝜃𝜃−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− + 𝛾𝛾+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
+ + 𝛾𝛾−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

− + 𝑢𝑢𝑡𝑡     (1)  

{
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗+𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)       (2)   

{
𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
+𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
− = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)        (3)   

,𝐴𝐴𝑅𝑅𝐷𝐷𝐴𝐴(𝑝𝑝 ، الگوی نامتقارنباالر اساس روابط ب 𝑞𝑞, 𝐼𝐼, 𝑠𝑠, 𝑘𝑘) در این رابطه شود. ( طراحی می3) به شکل رابطه، 𝜌𝜌  ضریب
 است. نرخ ارز حقیقیهای  ضریب وقفه 𝛾𝛾 و شاخص توهم مالیهای  ضریب نامتقارن وقفه 𝜃𝜃 خودهمبستگی،

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = ∑ 𝜌𝜌𝑗𝑗𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑗𝑗
𝑝𝑝
𝑗𝑗=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗

+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑞𝑞

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗
−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑟𝑟
𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗

+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑠𝑠

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗
−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑘𝑘
𝑗𝑗=0 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (4)    

( 5) ه( تعمیم داده شده است. در رابط5)( به رابطه پویای 4)( رابطه ایستای 2014)همکاران مطابق با مطالعه شین و  ،در ادامه
 تصریح شده است: 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡بر  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡و  𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر

∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜌𝜌𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝜃𝜃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1 + 𝛾𝛾𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−1 + ∑ 𝜌𝜌𝑖𝑖∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑖𝑖
𝑝𝑝−1
𝑖𝑖=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑖𝑖∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑞𝑞−1
𝑖𝑖=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑖𝑖∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑠𝑠−1
𝑖𝑖=0 + 𝑒𝑒𝑡𝑡 (5)   

 ، به مانند روشی که در معادلهمخارج دولتبر و نرخ ارز حقیقی  توهم مالی کننده های تبیین شاخصکه با لحاظ اثر نامتقارن 
 شود:  ( تصریح می6) تکرار شده است، رابطه (3و ) (2)

                                                           
5. Pesaran et al. 
1. Government Expenditure 
2. Fiscal Illusion 
3. Deficit Illusion 
4. Income Elasticity Illusion 
5. Elasticity Illusion 
6. Herfindahl  
7. Debt Illusion 
8. Real Exchange Rate 

۲( و شاخص تبیین کننده توهم مالی )

بحثِ عدم تقارن ضریب  پژوهش، آن( استفاده شده است. در 2014) شین و دیگران پژوهشتفکیک گردد. در تصریح الگو از 
 1پژوهش پسران و همکارانا استفاده از یک عامل اثرگذار بر متغیر وابسته در شرایط رونق و رکود مطرح شده است. ایشان ب

گذاری شده  ( نامNARDLهای توزیعی غیرخطی ) نمایند که الگوی خودتوضیحی با وقفه ( الگوی جدیدی معرفی می2001)
مخارج کل دولت به از اند  این الگو بر اساس متغیرهای پژوهش حاضر تبیین شده است. این متغیرها عبارت ،است. در ادامه

توهم کسری . 1 بر حاضر مشتمل پژوهشدر  𝐹𝐹𝐹𝐹شاخص  .است (𝐹𝐹𝐹𝐹3) کننده توهم مالی شاخص تبیین( و 𝐺𝐺𝐺𝐺2) قیمت ثابت
(𝐷𝐷𝐹𝐹4 که نسبت درآمدهای دولت به مخارج دولت است؛ دو معیار از ) نسبت مالیات بر درآمد به کل  .2توهم کشش یعنی

 توهم پیچیدگی. 4( است؛ 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹6ای غیرمستقیم به مستقیم )ه . نسبت مالیات3( و دیگری 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹5درآمدهای دولت )
درآمدهای دولت از منابع مالیاتی  میانگین وزنی بوده و (𝐻𝐻𝐹𝐹7) تمرکز هرفیندالآن شاخص  معیار کهاست  )پیچیدگی مالیاتی(

ه صورت لگاریتمی در ب هارمتغی. ( است𝑂𝑂𝐼𝐼𝑂𝑂𝐹𝐹8که نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای دولت ) توهم بدهی. 5و است؛ 
و نرخ ارز لگاریتم تواند از نرخ ارز حقیقی بپذیرد؛  مخارج دولت میبا توجه به تاثیری که  ،همچنین گرفته شده است.نظر

های توزیعی  مبنای الگوی خودتوضیحی با وقفه شود. نیز به عنوان متغیر توضیحی در الگو لحاظ می (𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅9حقیقی )
متغیرهایی با درجه انباشت یک  𝐹𝐹𝐹𝐹، 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐺𝐺𝐺𝐺 ( است که در آن1) رگرسیون نامتقارن در معادله(، NARDLغیرخطی )

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡به شکل به ترتیب  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹. متغیر هستند = 𝐹𝐹𝐹𝐹0 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡و  − = 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 0 + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡+ + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡− 
 است. (3و ) (2) به ترتیب به شکل روابط 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹 ، به نحوی که انباشت جزئی در تغییرهایاست تجزیه شده

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜃𝜃+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝜃𝜃−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− + 𝛾𝛾+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
+ + 𝛾𝛾−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

− + 𝑢𝑢𝑡𝑡     (1)  

{
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗+𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)       (2)   

{
𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
+𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
− = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)        (3)   

,𝐴𝐴𝑅𝑅𝐷𝐷𝐴𝐴(𝑝𝑝 ، الگوی نامتقارنباالر اساس روابط ب 𝑞𝑞, 𝐼𝐼, 𝑠𝑠, 𝑘𝑘) در این رابطه شود. ( طراحی می3) به شکل رابطه، 𝜌𝜌  ضریب
 است. نرخ ارز حقیقیهای  ضریب وقفه 𝛾𝛾 و شاخص توهم مالیهای  ضریب نامتقارن وقفه 𝜃𝜃 خودهمبستگی،

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = ∑ 𝜌𝜌𝑗𝑗𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑗𝑗
𝑝𝑝
𝑗𝑗=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗

+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑞𝑞

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗
−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑟𝑟
𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗

+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑠𝑠

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗
−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑘𝑘
𝑗𝑗=0 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (4)    

( 5) ه( تعمیم داده شده است. در رابط5)( به رابطه پویای 4)( رابطه ایستای 2014)همکاران مطابق با مطالعه شین و  ،در ادامه
 تصریح شده است: 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡بر  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡و  𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر

∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜌𝜌𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝜃𝜃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1 + 𝛾𝛾𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−1 + ∑ 𝜌𝜌𝑖𝑖∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑖𝑖
𝑝𝑝−1
𝑖𝑖=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑖𝑖∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑞𝑞−1
𝑖𝑖=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑖𝑖∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑠𝑠−1
𝑖𝑖=0 + 𝑒𝑒𝑡𝑡 (5)   

 ، به مانند روشی که در معادلهمخارج دولتبر و نرخ ارز حقیقی  توهم مالی کننده های تبیین شاخصکه با لحاظ اثر نامتقارن 
 شود:  ( تصریح می6) تکرار شده است، رابطه (3و ) (2)

                                                           
5. Pesaran et al. 
1. Government Expenditure 
2. Fiscal Illusion 
3. Deficit Illusion 
4. Income Elasticity Illusion 
5. Elasticity Illusion 
6. Herfindahl  
7. Debt Illusion 
8. Real Exchange Rate 

ثابت )
4( که نسبت درآمدهای دولت به مخارج دولت است؛ دو معیار از توهم کشش 

بحثِ عدم تقارن ضریب  پژوهش، آن( استفاده شده است. در 2014) شین و دیگران پژوهشتفکیک گردد. در تصریح الگو از 
 1پژوهش پسران و همکارانا استفاده از یک عامل اثرگذار بر متغیر وابسته در شرایط رونق و رکود مطرح شده است. ایشان ب

گذاری شده  ( نامNARDLهای توزیعی غیرخطی ) نمایند که الگوی خودتوضیحی با وقفه ( الگوی جدیدی معرفی می2001)
مخارج کل دولت به از اند  این الگو بر اساس متغیرهای پژوهش حاضر تبیین شده است. این متغیرها عبارت ،است. در ادامه

توهم کسری . 1 بر حاضر مشتمل پژوهشدر  𝐹𝐹𝐹𝐹شاخص  .است (𝐹𝐹𝐹𝐹3) کننده توهم مالی شاخص تبیین( و 𝐺𝐺𝐺𝐺2) قیمت ثابت
(𝐷𝐷𝐹𝐹4 که نسبت درآمدهای دولت به مخارج دولت است؛ دو معیار از ) نسبت مالیات بر درآمد به کل  .2توهم کشش یعنی

 توهم پیچیدگی. 4( است؛ 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹6ای غیرمستقیم به مستقیم )ه . نسبت مالیات3( و دیگری 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹5درآمدهای دولت )
درآمدهای دولت از منابع مالیاتی  میانگین وزنی بوده و (𝐻𝐻𝐹𝐹7) تمرکز هرفیندالآن شاخص  معیار کهاست  )پیچیدگی مالیاتی(

ه صورت لگاریتمی در ب هارمتغی. ( است𝑂𝑂𝐼𝐼𝑂𝑂𝐹𝐹8که نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای دولت ) توهم بدهی. 5و است؛ 
و نرخ ارز لگاریتم تواند از نرخ ارز حقیقی بپذیرد؛  مخارج دولت میبا توجه به تاثیری که  ،همچنین گرفته شده است.نظر

های توزیعی  مبنای الگوی خودتوضیحی با وقفه شود. نیز به عنوان متغیر توضیحی در الگو لحاظ می (𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅9حقیقی )
متغیرهایی با درجه انباشت یک  𝐹𝐹𝐹𝐹، 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐺𝐺𝐺𝐺 ( است که در آن1) رگرسیون نامتقارن در معادله(، NARDLغیرخطی )

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡به شکل به ترتیب  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹. متغیر هستند = 𝐹𝐹𝐹𝐹0 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡و  − = 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 0 + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡+ + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡− 
 است. (3و ) (2) به ترتیب به شکل روابط 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹 ، به نحوی که انباشت جزئی در تغییرهایاست تجزیه شده

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜃𝜃+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝜃𝜃−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− + 𝛾𝛾+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
+ + 𝛾𝛾−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

− + 𝑢𝑢𝑡𝑡     (1)  

{
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗+𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)       (2)   

{
𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
+𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
− = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)        (3)   

,𝐴𝐴𝑅𝑅𝐷𝐷𝐴𝐴(𝑝𝑝 ، الگوی نامتقارنباالر اساس روابط ب 𝑞𝑞, 𝐼𝐼, 𝑠𝑠, 𝑘𝑘) در این رابطه شود. ( طراحی می3) به شکل رابطه، 𝜌𝜌  ضریب
 است. نرخ ارز حقیقیهای  ضریب وقفه 𝛾𝛾 و شاخص توهم مالیهای  ضریب نامتقارن وقفه 𝜃𝜃 خودهمبستگی،

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = ∑ 𝜌𝜌𝑗𝑗𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑗𝑗
𝑝𝑝
𝑗𝑗=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗

+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑞𝑞

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗
−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑟𝑟
𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗

+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑠𝑠

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗
−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑘𝑘
𝑗𝑗=0 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (4)    

( 5) ه( تعمیم داده شده است. در رابط5)( به رابطه پویای 4)( رابطه ایستای 2014)همکاران مطابق با مطالعه شین و  ،در ادامه
 تصریح شده است: 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡بر  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡و  𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر

∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜌𝜌𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝜃𝜃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1 + 𝛾𝛾𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−1 + ∑ 𝜌𝜌𝑖𝑖∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑖𝑖
𝑝𝑝−1
𝑖𝑖=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑖𝑖∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑞𝑞−1
𝑖𝑖=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑖𝑖∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑠𝑠−1
𝑖𝑖=0 + 𝑒𝑒𝑡𝑡 (5)   

 ، به مانند روشی که در معادلهمخارج دولتبر و نرخ ارز حقیقی  توهم مالی کننده های تبیین شاخصکه با لحاظ اثر نامتقارن 
 شود:  ( تصریح می6) تکرار شده است، رابطه (3و ) (2)

                                                           
5. Pesaran et al. 
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2. Fiscal Illusion 
3. Deficit Illusion 
4. Income Elasticity Illusion 
5. Elasticity Illusion 
6. Herfindahl  
7. Debt Illusion 
8. Real Exchange Rate 

بر ۱. توهم کسری )
۵( و دیگری ۳. نسبت مالیات های 

بحثِ عدم تقارن ضریب  پژوهش، آن( استفاده شده است. در 2014) شین و دیگران پژوهشتفکیک گردد. در تصریح الگو از 
 1پژوهش پسران و همکارانا استفاده از یک عامل اثرگذار بر متغیر وابسته در شرایط رونق و رکود مطرح شده است. ایشان ب

گذاری شده  ( نامNARDLهای توزیعی غیرخطی ) نمایند که الگوی خودتوضیحی با وقفه ( الگوی جدیدی معرفی می2001)
مخارج کل دولت به از اند  این الگو بر اساس متغیرهای پژوهش حاضر تبیین شده است. این متغیرها عبارت ،است. در ادامه

توهم کسری . 1 بر حاضر مشتمل پژوهشدر  𝐹𝐹𝐹𝐹شاخص  .است (𝐹𝐹𝐹𝐹3) کننده توهم مالی شاخص تبیین( و 𝐺𝐺𝐺𝐺2) قیمت ثابت
(𝐷𝐷𝐹𝐹4 که نسبت درآمدهای دولت به مخارج دولت است؛ دو معیار از ) نسبت مالیات بر درآمد به کل  .2توهم کشش یعنی

 توهم پیچیدگی. 4( است؛ 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹6ای غیرمستقیم به مستقیم )ه . نسبت مالیات3( و دیگری 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹5درآمدهای دولت )
درآمدهای دولت از منابع مالیاتی  میانگین وزنی بوده و (𝐻𝐻𝐹𝐹7) تمرکز هرفیندالآن شاخص  معیار کهاست  )پیچیدگی مالیاتی(

ه صورت لگاریتمی در ب هارمتغی. ( است𝑂𝑂𝐼𝐼𝑂𝑂𝐹𝐹8که نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای دولت ) توهم بدهی. 5و است؛ 
و نرخ ارز لگاریتم تواند از نرخ ارز حقیقی بپذیرد؛  مخارج دولت میبا توجه به تاثیری که  ،همچنین گرفته شده است.نظر

های توزیعی  مبنای الگوی خودتوضیحی با وقفه شود. نیز به عنوان متغیر توضیحی در الگو لحاظ می (𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅9حقیقی )
متغیرهایی با درجه انباشت یک  𝐹𝐹𝐹𝐹، 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐺𝐺𝐺𝐺 ( است که در آن1) رگرسیون نامتقارن در معادله(، NARDLغیرخطی )

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡به شکل به ترتیب  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹. متغیر هستند = 𝐹𝐹𝐹𝐹0 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡و  − = 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 0 + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡+ + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡− 
 است. (3و ) (2) به ترتیب به شکل روابط 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹 ، به نحوی که انباشت جزئی در تغییرهایاست تجزیه شده

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜃𝜃+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝜃𝜃−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− + 𝛾𝛾+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
+ + 𝛾𝛾−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

− + 𝑢𝑢𝑡𝑡     (1)  

{
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗+𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)       (2)   

{
𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
+𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
− = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)        (3)   

,𝐴𝐴𝑅𝑅𝐷𝐷𝐴𝐴(𝑝𝑝 ، الگوی نامتقارنباالر اساس روابط ب 𝑞𝑞, 𝐼𝐼, 𝑠𝑠, 𝑘𝑘) در این رابطه شود. ( طراحی می3) به شکل رابطه، 𝜌𝜌  ضریب
 است. نرخ ارز حقیقیهای  ضریب وقفه 𝛾𝛾 و شاخص توهم مالیهای  ضریب نامتقارن وقفه 𝜃𝜃 خودهمبستگی،

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = ∑ 𝜌𝜌𝑗𝑗𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑗𝑗
𝑝𝑝
𝑗𝑗=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗

+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑞𝑞

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗
−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑟𝑟
𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗

+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑠𝑠

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗
−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑘𝑘
𝑗𝑗=0 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (4)    

( 5) ه( تعمیم داده شده است. در رابط5)( به رابطه پویای 4)( رابطه ایستای 2014)همکاران مطابق با مطالعه شین و  ،در ادامه
 تصریح شده است: 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡بر  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡و  𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر

∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜌𝜌𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝜃𝜃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1 + 𝛾𝛾𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−1 + ∑ 𝜌𝜌𝑖𝑖∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑖𝑖
𝑝𝑝−1
𝑖𝑖=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑖𝑖∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑞𝑞−1
𝑖𝑖=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑖𝑖∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑠𝑠−1
𝑖𝑖=0 + 𝑒𝑒𝑡𝑡 (5)   

 ، به مانند روشی که در معادلهمخارج دولتبر و نرخ ارز حقیقی  توهم مالی کننده های تبیین شاخصکه با لحاظ اثر نامتقارن 
 شود:  ( تصریح می6) تکرار شده است، رابطه (3و ) (2)
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یعنی ۲. نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولت )
6( است؛ 4. توهم پیچیدگی )پیچیدگی مالیاتی( است که معیار آن 

بحثِ عدم تقارن ضریب  پژوهش، آن( استفاده شده است. در 2014) شین و دیگران پژوهشتفکیک گردد. در تصریح الگو از 
 1پژوهش پسران و همکارانا استفاده از یک عامل اثرگذار بر متغیر وابسته در شرایط رونق و رکود مطرح شده است. ایشان ب

گذاری شده  ( نامNARDLهای توزیعی غیرخطی ) نمایند که الگوی خودتوضیحی با وقفه ( الگوی جدیدی معرفی می2001)
مخارج کل دولت به از اند  این الگو بر اساس متغیرهای پژوهش حاضر تبیین شده است. این متغیرها عبارت ،است. در ادامه

توهم کسری . 1 بر حاضر مشتمل پژوهشدر  𝐹𝐹𝐹𝐹شاخص  .است (𝐹𝐹𝐹𝐹3) کننده توهم مالی شاخص تبیین( و 𝐺𝐺𝐺𝐺2) قیمت ثابت
(𝐷𝐷𝐹𝐹4 که نسبت درآمدهای دولت به مخارج دولت است؛ دو معیار از ) نسبت مالیات بر درآمد به کل  .2توهم کشش یعنی

 توهم پیچیدگی. 4( است؛ 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹6ای غیرمستقیم به مستقیم )ه . نسبت مالیات3( و دیگری 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹5درآمدهای دولت )
درآمدهای دولت از منابع مالیاتی  میانگین وزنی بوده و (𝐻𝐻𝐹𝐹7) تمرکز هرفیندالآن شاخص  معیار کهاست  )پیچیدگی مالیاتی(

ه صورت لگاریتمی در ب هارمتغی. ( است𝑂𝑂𝐼𝐼𝑂𝑂𝐹𝐹8که نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای دولت ) توهم بدهی. 5و است؛ 
و نرخ ارز لگاریتم تواند از نرخ ارز حقیقی بپذیرد؛  مخارج دولت میبا توجه به تاثیری که  ،همچنین گرفته شده است.نظر

های توزیعی  مبنای الگوی خودتوضیحی با وقفه شود. نیز به عنوان متغیر توضیحی در الگو لحاظ می (𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅9حقیقی )
متغیرهایی با درجه انباشت یک  𝐹𝐹𝐹𝐹، 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐺𝐺𝐺𝐺 ( است که در آن1) رگرسیون نامتقارن در معادله(، NARDLغیرخطی )

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡به شکل به ترتیب  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹. متغیر هستند = 𝐹𝐹𝐹𝐹0 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡و  − = 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 0 + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡+ + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡− 
 است. (3و ) (2) به ترتیب به شکل روابط 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹 ، به نحوی که انباشت جزئی در تغییرهایاست تجزیه شده

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜃𝜃+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝜃𝜃−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− + 𝛾𝛾+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
+ + 𝛾𝛾−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

− + 𝑢𝑢𝑡𝑡     (1)  

{
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗+𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)       (2)   

{
𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
+𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
− = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)        (3)   

,𝐴𝐴𝑅𝑅𝐷𝐷𝐴𝐴(𝑝𝑝 ، الگوی نامتقارنباالر اساس روابط ب 𝑞𝑞, 𝐼𝐼, 𝑠𝑠, 𝑘𝑘) در این رابطه شود. ( طراحی می3) به شکل رابطه، 𝜌𝜌  ضریب
 است. نرخ ارز حقیقیهای  ضریب وقفه 𝛾𝛾 و شاخص توهم مالیهای  ضریب نامتقارن وقفه 𝜃𝜃 خودهمبستگی،

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = ∑ 𝜌𝜌𝑗𝑗𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑗𝑗
𝑝𝑝
𝑗𝑗=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗

+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑞𝑞

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗
−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑟𝑟
𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗

+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑠𝑠

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗
−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑘𝑘
𝑗𝑗=0 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (4)    

( 5) ه( تعمیم داده شده است. در رابط5)( به رابطه پویای 4)( رابطه ایستای 2014)همکاران مطابق با مطالعه شین و  ،در ادامه
 تصریح شده است: 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡بر  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡و  𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر

∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜌𝜌𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝜃𝜃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1 + 𝛾𝛾𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−1 + ∑ 𝜌𝜌𝑖𝑖∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑖𝑖
𝑝𝑝−1
𝑖𝑖=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑖𝑖∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑞𝑞−1
𝑖𝑖=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑖𝑖∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑠𝑠−1
𝑖𝑖=0 + 𝑒𝑒𝑡𝑡 (5)   

 ، به مانند روشی که در معادلهمخارج دولتبر و نرخ ارز حقیقی  توهم مالی کننده های تبیین شاخصکه با لحاظ اثر نامتقارن 
 شود:  ( تصریح می6) تکرار شده است، رابطه (3و ) (2)
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غیرمستقیم به مستقیم )
۷( بوده و میانگین وزنی درآمدهای دولت از منابع مالیاتی است؛ و ۵. 

بحثِ عدم تقارن ضریب  پژوهش، آن( استفاده شده است. در 2014) شین و دیگران پژوهشتفکیک گردد. در تصریح الگو از 
 1پژوهش پسران و همکارانا استفاده از یک عامل اثرگذار بر متغیر وابسته در شرایط رونق و رکود مطرح شده است. ایشان ب

گذاری شده  ( نامNARDLهای توزیعی غیرخطی ) نمایند که الگوی خودتوضیحی با وقفه ( الگوی جدیدی معرفی می2001)
مخارج کل دولت به از اند  این الگو بر اساس متغیرهای پژوهش حاضر تبیین شده است. این متغیرها عبارت ،است. در ادامه

توهم کسری . 1 بر حاضر مشتمل پژوهشدر  𝐹𝐹𝐹𝐹شاخص  .است (𝐹𝐹𝐹𝐹3) کننده توهم مالی شاخص تبیین( و 𝐺𝐺𝐺𝐺2) قیمت ثابت
(𝐷𝐷𝐹𝐹4 که نسبت درآمدهای دولت به مخارج دولت است؛ دو معیار از ) نسبت مالیات بر درآمد به کل  .2توهم کشش یعنی

 توهم پیچیدگی. 4( است؛ 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹6ای غیرمستقیم به مستقیم )ه . نسبت مالیات3( و دیگری 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹5درآمدهای دولت )
درآمدهای دولت از منابع مالیاتی  میانگین وزنی بوده و (𝐻𝐻𝐹𝐹7) تمرکز هرفیندالآن شاخص  معیار کهاست  )پیچیدگی مالیاتی(

ه صورت لگاریتمی در ب هارمتغی. ( است𝑂𝑂𝐼𝐼𝑂𝑂𝐹𝐹8که نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای دولت ) توهم بدهی. 5و است؛ 
و نرخ ارز لگاریتم تواند از نرخ ارز حقیقی بپذیرد؛  مخارج دولت میبا توجه به تاثیری که  ،همچنین گرفته شده است.نظر

های توزیعی  مبنای الگوی خودتوضیحی با وقفه شود. نیز به عنوان متغیر توضیحی در الگو لحاظ می (𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅9حقیقی )
متغیرهایی با درجه انباشت یک  𝐹𝐹𝐹𝐹، 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐺𝐺𝐺𝐺 ( است که در آن1) رگرسیون نامتقارن در معادله(، NARDLغیرخطی )

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡به شکل به ترتیب  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹. متغیر هستند = 𝐹𝐹𝐹𝐹0 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡و  − = 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 0 + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡+ + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡− 
 است. (3و ) (2) به ترتیب به شکل روابط 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹 ، به نحوی که انباشت جزئی در تغییرهایاست تجزیه شده

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜃𝜃+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝜃𝜃−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− + 𝛾𝛾+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
+ + 𝛾𝛾−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

− + 𝑢𝑢𝑡𝑡     (1)  

{
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗+𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)       (2)   

{
𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
+𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
− = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)        (3)   

,𝐴𝐴𝑅𝑅𝐷𝐷𝐴𝐴(𝑝𝑝 ، الگوی نامتقارنباالر اساس روابط ب 𝑞𝑞, 𝐼𝐼, 𝑠𝑠, 𝑘𝑘) در این رابطه شود. ( طراحی می3) به شکل رابطه، 𝜌𝜌  ضریب
 است. نرخ ارز حقیقیهای  ضریب وقفه 𝛾𝛾 و شاخص توهم مالیهای  ضریب نامتقارن وقفه 𝜃𝜃 خودهمبستگی،

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = ∑ 𝜌𝜌𝑗𝑗𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑗𝑗
𝑝𝑝
𝑗𝑗=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗

+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑞𝑞

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗
−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑟𝑟
𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗

+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑠𝑠

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗
−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑘𝑘
𝑗𝑗=0 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (4)    

( 5) ه( تعمیم داده شده است. در رابط5)( به رابطه پویای 4)( رابطه ایستای 2014)همکاران مطابق با مطالعه شین و  ،در ادامه
 تصریح شده است: 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡بر  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡و  𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر

∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜌𝜌𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝜃𝜃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1 + 𝛾𝛾𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−1 + ∑ 𝜌𝜌𝑖𝑖∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑖𝑖
𝑝𝑝−1
𝑖𝑖=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑖𝑖∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑞𝑞−1
𝑖𝑖=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑖𝑖∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑠𝑠−1
𝑖𝑖=0 + 𝑒𝑒𝑡𝑡 (5)   

 ، به مانند روشی که در معادلهمخارج دولتبر و نرخ ارز حقیقی  توهم مالی کننده های تبیین شاخصکه با لحاظ اثر نامتقارن 
 شود:  ( تصریح می6) تکرار شده است، رابطه (3و ) (2)

                                                           
5. Pesaran et al. 
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6. Herfindahl  
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8. Real Exchange Rate 

شاخص تمرکز هرفیندال )
به صورت  متغیرها  است.   )8

بحثِ عدم تقارن ضریب  پژوهش، آن( استفاده شده است. در 2014) شین و دیگران پژوهشتفکیک گردد. در تصریح الگو از 
 1پژوهش پسران و همکارانا استفاده از یک عامل اثرگذار بر متغیر وابسته در شرایط رونق و رکود مطرح شده است. ایشان ب

گذاری شده  ( نامNARDLهای توزیعی غیرخطی ) نمایند که الگوی خودتوضیحی با وقفه ( الگوی جدیدی معرفی می2001)
مخارج کل دولت به از اند  این الگو بر اساس متغیرهای پژوهش حاضر تبیین شده است. این متغیرها عبارت ،است. در ادامه

توهم کسری . 1 بر حاضر مشتمل پژوهشدر  𝐹𝐹𝐹𝐹شاخص  .است (𝐹𝐹𝐹𝐹3) کننده توهم مالی شاخص تبیین( و 𝐺𝐺𝐺𝐺2) قیمت ثابت
(𝐷𝐷𝐹𝐹4 که نسبت درآمدهای دولت به مخارج دولت است؛ دو معیار از ) نسبت مالیات بر درآمد به کل  .2توهم کشش یعنی

 توهم پیچیدگی. 4( است؛ 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹6ای غیرمستقیم به مستقیم )ه . نسبت مالیات3( و دیگری 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹5درآمدهای دولت )
درآمدهای دولت از منابع مالیاتی  میانگین وزنی بوده و (𝐻𝐻𝐹𝐹7) تمرکز هرفیندالآن شاخص  معیار کهاست  )پیچیدگی مالیاتی(

ه صورت لگاریتمی در ب هارمتغی. ( است𝑂𝑂𝐼𝐼𝑂𝑂𝐹𝐹8که نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای دولت ) توهم بدهی. 5و است؛ 
و نرخ ارز لگاریتم تواند از نرخ ارز حقیقی بپذیرد؛  مخارج دولت میبا توجه به تاثیری که  ،همچنین گرفته شده است.نظر

های توزیعی  مبنای الگوی خودتوضیحی با وقفه شود. نیز به عنوان متغیر توضیحی در الگو لحاظ می (𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅9حقیقی )
متغیرهایی با درجه انباشت یک  𝐹𝐹𝐹𝐹، 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐺𝐺𝐺𝐺 ( است که در آن1) رگرسیون نامتقارن در معادله(، NARDLغیرخطی )

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡به شکل به ترتیب  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹. متغیر هستند = 𝐹𝐹𝐹𝐹0 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡و  − = 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 0 + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡+ + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡− 
 است. (3و ) (2) به ترتیب به شکل روابط 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹 ، به نحوی که انباشت جزئی در تغییرهایاست تجزیه شده

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜃𝜃+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝜃𝜃−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− + 𝛾𝛾+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
+ + 𝛾𝛾−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

− + 𝑢𝑢𝑡𝑡     (1)  

{
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗+𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)       (2)   

{
𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
+𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
− = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)        (3)   

,𝐴𝐴𝑅𝑅𝐷𝐷𝐴𝐴(𝑝𝑝 ، الگوی نامتقارنباالر اساس روابط ب 𝑞𝑞, 𝐼𝐼, 𝑠𝑠, 𝑘𝑘) در این رابطه شود. ( طراحی می3) به شکل رابطه، 𝜌𝜌  ضریب
 است. نرخ ارز حقیقیهای  ضریب وقفه 𝛾𝛾 و شاخص توهم مالیهای  ضریب نامتقارن وقفه 𝜃𝜃 خودهمبستگی،

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = ∑ 𝜌𝜌𝑗𝑗𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑗𝑗
𝑝𝑝
𝑗𝑗=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗

+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑞𝑞

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗
−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑟𝑟
𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗

+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑠𝑠

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗
−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑘𝑘
𝑗𝑗=0 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (4)    

( 5) ه( تعمیم داده شده است. در رابط5)( به رابطه پویای 4)( رابطه ایستای 2014)همکاران مطابق با مطالعه شین و  ،در ادامه
 تصریح شده است: 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡بر  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡و  𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر

∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜌𝜌𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝜃𝜃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1 + 𝛾𝛾𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−1 + ∑ 𝜌𝜌𝑖𝑖∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑖𝑖
𝑝𝑝−1
𝑖𝑖=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑖𝑖∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑞𝑞−1
𝑖𝑖=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑖𝑖∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑠𝑠−1
𝑖𝑖=0 + 𝑒𝑒𝑡𝑡 (5)   

 ، به مانند روشی که در معادلهمخارج دولتبر و نرخ ارز حقیقی  توهم مالی کننده های تبیین شاخصکه با لحاظ اثر نامتقارن 
 شود:  ( تصریح می6) تکرار شده است، رابطه (3و ) (2)
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( دولت  درآمدهای  به کل  نفتی  درآمدهای  نسبت  بدهی که  توهم 
نرخ  از  می تواند  دولت  مخارج  که  تاثیری  به  توجه  با  است. همچنین،  نظرگرفته شده  در  لگاریتمی 
9( نیز به عنوان متغیر توضیحی در الگو لحاظ 

بحثِ عدم تقارن ضریب  پژوهش، آن( استفاده شده است. در 2014) شین و دیگران پژوهشتفکیک گردد. در تصریح الگو از 
 1پژوهش پسران و همکارانا استفاده از یک عامل اثرگذار بر متغیر وابسته در شرایط رونق و رکود مطرح شده است. ایشان ب

گذاری شده  ( نامNARDLهای توزیعی غیرخطی ) نمایند که الگوی خودتوضیحی با وقفه ( الگوی جدیدی معرفی می2001)
مخارج کل دولت به از اند  این الگو بر اساس متغیرهای پژوهش حاضر تبیین شده است. این متغیرها عبارت ،است. در ادامه

توهم کسری . 1 بر حاضر مشتمل پژوهشدر  𝐹𝐹𝐹𝐹شاخص  .است (𝐹𝐹𝐹𝐹3) کننده توهم مالی شاخص تبیین( و 𝐺𝐺𝐺𝐺2) قیمت ثابت
(𝐷𝐷𝐹𝐹4 که نسبت درآمدهای دولت به مخارج دولت است؛ دو معیار از ) نسبت مالیات بر درآمد به کل  .2توهم کشش یعنی

 توهم پیچیدگی. 4( است؛ 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹6ای غیرمستقیم به مستقیم )ه . نسبت مالیات3( و دیگری 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹5درآمدهای دولت )
درآمدهای دولت از منابع مالیاتی  میانگین وزنی بوده و (𝐻𝐻𝐹𝐹7) تمرکز هرفیندالآن شاخص  معیار کهاست  )پیچیدگی مالیاتی(

ه صورت لگاریتمی در ب هارمتغی. ( است𝑂𝑂𝐼𝐼𝑂𝑂𝐹𝐹8که نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای دولت ) توهم بدهی. 5و است؛ 
و نرخ ارز لگاریتم تواند از نرخ ارز حقیقی بپذیرد؛  مخارج دولت میبا توجه به تاثیری که  ،همچنین گرفته شده است.نظر

های توزیعی  مبنای الگوی خودتوضیحی با وقفه شود. نیز به عنوان متغیر توضیحی در الگو لحاظ می (𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅9حقیقی )
متغیرهایی با درجه انباشت یک  𝐹𝐹𝐹𝐹، 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐺𝐺𝐺𝐺 ( است که در آن1) رگرسیون نامتقارن در معادله(، NARDLغیرخطی )

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡به شکل به ترتیب  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹. متغیر هستند = 𝐹𝐹𝐹𝐹0 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡و  − = 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 0 + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡+ + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡− 
 است. (3و ) (2) به ترتیب به شکل روابط 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹 ، به نحوی که انباشت جزئی در تغییرهایاست تجزیه شده

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜃𝜃+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝜃𝜃−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− + 𝛾𝛾+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
+ + 𝛾𝛾−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

− + 𝑢𝑢𝑡𝑡     (1)  

{
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗+𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)       (2)   

{
𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
+𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
− = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)        (3)   

,𝐴𝐴𝑅𝑅𝐷𝐷𝐴𝐴(𝑝𝑝 ، الگوی نامتقارنباالر اساس روابط ب 𝑞𝑞, 𝐼𝐼, 𝑠𝑠, 𝑘𝑘) در این رابطه شود. ( طراحی می3) به شکل رابطه، 𝜌𝜌  ضریب
 است. نرخ ارز حقیقیهای  ضریب وقفه 𝛾𝛾 و شاخص توهم مالیهای  ضریب نامتقارن وقفه 𝜃𝜃 خودهمبستگی،

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = ∑ 𝜌𝜌𝑗𝑗𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑗𝑗
𝑝𝑝
𝑗𝑗=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗

+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑞𝑞

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗
−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑟𝑟
𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗

+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑠𝑠

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗
−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑘𝑘
𝑗𝑗=0 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (4)    

( 5) ه( تعمیم داده شده است. در رابط5)( به رابطه پویای 4)( رابطه ایستای 2014)همکاران مطابق با مطالعه شین و  ،در ادامه
 تصریح شده است: 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡بر  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡و  𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر

∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜌𝜌𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝜃𝜃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1 + 𝛾𝛾𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−1 + ∑ 𝜌𝜌𝑖𝑖∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑖𝑖
𝑝𝑝−1
𝑖𝑖=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑖𝑖∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑞𝑞−1
𝑖𝑖=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑖𝑖∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑠𝑠−1
𝑖𝑖=0 + 𝑒𝑒𝑡𝑡 (5)   

 ، به مانند روشی که در معادلهمخارج دولتبر و نرخ ارز حقیقی  توهم مالی کننده های تبیین شاخصکه با لحاظ اثر نامتقارن 
 شود:  ( تصریح می6) تکرار شده است، رابطه (3و ) (2)
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ارز حقیقی بپذیرد؛ لگاریتم و نرخ ارز حقیقی )
می شود. مبنای الگوی خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی )NARDL(، رگرسیون نامتقارن در 
 و 

بحثِ عدم تقارن ضریب  پژوهش، آن( استفاده شده است. در 2014) شین و دیگران پژوهشتفکیک گردد. در تصریح الگو از 
 1پژوهش پسران و همکارانا استفاده از یک عامل اثرگذار بر متغیر وابسته در شرایط رونق و رکود مطرح شده است. ایشان ب

گذاری شده  ( نامNARDLهای توزیعی غیرخطی ) نمایند که الگوی خودتوضیحی با وقفه ( الگوی جدیدی معرفی می2001)
مخارج کل دولت به از اند  این الگو بر اساس متغیرهای پژوهش حاضر تبیین شده است. این متغیرها عبارت ،است. در ادامه

توهم کسری . 1 بر حاضر مشتمل پژوهشدر  𝐹𝐹𝐹𝐹شاخص  .است (𝐹𝐹𝐹𝐹3) کننده توهم مالی شاخص تبیین( و 𝐺𝐺𝐺𝐺2) قیمت ثابت
(𝐷𝐷𝐹𝐹4 که نسبت درآمدهای دولت به مخارج دولت است؛ دو معیار از ) نسبت مالیات بر درآمد به کل  .2توهم کشش یعنی

 توهم پیچیدگی. 4( است؛ 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹6ای غیرمستقیم به مستقیم )ه . نسبت مالیات3( و دیگری 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹5درآمدهای دولت )
درآمدهای دولت از منابع مالیاتی  میانگین وزنی بوده و (𝐻𝐻𝐹𝐹7) تمرکز هرفیندالآن شاخص  معیار کهاست  )پیچیدگی مالیاتی(

ه صورت لگاریتمی در ب هارمتغی. ( است𝑂𝑂𝐼𝐼𝑂𝑂𝐹𝐹8که نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای دولت ) توهم بدهی. 5و است؛ 
و نرخ ارز لگاریتم تواند از نرخ ارز حقیقی بپذیرد؛  مخارج دولت میبا توجه به تاثیری که  ،همچنین گرفته شده است.نظر

های توزیعی  مبنای الگوی خودتوضیحی با وقفه شود. نیز به عنوان متغیر توضیحی در الگو لحاظ می (𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅9حقیقی )
متغیرهایی با درجه انباشت یک  𝐹𝐹𝐹𝐹، 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐺𝐺𝐺𝐺 ( است که در آن1) رگرسیون نامتقارن در معادله(، NARDLغیرخطی )

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡به شکل به ترتیب  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹. متغیر هستند = 𝐹𝐹𝐹𝐹0 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡و  − = 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 0 + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡+ + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡− 
 است. (3و ) (2) به ترتیب به شکل روابط 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹 ، به نحوی که انباشت جزئی در تغییرهایاست تجزیه شده

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜃𝜃+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝜃𝜃−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− + 𝛾𝛾+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
+ + 𝛾𝛾−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

− + 𝑢𝑢𝑡𝑡     (1)  

{
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗+𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)       (2)   

{
𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
+𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
− = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)        (3)   

,𝐴𝐴𝑅𝑅𝐷𝐷𝐴𝐴(𝑝𝑝 ، الگوی نامتقارنباالر اساس روابط ب 𝑞𝑞, 𝐼𝐼, 𝑠𝑠, 𝑘𝑘) در این رابطه شود. ( طراحی می3) به شکل رابطه، 𝜌𝜌  ضریب
 است. نرخ ارز حقیقیهای  ضریب وقفه 𝛾𝛾 و شاخص توهم مالیهای  ضریب نامتقارن وقفه 𝜃𝜃 خودهمبستگی،

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = ∑ 𝜌𝜌𝑗𝑗𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑗𝑗
𝑝𝑝
𝑗𝑗=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗

+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑞𝑞

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗
−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑟𝑟
𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗

+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑠𝑠

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗
−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑘𝑘
𝑗𝑗=0 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (4)    

( 5) ه( تعمیم داده شده است. در رابط5)( به رابطه پویای 4)( رابطه ایستای 2014)همکاران مطابق با مطالعه شین و  ،در ادامه
 تصریح شده است: 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡بر  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡و  𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر

∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜌𝜌𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝜃𝜃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1 + 𝛾𝛾𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−1 + ∑ 𝜌𝜌𝑖𝑖∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑖𝑖
𝑝𝑝−1
𝑖𝑖=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑖𝑖∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑞𝑞−1
𝑖𝑖=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑖𝑖∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑠𝑠−1
𝑖𝑖=0 + 𝑒𝑒𝑡𝑡 (5)   

 ، به مانند روشی که در معادلهمخارج دولتبر و نرخ ارز حقیقی  توهم مالی کننده های تبیین شاخصکه با لحاظ اثر نامتقارن 
 شود:  ( تصریح می6) تکرار شده است، رابطه (3و ) (2)
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 متغیرهایی با درجه انباشت یک هستند. متغیر 

بحثِ عدم تقارن ضریب  پژوهش، آن( استفاده شده است. در 2014) شین و دیگران پژوهشتفکیک گردد. در تصریح الگو از 
 1پژوهش پسران و همکارانا استفاده از یک عامل اثرگذار بر متغیر وابسته در شرایط رونق و رکود مطرح شده است. ایشان ب

گذاری شده  ( نامNARDLهای توزیعی غیرخطی ) نمایند که الگوی خودتوضیحی با وقفه ( الگوی جدیدی معرفی می2001)
مخارج کل دولت به از اند  این الگو بر اساس متغیرهای پژوهش حاضر تبیین شده است. این متغیرها عبارت ،است. در ادامه

توهم کسری . 1 بر حاضر مشتمل پژوهشدر  𝐹𝐹𝐹𝐹شاخص  .است (𝐹𝐹𝐹𝐹3) کننده توهم مالی شاخص تبیین( و 𝐺𝐺𝐺𝐺2) قیمت ثابت
(𝐷𝐷𝐹𝐹4 که نسبت درآمدهای دولت به مخارج دولت است؛ دو معیار از ) نسبت مالیات بر درآمد به کل  .2توهم کشش یعنی

 توهم پیچیدگی. 4( است؛ 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹6ای غیرمستقیم به مستقیم )ه . نسبت مالیات3( و دیگری 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹5درآمدهای دولت )
درآمدهای دولت از منابع مالیاتی  میانگین وزنی بوده و (𝐻𝐻𝐹𝐹7) تمرکز هرفیندالآن شاخص  معیار کهاست  )پیچیدگی مالیاتی(

ه صورت لگاریتمی در ب هارمتغی. ( است𝑂𝑂𝐼𝐼𝑂𝑂𝐹𝐹8که نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای دولت ) توهم بدهی. 5و است؛ 
و نرخ ارز لگاریتم تواند از نرخ ارز حقیقی بپذیرد؛  مخارج دولت میبا توجه به تاثیری که  ،همچنین گرفته شده است.نظر

های توزیعی  مبنای الگوی خودتوضیحی با وقفه شود. نیز به عنوان متغیر توضیحی در الگو لحاظ می (𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅9حقیقی )
متغیرهایی با درجه انباشت یک  𝐹𝐹𝐹𝐹، 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐺𝐺𝐺𝐺 ( است که در آن1) رگرسیون نامتقارن در معادله(، NARDLغیرخطی )

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡به شکل به ترتیب  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹. متغیر هستند = 𝐹𝐹𝐹𝐹0 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡و  − = 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 0 + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡+ + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡− 
 است. (3و ) (2) به ترتیب به شکل روابط 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹 ، به نحوی که انباشت جزئی در تغییرهایاست تجزیه شده

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜃𝜃+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝜃𝜃−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− + 𝛾𝛾+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
+ + 𝛾𝛾−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

− + 𝑢𝑢𝑡𝑡     (1)  

{
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗+𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)       (2)   

{
𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
+𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
− = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)        (3)   

,𝐴𝐴𝑅𝑅𝐷𝐷𝐴𝐴(𝑝𝑝 ، الگوی نامتقارنباالر اساس روابط ب 𝑞𝑞, 𝐼𝐼, 𝑠𝑠, 𝑘𝑘) در این رابطه شود. ( طراحی می3) به شکل رابطه، 𝜌𝜌  ضریب
 است. نرخ ارز حقیقیهای  ضریب وقفه 𝛾𝛾 و شاخص توهم مالیهای  ضریب نامتقارن وقفه 𝜃𝜃 خودهمبستگی،

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = ∑ 𝜌𝜌𝑗𝑗𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑗𝑗
𝑝𝑝
𝑗𝑗=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗

+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑞𝑞

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗
−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑟𝑟
𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗

+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑠𝑠

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗
−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑘𝑘
𝑗𝑗=0 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (4)    

( 5) ه( تعمیم داده شده است. در رابط5)( به رابطه پویای 4)( رابطه ایستای 2014)همکاران مطابق با مطالعه شین و  ،در ادامه
 تصریح شده است: 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡بر  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡و  𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر

∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜌𝜌𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝜃𝜃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1 + 𝛾𝛾𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−1 + ∑ 𝜌𝜌𝑖𝑖∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑖𝑖
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بحثِ عدم تقارن ضریب  پژوهش، آن( استفاده شده است. در 2014) شین و دیگران پژوهشتفکیک گردد. در تصریح الگو از 
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 توهم پیچیدگی. 4( است؛ 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹6ای غیرمستقیم به مستقیم )ه . نسبت مالیات3( و دیگری 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹5درآمدهای دولت )
درآمدهای دولت از منابع مالیاتی  میانگین وزنی بوده و (𝐻𝐻𝐹𝐹7) تمرکز هرفیندالآن شاخص  معیار کهاست  )پیچیدگی مالیاتی(

ه صورت لگاریتمی در ب هارمتغی. ( است𝑂𝑂𝐼𝐼𝑂𝑂𝐹𝐹8که نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای دولت ) توهم بدهی. 5و است؛ 
و نرخ ارز لگاریتم تواند از نرخ ارز حقیقی بپذیرد؛  مخارج دولت میبا توجه به تاثیری که  ،همچنین گرفته شده است.نظر

های توزیعی  مبنای الگوی خودتوضیحی با وقفه شود. نیز به عنوان متغیر توضیحی در الگو لحاظ می (𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅9حقیقی )
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𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡و  − = 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 0 + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡+ + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡− 
 است. (3و ) (2) به ترتیب به شکل روابط 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹 ، به نحوی که انباشت جزئی در تغییرهایاست تجزیه شده

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜃𝜃+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝜃𝜃−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− + 𝛾𝛾+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
+ + 𝛾𝛾−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

− + 𝑢𝑢𝑡𝑡     (1)  

{
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗+𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)       (2)   

{
𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
+𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
− = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)        (3)   
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𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = ∑ 𝜌𝜌𝑗𝑗𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑗𝑗
𝑝𝑝
𝑗𝑗=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗

+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑞𝑞

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗
−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑟𝑟
𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗

+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑠𝑠

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗
−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑘𝑘
𝑗𝑗=0 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (4)    

( 5) ه( تعمیم داده شده است. در رابط5)( به رابطه پویای 4)( رابطه ایستای 2014)همکاران مطابق با مطالعه شین و  ،در ادامه
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𝑖𝑖=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑖𝑖∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑠𝑠−1
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ه صورت لگاریتمی در ب هارمتغی. ( است𝑂𝑂𝐼𝐼𝑂𝑂𝐹𝐹8که نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای دولت ) توهم بدهی. 5و است؛ 
و نرخ ارز لگاریتم تواند از نرخ ارز حقیقی بپذیرد؛  مخارج دولت میبا توجه به تاثیری که  ،همچنین گرفته شده است.نظر

های توزیعی  مبنای الگوی خودتوضیحی با وقفه شود. نیز به عنوان متغیر توضیحی در الگو لحاظ می (𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅9حقیقی )
متغیرهایی با درجه انباشت یک  𝐹𝐹𝐹𝐹، 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐺𝐺𝐺𝐺 ( است که در آن1) رگرسیون نامتقارن در معادله(، NARDLغیرخطی )

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡به شکل به ترتیب  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹. متغیر هستند = 𝐹𝐹𝐹𝐹0 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡و  − = 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 0 + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡+ + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡− 
 است. (3و ) (2) به ترتیب به شکل روابط 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹 ، به نحوی که انباشت جزئی در تغییرهایاست تجزیه شده

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜃𝜃+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝜃𝜃−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− + 𝛾𝛾+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
+ + 𝛾𝛾−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

− + 𝑢𝑢𝑡𝑡     (1)  

{
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗+𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)       (2)   

{
𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
+𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
− = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)        (3)   

,𝐴𝐴𝑅𝑅𝐷𝐷𝐴𝐴(𝑝𝑝 ، الگوی نامتقارنباالر اساس روابط ب 𝑞𝑞, 𝐼𝐼, 𝑠𝑠, 𝑘𝑘) در این رابطه شود. ( طراحی می3) به شکل رابطه، 𝜌𝜌  ضریب
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𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = ∑ 𝜌𝜌𝑗𝑗𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑗𝑗
𝑝𝑝
𝑗𝑗=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗

+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑞𝑞

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗
−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑟𝑟
𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗

+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑠𝑠

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗
−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑘𝑘
𝑗𝑗=0 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (4)    

( 5) ه( تعمیم داده شده است. در رابط5)( به رابطه پویای 4)( رابطه ایستای 2014)همکاران مطابق با مطالعه شین و  ،در ادامه
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𝑝𝑝−1
𝑖𝑖=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑖𝑖∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑞𝑞−1
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𝑖𝑖=0 + 𝑒𝑒𝑡𝑡 (5)   

 ، به مانند روشی که در معادلهمخارج دولتبر و نرخ ارز حقیقی  توهم مالی کننده های تبیین شاخصکه با لحاظ اثر نامتقارن 
 شود:  ( تصریح می6) تکرار شده است، رابطه (3و ) (2)

                                                           
5. Pesaran et al. 
1. Government Expenditure 
2. Fiscal Illusion 
3. Deficit Illusion 
4. Income Elasticity Illusion 
5. Elasticity Illusion 
6. Herfindahl  
7. Debt Illusion 
8. Real Exchange Rate 

معادله )۱( است که در آن 
 

بحثِ عدم تقارن ضریب  پژوهش، آن( استفاده شده است. در 2014) شین و دیگران پژوهشتفکیک گردد. در تصریح الگو از 
 1پژوهش پسران و همکارانا استفاده از یک عامل اثرگذار بر متغیر وابسته در شرایط رونق و رکود مطرح شده است. ایشان ب

گذاری شده  ( نامNARDLهای توزیعی غیرخطی ) نمایند که الگوی خودتوضیحی با وقفه ( الگوی جدیدی معرفی می2001)
مخارج کل دولت به از اند  این الگو بر اساس متغیرهای پژوهش حاضر تبیین شده است. این متغیرها عبارت ،است. در ادامه

توهم کسری . 1 بر حاضر مشتمل پژوهشدر  𝐹𝐹𝐹𝐹شاخص  .است (𝐹𝐹𝐹𝐹3) کننده توهم مالی شاخص تبیین( و 𝐺𝐺𝐺𝐺2) قیمت ثابت
(𝐷𝐷𝐹𝐹4 که نسبت درآمدهای دولت به مخارج دولت است؛ دو معیار از ) نسبت مالیات بر درآمد به کل  .2توهم کشش یعنی

 توهم پیچیدگی. 4( است؛ 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹6ای غیرمستقیم به مستقیم )ه . نسبت مالیات3( و دیگری 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹5درآمدهای دولت )
درآمدهای دولت از منابع مالیاتی  میانگین وزنی بوده و (𝐻𝐻𝐹𝐹7) تمرکز هرفیندالآن شاخص  معیار کهاست  )پیچیدگی مالیاتی(

ه صورت لگاریتمی در ب هارمتغی. ( است𝑂𝑂𝐼𝐼𝑂𝑂𝐹𝐹8که نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای دولت ) توهم بدهی. 5و است؛ 
و نرخ ارز لگاریتم تواند از نرخ ارز حقیقی بپذیرد؛  مخارج دولت میبا توجه به تاثیری که  ،همچنین گرفته شده است.نظر

های توزیعی  مبنای الگوی خودتوضیحی با وقفه شود. نیز به عنوان متغیر توضیحی در الگو لحاظ می (𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅9حقیقی )
متغیرهایی با درجه انباشت یک  𝐹𝐹𝐹𝐹، 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐺𝐺𝐺𝐺 ( است که در آن1) رگرسیون نامتقارن در معادله(، NARDLغیرخطی )

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡به شکل به ترتیب  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹. متغیر هستند = 𝐹𝐹𝐹𝐹0 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡و  − = 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 0 + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡+ + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡− 
 است. (3و ) (2) به ترتیب به شکل روابط 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹 ، به نحوی که انباشت جزئی در تغییرهایاست تجزیه شده

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜃𝜃+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝜃𝜃−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− + 𝛾𝛾+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
+ + 𝛾𝛾−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

− + 𝑢𝑢𝑡𝑡     (1)  

{
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗+𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)       (2)   

{
𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
+𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
− = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)        (3)   

,𝐴𝐴𝑅𝑅𝐷𝐷𝐴𝐴(𝑝𝑝 ، الگوی نامتقارنباالر اساس روابط ب 𝑞𝑞, 𝐼𝐼, 𝑠𝑠, 𝑘𝑘) در این رابطه شود. ( طراحی می3) به شکل رابطه، 𝜌𝜌  ضریب
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𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = ∑ 𝜌𝜌𝑗𝑗𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑗𝑗
𝑝𝑝
𝑗𝑗=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗

+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑞𝑞

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗
−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑟𝑟
𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗

+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑠𝑠

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗
−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑘𝑘
𝑗𝑗=0 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (4)    

( 5) ه( تعمیم داده شده است. در رابط5)( به رابطه پویای 4)( رابطه ایستای 2014)همکاران مطابق با مطالعه شین و  ،در ادامه
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بحثِ عدم تقارن ضریب  پژوهش، آن( استفاده شده است. در 2014) شین و دیگران پژوهشتفکیک گردد. در تصریح الگو از 
 1پژوهش پسران و همکارانا استفاده از یک عامل اثرگذار بر متغیر وابسته در شرایط رونق و رکود مطرح شده است. ایشان ب

گذاری شده  ( نامNARDLهای توزیعی غیرخطی ) نمایند که الگوی خودتوضیحی با وقفه ( الگوی جدیدی معرفی می2001)
مخارج کل دولت به از اند  این الگو بر اساس متغیرهای پژوهش حاضر تبیین شده است. این متغیرها عبارت ،است. در ادامه

توهم کسری . 1 بر حاضر مشتمل پژوهشدر  𝐹𝐹𝐹𝐹شاخص  .است (𝐹𝐹𝐹𝐹3) کننده توهم مالی شاخص تبیین( و 𝐺𝐺𝐺𝐺2) قیمت ثابت
(𝐷𝐷𝐹𝐹4 که نسبت درآمدهای دولت به مخارج دولت است؛ دو معیار از ) نسبت مالیات بر درآمد به کل  .2توهم کشش یعنی

 توهم پیچیدگی. 4( است؛ 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹6ای غیرمستقیم به مستقیم )ه . نسبت مالیات3( و دیگری 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹5درآمدهای دولت )
درآمدهای دولت از منابع مالیاتی  میانگین وزنی بوده و (𝐻𝐻𝐹𝐹7) تمرکز هرفیندالآن شاخص  معیار کهاست  )پیچیدگی مالیاتی(

ه صورت لگاریتمی در ب هارمتغی. ( است𝑂𝑂𝐼𝐼𝑂𝑂𝐹𝐹8که نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای دولت ) توهم بدهی. 5و است؛ 
و نرخ ارز لگاریتم تواند از نرخ ارز حقیقی بپذیرد؛  مخارج دولت میبا توجه به تاثیری که  ،همچنین گرفته شده است.نظر

های توزیعی  مبنای الگوی خودتوضیحی با وقفه شود. نیز به عنوان متغیر توضیحی در الگو لحاظ می (𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅9حقیقی )
متغیرهایی با درجه انباشت یک  𝐹𝐹𝐹𝐹، 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐺𝐺𝐺𝐺 ( است که در آن1) رگرسیون نامتقارن در معادله(، NARDLغیرخطی )

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡به شکل به ترتیب  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹. متغیر هستند = 𝐹𝐹𝐹𝐹0 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡و  − = 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 0 + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡+ + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡− 
 است. (3و ) (2) به ترتیب به شکل روابط 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹 ، به نحوی که انباشت جزئی در تغییرهایاست تجزیه شده

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜃𝜃+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝜃𝜃−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− + 𝛾𝛾+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
+ + 𝛾𝛾−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

− + 𝑢𝑢𝑡𝑡     (1)  

{
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗+𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)       (2)   

{
𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
+𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
− = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)        (3)   

,𝐴𝐴𝑅𝑅𝐷𝐷𝐴𝐴(𝑝𝑝 ، الگوی نامتقارنباالر اساس روابط ب 𝑞𝑞, 𝐼𝐼, 𝑠𝑠, 𝑘𝑘) در این رابطه شود. ( طراحی می3) به شکل رابطه، 𝜌𝜌  ضریب
 است. نرخ ارز حقیقیهای  ضریب وقفه 𝛾𝛾 و شاخص توهم مالیهای  ضریب نامتقارن وقفه 𝜃𝜃 خودهمبستگی،

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = ∑ 𝜌𝜌𝑗𝑗𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑗𝑗
𝑝𝑝
𝑗𝑗=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗

+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑞𝑞

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗
−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑟𝑟
𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗

+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑠𝑠

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗
−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑘𝑘
𝑗𝑗=0 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (4)    

( 5) ه( تعمیم داده شده است. در رابط5)( به رابطه پویای 4)( رابطه ایستای 2014)همکاران مطابق با مطالعه شین و  ،در ادامه
 تصریح شده است: 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡بر  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡و  𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر

∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜌𝜌𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝜃𝜃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1 + 𝛾𝛾𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−1 + ∑ 𝜌𝜌𝑖𝑖∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑖𝑖
𝑝𝑝−1
𝑖𝑖=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑖𝑖∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑞𝑞−1
𝑖𝑖=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑖𝑖∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑠𝑠−1
𝑖𝑖=0 + 𝑒𝑒𝑡𝑡 (5)   

 ، به مانند روشی که در معادلهمخارج دولتبر و نرخ ارز حقیقی  توهم مالی کننده های تبیین شاخصکه با لحاظ اثر نامتقارن 
 شود:  ( تصریح می6) تکرار شده است، رابطه (3و ) (2)

                                                           
5. Pesaran et al. 
1. Government Expenditure 
2. Fiscal Illusion 
3. Deficit Illusion 
4. Income Elasticity Illusion 
5. Elasticity Illusion 
6. Herfindahl  
7. Debt Illusion 
8. Real Exchange Rate 

 به ترتیب به شکل 

بحثِ عدم تقارن ضریب  پژوهش، آن( استفاده شده است. در 2014) شین و دیگران پژوهشتفکیک گردد. در تصریح الگو از 
 1پژوهش پسران و همکارانا استفاده از یک عامل اثرگذار بر متغیر وابسته در شرایط رونق و رکود مطرح شده است. ایشان ب

گذاری شده  ( نامNARDLهای توزیعی غیرخطی ) نمایند که الگوی خودتوضیحی با وقفه ( الگوی جدیدی معرفی می2001)
مخارج کل دولت به از اند  این الگو بر اساس متغیرهای پژوهش حاضر تبیین شده است. این متغیرها عبارت ،است. در ادامه

توهم کسری . 1 بر حاضر مشتمل پژوهشدر  𝐹𝐹𝐹𝐹شاخص  .است (𝐹𝐹𝐹𝐹3) کننده توهم مالی شاخص تبیین( و 𝐺𝐺𝐺𝐺2) قیمت ثابت
(𝐷𝐷𝐹𝐹4 که نسبت درآمدهای دولت به مخارج دولت است؛ دو معیار از ) نسبت مالیات بر درآمد به کل  .2توهم کشش یعنی

 توهم پیچیدگی. 4( است؛ 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹6ای غیرمستقیم به مستقیم )ه . نسبت مالیات3( و دیگری 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹5درآمدهای دولت )
درآمدهای دولت از منابع مالیاتی  میانگین وزنی بوده و (𝐻𝐻𝐹𝐹7) تمرکز هرفیندالآن شاخص  معیار کهاست  )پیچیدگی مالیاتی(

ه صورت لگاریتمی در ب هارمتغی. ( است𝑂𝑂𝐼𝐼𝑂𝑂𝐹𝐹8که نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای دولت ) توهم بدهی. 5و است؛ 
و نرخ ارز لگاریتم تواند از نرخ ارز حقیقی بپذیرد؛  مخارج دولت میبا توجه به تاثیری که  ،همچنین گرفته شده است.نظر

های توزیعی  مبنای الگوی خودتوضیحی با وقفه شود. نیز به عنوان متغیر توضیحی در الگو لحاظ می (𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅9حقیقی )
متغیرهایی با درجه انباشت یک  𝐹𝐹𝐹𝐹، 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐺𝐺𝐺𝐺 ( است که در آن1) رگرسیون نامتقارن در معادله(، NARDLغیرخطی )

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡به شکل به ترتیب  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹. متغیر هستند = 𝐹𝐹𝐹𝐹0 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡و  − = 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 0 + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡+ + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡− 
 است. (3و ) (2) به ترتیب به شکل روابط 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹 ، به نحوی که انباشت جزئی در تغییرهایاست تجزیه شده

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜃𝜃+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝜃𝜃−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− + 𝛾𝛾+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
+ + 𝛾𝛾−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

− + 𝑢𝑢𝑡𝑡     (1)  

{
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗+𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)       (2)   

{
𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
+𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
− = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)        (3)   

,𝐴𝐴𝑅𝑅𝐷𝐷𝐴𝐴(𝑝𝑝 ، الگوی نامتقارنباالر اساس روابط ب 𝑞𝑞, 𝐼𝐼, 𝑠𝑠, 𝑘𝑘) در این رابطه شود. ( طراحی می3) به شکل رابطه، 𝜌𝜌  ضریب
 است. نرخ ارز حقیقیهای  ضریب وقفه 𝛾𝛾 و شاخص توهم مالیهای  ضریب نامتقارن وقفه 𝜃𝜃 خودهمبستگی،

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = ∑ 𝜌𝜌𝑗𝑗𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑗𝑗
𝑝𝑝
𝑗𝑗=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗

+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑞𝑞

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗
−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑟𝑟
𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗

+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑠𝑠

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗
−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑘𝑘
𝑗𝑗=0 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (4)    

( 5) ه( تعمیم داده شده است. در رابط5)( به رابطه پویای 4)( رابطه ایستای 2014)همکاران مطابق با مطالعه شین و  ،در ادامه
 تصریح شده است: 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡بر  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡و  𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر

∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜌𝜌𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝜃𝜃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1 + 𝛾𝛾𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−1 + ∑ 𝜌𝜌𝑖𝑖∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑖𝑖
𝑝𝑝−1
𝑖𝑖=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑖𝑖∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑞𝑞−1
𝑖𝑖=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑖𝑖∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑠𝑠−1
𝑖𝑖=0 + 𝑒𝑒𝑡𝑡 (5)   

 ، به مانند روشی که در معادلهمخارج دولتبر و نرخ ارز حقیقی  توهم مالی کننده های تبیین شاخصکه با لحاظ اثر نامتقارن 
 شود:  ( تصریح می6) تکرار شده است، رابطه (3و ) (2)

                                                           
5. Pesaran et al. 
1. Government Expenditure 
2. Fiscal Illusion 
3. Deficit Illusion 
4. Income Elasticity Illusion 
5. Elasticity Illusion 
6. Herfindahl  
7. Debt Illusion 
8. Real Exchange Rate 

 به ترتیب به شکل روابط 

بحثِ عدم تقارن ضریب  پژوهش، آن( استفاده شده است. در 2014) شین و دیگران پژوهشتفکیک گردد. در تصریح الگو از 
 1پژوهش پسران و همکارانا استفاده از یک عامل اثرگذار بر متغیر وابسته در شرایط رونق و رکود مطرح شده است. ایشان ب

گذاری شده  ( نامNARDLهای توزیعی غیرخطی ) نمایند که الگوی خودتوضیحی با وقفه ( الگوی جدیدی معرفی می2001)
مخارج کل دولت به از اند  این الگو بر اساس متغیرهای پژوهش حاضر تبیین شده است. این متغیرها عبارت ،است. در ادامه

توهم کسری . 1 بر حاضر مشتمل پژوهشدر  𝐹𝐹𝐹𝐹شاخص  .است (𝐹𝐹𝐹𝐹3) کننده توهم مالی شاخص تبیین( و 𝐺𝐺𝐺𝐺2) قیمت ثابت
(𝐷𝐷𝐹𝐹4 که نسبت درآمدهای دولت به مخارج دولت است؛ دو معیار از ) نسبت مالیات بر درآمد به کل  .2توهم کشش یعنی

 توهم پیچیدگی. 4( است؛ 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹6ای غیرمستقیم به مستقیم )ه . نسبت مالیات3( و دیگری 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹5درآمدهای دولت )
درآمدهای دولت از منابع مالیاتی  میانگین وزنی بوده و (𝐻𝐻𝐹𝐹7) تمرکز هرفیندالآن شاخص  معیار کهاست  )پیچیدگی مالیاتی(

ه صورت لگاریتمی در ب هارمتغی. ( است𝑂𝑂𝐼𝐼𝑂𝑂𝐹𝐹8که نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای دولت ) توهم بدهی. 5و است؛ 
و نرخ ارز لگاریتم تواند از نرخ ارز حقیقی بپذیرد؛  مخارج دولت میبا توجه به تاثیری که  ،همچنین گرفته شده است.نظر

های توزیعی  مبنای الگوی خودتوضیحی با وقفه شود. نیز به عنوان متغیر توضیحی در الگو لحاظ می (𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅9حقیقی )
متغیرهایی با درجه انباشت یک  𝐹𝐹𝐹𝐹، 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐺𝐺𝐺𝐺 ( است که در آن1) رگرسیون نامتقارن در معادله(، NARDLغیرخطی )

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡به شکل به ترتیب  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹. متغیر هستند = 𝐹𝐹𝐹𝐹0 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡و  − = 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 0 + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡+ + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡− 
 است. (3و ) (2) به ترتیب به شکل روابط 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹 ، به نحوی که انباشت جزئی در تغییرهایاست تجزیه شده

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜃𝜃+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝜃𝜃−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− + 𝛾𝛾+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
+ + 𝛾𝛾−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

− + 𝑢𝑢𝑡𝑡     (1)  

{
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗+𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)       (2)   

{
𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
+𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
− = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)        (3)   

,𝐴𝐴𝑅𝑅𝐷𝐷𝐴𝐴(𝑝𝑝 ، الگوی نامتقارنباالر اساس روابط ب 𝑞𝑞, 𝐼𝐼, 𝑠𝑠, 𝑘𝑘) در این رابطه شود. ( طراحی می3) به شکل رابطه، 𝜌𝜌  ضریب
 است. نرخ ارز حقیقیهای  ضریب وقفه 𝛾𝛾 و شاخص توهم مالیهای  ضریب نامتقارن وقفه 𝜃𝜃 خودهمبستگی،

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = ∑ 𝜌𝜌𝑗𝑗𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑗𝑗
𝑝𝑝
𝑗𝑗=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗

+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑞𝑞

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗
−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑟𝑟
𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗

+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑠𝑠

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗
−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑘𝑘
𝑗𝑗=0 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (4)    

( 5) ه( تعمیم داده شده است. در رابط5)( به رابطه پویای 4)( رابطه ایستای 2014)همکاران مطابق با مطالعه شین و  ،در ادامه
 تصریح شده است: 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡بر  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡و  𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر

∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜌𝜌𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝜃𝜃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1 + 𝛾𝛾𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−1 + ∑ 𝜌𝜌𝑖𝑖∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑖𝑖
𝑝𝑝−1
𝑖𝑖=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑖𝑖∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑞𝑞−1
𝑖𝑖=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑖𝑖∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑠𝑠−1
𝑖𝑖=0 + 𝑒𝑒𝑡𝑡 (5)   

 ، به مانند روشی که در معادلهمخارج دولتبر و نرخ ارز حقیقی  توهم مالی کننده های تبیین شاخصکه با لحاظ اثر نامتقارن 
 شود:  ( تصریح می6) تکرار شده است، رابطه (3و ) (2)

                                                           
5. Pesaran et al. 
1. Government Expenditure 
2. Fiscal Illusion 
3. Deficit Illusion 
4. Income Elasticity Illusion 
5. Elasticity Illusion 
6. Herfindahl  
7. Debt Illusion 
8. Real Exchange Rate 

 و 

بحثِ عدم تقارن ضریب  پژوهش، آن( استفاده شده است. در 2014) شین و دیگران پژوهشتفکیک گردد. در تصریح الگو از 
 1پژوهش پسران و همکارانا استفاده از یک عامل اثرگذار بر متغیر وابسته در شرایط رونق و رکود مطرح شده است. ایشان ب

گذاری شده  ( نامNARDLهای توزیعی غیرخطی ) نمایند که الگوی خودتوضیحی با وقفه ( الگوی جدیدی معرفی می2001)
مخارج کل دولت به از اند  این الگو بر اساس متغیرهای پژوهش حاضر تبیین شده است. این متغیرها عبارت ،است. در ادامه

توهم کسری . 1 بر حاضر مشتمل پژوهشدر  𝐹𝐹𝐹𝐹شاخص  .است (𝐹𝐹𝐹𝐹3) کننده توهم مالی شاخص تبیین( و 𝐺𝐺𝐺𝐺2) قیمت ثابت
(𝐷𝐷𝐹𝐹4 که نسبت درآمدهای دولت به مخارج دولت است؛ دو معیار از ) نسبت مالیات بر درآمد به کل  .2توهم کشش یعنی

 توهم پیچیدگی. 4( است؛ 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹6ای غیرمستقیم به مستقیم )ه . نسبت مالیات3( و دیگری 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹5درآمدهای دولت )
درآمدهای دولت از منابع مالیاتی  میانگین وزنی بوده و (𝐻𝐻𝐹𝐹7) تمرکز هرفیندالآن شاخص  معیار کهاست  )پیچیدگی مالیاتی(

ه صورت لگاریتمی در ب هارمتغی. ( است𝑂𝑂𝐼𝐼𝑂𝑂𝐹𝐹8که نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای دولت ) توهم بدهی. 5و است؛ 
و نرخ ارز لگاریتم تواند از نرخ ارز حقیقی بپذیرد؛  مخارج دولت میبا توجه به تاثیری که  ،همچنین گرفته شده است.نظر

های توزیعی  مبنای الگوی خودتوضیحی با وقفه شود. نیز به عنوان متغیر توضیحی در الگو لحاظ می (𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅9حقیقی )
متغیرهایی با درجه انباشت یک  𝐹𝐹𝐹𝐹، 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐺𝐺𝐺𝐺 ( است که در آن1) رگرسیون نامتقارن در معادله(، NARDLغیرخطی )

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡به شکل به ترتیب  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹. متغیر هستند = 𝐹𝐹𝐹𝐹0 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡و  − = 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 0 + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡+ + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡− 
 است. (3و ) (2) به ترتیب به شکل روابط 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹 ، به نحوی که انباشت جزئی در تغییرهایاست تجزیه شده

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜃𝜃+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝜃𝜃−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− + 𝛾𝛾+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
+ + 𝛾𝛾−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

− + 𝑢𝑢𝑡𝑡     (1)  

{
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗+𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)       (2)   

{
𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
+𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
− = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)        (3)   

,𝐴𝐴𝑅𝑅𝐷𝐷𝐴𝐴(𝑝𝑝 ، الگوی نامتقارنباالر اساس روابط ب 𝑞𝑞, 𝐼𝐼, 𝑠𝑠, 𝑘𝑘) در این رابطه شود. ( طراحی می3) به شکل رابطه، 𝜌𝜌  ضریب
 است. نرخ ارز حقیقیهای  ضریب وقفه 𝛾𝛾 و شاخص توهم مالیهای  ضریب نامتقارن وقفه 𝜃𝜃 خودهمبستگی،

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = ∑ 𝜌𝜌𝑗𝑗𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑗𝑗
𝑝𝑝
𝑗𝑗=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗

+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑞𝑞

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗
−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑟𝑟
𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗

+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑠𝑠

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗
−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑘𝑘
𝑗𝑗=0 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (4)    

( 5) ه( تعمیم داده شده است. در رابط5)( به رابطه پویای 4)( رابطه ایستای 2014)همکاران مطابق با مطالعه شین و  ،در ادامه
 تصریح شده است: 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡بر  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡و  𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر

∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜌𝜌𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝜃𝜃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1 + 𝛾𝛾𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−1 + ∑ 𝜌𝜌𝑖𝑖∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑖𝑖
𝑝𝑝−1
𝑖𝑖=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑖𝑖∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑞𝑞−1
𝑖𝑖=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑖𝑖∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑠𝑠−1
𝑖𝑖=0 + 𝑒𝑒𝑡𝑡 (5)   

 ، به مانند روشی که در معادلهمخارج دولتبر و نرخ ارز حقیقی  توهم مالی کننده های تبیین شاخصکه با لحاظ اثر نامتقارن 
 شود:  ( تصریح می6) تکرار شده است، رابطه (3و ) (2)

                                                           
5. Pesaran et al. 
1. Government Expenditure 
2. Fiscal Illusion 
3. Deficit Illusion 
4. Income Elasticity Illusion 
5. Elasticity Illusion 
6. Herfindahl  
7. Debt Illusion 
8. Real Exchange Rate 

تجزیه شده است، به نحوی که انباشت جزئی در تغییرهای 
)۲( و )۳( است.

بحثِ عدم تقارن ضریب  پژوهش، آن( استفاده شده است. در 2014) شین و دیگران پژوهشتفکیک گردد. در تصریح الگو از 
 1پژوهش پسران و همکارانا استفاده از یک عامل اثرگذار بر متغیر وابسته در شرایط رونق و رکود مطرح شده است. ایشان ب

گذاری شده  ( نامNARDLهای توزیعی غیرخطی ) نمایند که الگوی خودتوضیحی با وقفه ( الگوی جدیدی معرفی می2001)
مخارج کل دولت به از اند  این الگو بر اساس متغیرهای پژوهش حاضر تبیین شده است. این متغیرها عبارت ،است. در ادامه

توهم کسری . 1 بر حاضر مشتمل پژوهشدر  𝐹𝐹𝐹𝐹شاخص  .است (𝐹𝐹𝐹𝐹3) کننده توهم مالی شاخص تبیین( و 𝐺𝐺𝐺𝐺2) قیمت ثابت
(𝐷𝐷𝐹𝐹4 که نسبت درآمدهای دولت به مخارج دولت است؛ دو معیار از ) نسبت مالیات بر درآمد به کل  .2توهم کشش یعنی

 توهم پیچیدگی. 4( است؛ 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹6ای غیرمستقیم به مستقیم )ه . نسبت مالیات3( و دیگری 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹5درآمدهای دولت )
درآمدهای دولت از منابع مالیاتی  میانگین وزنی بوده و (𝐻𝐻𝐹𝐹7) تمرکز هرفیندالآن شاخص  معیار کهاست  )پیچیدگی مالیاتی(

ه صورت لگاریتمی در ب هارمتغی. ( است𝑂𝑂𝐼𝐼𝑂𝑂𝐹𝐹8که نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای دولت ) توهم بدهی. 5و است؛ 
و نرخ ارز لگاریتم تواند از نرخ ارز حقیقی بپذیرد؛  مخارج دولت میبا توجه به تاثیری که  ،همچنین گرفته شده است.نظر

های توزیعی  مبنای الگوی خودتوضیحی با وقفه شود. نیز به عنوان متغیر توضیحی در الگو لحاظ می (𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅9حقیقی )
متغیرهایی با درجه انباشت یک  𝐹𝐹𝐹𝐹، 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐺𝐺𝐺𝐺 ( است که در آن1) رگرسیون نامتقارن در معادله(، NARDLغیرخطی )

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡به شکل به ترتیب  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹. متغیر هستند = 𝐹𝐹𝐹𝐹0 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡و  − = 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 0 + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡+ + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡− 
 است. (3و ) (2) به ترتیب به شکل روابط 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹 ، به نحوی که انباشت جزئی در تغییرهایاست تجزیه شده

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜃𝜃+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝜃𝜃−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− + 𝛾𝛾+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
+ + 𝛾𝛾−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

− + 𝑢𝑢𝑡𝑡     (1)  

{
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗+𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)       (2)   

{
𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
+𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
− = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)        (3)   

,𝐴𝐴𝑅𝑅𝐷𝐷𝐴𝐴(𝑝𝑝 ، الگوی نامتقارنباالر اساس روابط ب 𝑞𝑞, 𝐼𝐼, 𝑠𝑠, 𝑘𝑘) در این رابطه شود. ( طراحی می3) به شکل رابطه، 𝜌𝜌  ضریب
 است. نرخ ارز حقیقیهای  ضریب وقفه 𝛾𝛾 و شاخص توهم مالیهای  ضریب نامتقارن وقفه 𝜃𝜃 خودهمبستگی،

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = ∑ 𝜌𝜌𝑗𝑗𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑗𝑗
𝑝𝑝
𝑗𝑗=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗

+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑞𝑞

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗
−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑟𝑟
𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗

+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑠𝑠

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗
−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑘𝑘
𝑗𝑗=0 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (4)    

( 5) ه( تعمیم داده شده است. در رابط5)( به رابطه پویای 4)( رابطه ایستای 2014)همکاران مطابق با مطالعه شین و  ،در ادامه
 تصریح شده است: 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡بر  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡و  𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر

∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜌𝜌𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝜃𝜃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1 + 𝛾𝛾𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−1 + ∑ 𝜌𝜌𝑖𝑖∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑖𝑖
𝑝𝑝−1
𝑖𝑖=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑖𝑖∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑞𝑞−1
𝑖𝑖=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑖𝑖∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑠𝑠−1
𝑖𝑖=0 + 𝑒𝑒𝑡𝑡 (5)   

 ، به مانند روشی که در معادلهمخارج دولتبر و نرخ ارز حقیقی  توهم مالی کننده های تبیین شاخصکه با لحاظ اثر نامتقارن 
 شود:  ( تصریح می6) تکرار شده است، رابطه (3و ) (2)

                                                           
5. Pesaran et al. 
1. Government Expenditure 
2. Fiscal Illusion 
3. Deficit Illusion 
4. Income Elasticity Illusion 
5. Elasticity Illusion 
6. Herfindahl  
7. Debt Illusion 
8. Real Exchange Rate 

                                         )۱(

بحثِ عدم تقارن ضریب  پژوهش، آن( استفاده شده است. در 2014) شین و دیگران پژوهشتفکیک گردد. در تصریح الگو از 
 1پژوهش پسران و همکارانا استفاده از یک عامل اثرگذار بر متغیر وابسته در شرایط رونق و رکود مطرح شده است. ایشان ب

گذاری شده  ( نامNARDLهای توزیعی غیرخطی ) نمایند که الگوی خودتوضیحی با وقفه ( الگوی جدیدی معرفی می2001)
مخارج کل دولت به از اند  این الگو بر اساس متغیرهای پژوهش حاضر تبیین شده است. این متغیرها عبارت ،است. در ادامه

توهم کسری . 1 بر حاضر مشتمل پژوهشدر  𝐹𝐹𝐹𝐹شاخص  .است (𝐹𝐹𝐹𝐹3) کننده توهم مالی شاخص تبیین( و 𝐺𝐺𝐺𝐺2) قیمت ثابت
(𝐷𝐷𝐹𝐹4 که نسبت درآمدهای دولت به مخارج دولت است؛ دو معیار از ) نسبت مالیات بر درآمد به کل  .2توهم کشش یعنی

 توهم پیچیدگی. 4( است؛ 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹6ای غیرمستقیم به مستقیم )ه . نسبت مالیات3( و دیگری 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹5درآمدهای دولت )
درآمدهای دولت از منابع مالیاتی  میانگین وزنی بوده و (𝐻𝐻𝐹𝐹7) تمرکز هرفیندالآن شاخص  معیار کهاست  )پیچیدگی مالیاتی(

ه صورت لگاریتمی در ب هارمتغی. ( است𝑂𝑂𝐼𝐼𝑂𝑂𝐹𝐹8که نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای دولت ) توهم بدهی. 5و است؛ 
و نرخ ارز لگاریتم تواند از نرخ ارز حقیقی بپذیرد؛  مخارج دولت میبا توجه به تاثیری که  ،همچنین گرفته شده است.نظر

های توزیعی  مبنای الگوی خودتوضیحی با وقفه شود. نیز به عنوان متغیر توضیحی در الگو لحاظ می (𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅9حقیقی )
متغیرهایی با درجه انباشت یک  𝐹𝐹𝐹𝐹، 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐺𝐺𝐺𝐺 ( است که در آن1) رگرسیون نامتقارن در معادله(، NARDLغیرخطی )

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡به شکل به ترتیب  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹. متغیر هستند = 𝐹𝐹𝐹𝐹0 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡و  − = 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 0 + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡+ + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡− 
 است. (3و ) (2) به ترتیب به شکل روابط 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹 ، به نحوی که انباشت جزئی در تغییرهایاست تجزیه شده

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜃𝜃+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝜃𝜃−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− + 𝛾𝛾+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
+ + 𝛾𝛾−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

− + 𝑢𝑢𝑡𝑡     (1)  

{
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗+𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)       (2)   

{
𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
+𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
− = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)        (3)   

,𝐴𝐴𝑅𝑅𝐷𝐷𝐴𝐴(𝑝𝑝 ، الگوی نامتقارنباالر اساس روابط ب 𝑞𝑞, 𝐼𝐼, 𝑠𝑠, 𝑘𝑘) در این رابطه شود. ( طراحی می3) به شکل رابطه، 𝜌𝜌  ضریب
 است. نرخ ارز حقیقیهای  ضریب وقفه 𝛾𝛾 و شاخص توهم مالیهای  ضریب نامتقارن وقفه 𝜃𝜃 خودهمبستگی،

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = ∑ 𝜌𝜌𝑗𝑗𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑗𝑗
𝑝𝑝
𝑗𝑗=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗

+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑞𝑞

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗
−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑟𝑟
𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗

+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑠𝑠

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗
−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑘𝑘
𝑗𝑗=0 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (4)    

( 5) ه( تعمیم داده شده است. در رابط5)( به رابطه پویای 4)( رابطه ایستای 2014)همکاران مطابق با مطالعه شین و  ،در ادامه
 تصریح شده است: 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡بر  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡و  𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر

∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜌𝜌𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝜃𝜃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1 + 𝛾𝛾𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−1 + ∑ 𝜌𝜌𝑖𝑖∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑖𝑖
𝑝𝑝−1
𝑖𝑖=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑖𝑖∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑞𝑞−1
𝑖𝑖=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑖𝑖∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑠𝑠−1
𝑖𝑖=0 + 𝑒𝑒𝑡𝑡 (5)   

 ، به مانند روشی که در معادلهمخارج دولتبر و نرخ ارز حقیقی  توهم مالی کننده های تبیین شاخصکه با لحاظ اثر نامتقارن 
 شود:  ( تصریح می6) تکرار شده است، رابطه (3و ) (2)

                                                           
5. Pesaran et al. 
1. Government Expenditure 
2. Fiscal Illusion 
3. Deficit Illusion 
4. Income Elasticity Illusion 
5. Elasticity Illusion 
6. Herfindahl  
7. Debt Illusion 
8. Real Exchange Rate 

                                                               )۲(

بحثِ عدم تقارن ضریب  پژوهش، آن( استفاده شده است. در 2014) شین و دیگران پژوهشتفکیک گردد. در تصریح الگو از 
 1پژوهش پسران و همکارانا استفاده از یک عامل اثرگذار بر متغیر وابسته در شرایط رونق و رکود مطرح شده است. ایشان ب

گذاری شده  ( نامNARDLهای توزیعی غیرخطی ) نمایند که الگوی خودتوضیحی با وقفه ( الگوی جدیدی معرفی می2001)
مخارج کل دولت به از اند  این الگو بر اساس متغیرهای پژوهش حاضر تبیین شده است. این متغیرها عبارت ،است. در ادامه

توهم کسری . 1 بر حاضر مشتمل پژوهشدر  𝐹𝐹𝐹𝐹شاخص  .است (𝐹𝐹𝐹𝐹3) کننده توهم مالی شاخص تبیین( و 𝐺𝐺𝐺𝐺2) قیمت ثابت
(𝐷𝐷𝐹𝐹4 که نسبت درآمدهای دولت به مخارج دولت است؛ دو معیار از ) نسبت مالیات بر درآمد به کل  .2توهم کشش یعنی

 توهم پیچیدگی. 4( است؛ 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹6ای غیرمستقیم به مستقیم )ه . نسبت مالیات3( و دیگری 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹5درآمدهای دولت )
درآمدهای دولت از منابع مالیاتی  میانگین وزنی بوده و (𝐻𝐻𝐹𝐹7) تمرکز هرفیندالآن شاخص  معیار کهاست  )پیچیدگی مالیاتی(

ه صورت لگاریتمی در ب هارمتغی. ( است𝑂𝑂𝐼𝐼𝑂𝑂𝐹𝐹8که نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای دولت ) توهم بدهی. 5و است؛ 
و نرخ ارز لگاریتم تواند از نرخ ارز حقیقی بپذیرد؛  مخارج دولت میبا توجه به تاثیری که  ،همچنین گرفته شده است.نظر

های توزیعی  مبنای الگوی خودتوضیحی با وقفه شود. نیز به عنوان متغیر توضیحی در الگو لحاظ می (𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅9حقیقی )
متغیرهایی با درجه انباشت یک  𝐹𝐹𝐹𝐹، 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐺𝐺𝐺𝐺 ( است که در آن1) رگرسیون نامتقارن در معادله(، NARDLغیرخطی )

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡به شکل به ترتیب  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹. متغیر هستند = 𝐹𝐹𝐹𝐹0 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡و  − = 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 0 + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡+ + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡− 
 است. (3و ) (2) به ترتیب به شکل روابط 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹 ، به نحوی که انباشت جزئی در تغییرهایاست تجزیه شده

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜃𝜃+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝜃𝜃−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− + 𝛾𝛾+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
+ + 𝛾𝛾−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

− + 𝑢𝑢𝑡𝑡     (1)  

{
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗+𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)       (2)   

{
𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
+𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
− = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)        (3)   

,𝐴𝐴𝑅𝑅𝐷𝐷𝐴𝐴(𝑝𝑝 ، الگوی نامتقارنباالر اساس روابط ب 𝑞𝑞, 𝐼𝐼, 𝑠𝑠, 𝑘𝑘) در این رابطه شود. ( طراحی می3) به شکل رابطه، 𝜌𝜌  ضریب
 است. نرخ ارز حقیقیهای  ضریب وقفه 𝛾𝛾 و شاخص توهم مالیهای  ضریب نامتقارن وقفه 𝜃𝜃 خودهمبستگی،

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = ∑ 𝜌𝜌𝑗𝑗𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑗𝑗
𝑝𝑝
𝑗𝑗=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗

+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑞𝑞

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗
−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑟𝑟
𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗

+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑠𝑠

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗
−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑘𝑘
𝑗𝑗=0 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (4)    

( 5) ه( تعمیم داده شده است. در رابط5)( به رابطه پویای 4)( رابطه ایستای 2014)همکاران مطابق با مطالعه شین و  ،در ادامه
 تصریح شده است: 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡بر  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡و  𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر

∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜌𝜌𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝜃𝜃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1 + 𝛾𝛾𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−1 + ∑ 𝜌𝜌𝑖𝑖∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑖𝑖
𝑝𝑝−1
𝑖𝑖=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑖𝑖∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑞𝑞−1
𝑖𝑖=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑖𝑖∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑠𝑠−1
𝑖𝑖=0 + 𝑒𝑒𝑡𝑡 (5)   

 ، به مانند روشی که در معادلهمخارج دولتبر و نرخ ارز حقیقی  توهم مالی کننده های تبیین شاخصکه با لحاظ اثر نامتقارن 
 شود:  ( تصریح می6) تکرار شده است، رابطه (3و ) (2)

                                                           
5. Pesaran et al. 
1. Government Expenditure 
2. Fiscal Illusion 
3. Deficit Illusion 
4. Income Elasticity Illusion 
5. Elasticity Illusion 
6. Herfindahl  
7. Debt Illusion 
8. Real Exchange Rate 

                                                )۳(

1. Pesaran et al.
2. Government Expenditure
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6. Elasticity Illusion
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8. Debt Illusion
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 به شکل رابطه )۳( طراحی می شود. 

بحثِ عدم تقارن ضریب  پژوهش، آن( استفاده شده است. در 2014) شین و دیگران پژوهشتفکیک گردد. در تصریح الگو از 
 1پژوهش پسران و همکارانا استفاده از یک عامل اثرگذار بر متغیر وابسته در شرایط رونق و رکود مطرح شده است. ایشان ب

گذاری شده  ( نامNARDLهای توزیعی غیرخطی ) نمایند که الگوی خودتوضیحی با وقفه ( الگوی جدیدی معرفی می2001)
مخارج کل دولت به از اند  این الگو بر اساس متغیرهای پژوهش حاضر تبیین شده است. این متغیرها عبارت ،است. در ادامه

توهم کسری . 1 بر حاضر مشتمل پژوهشدر  𝐹𝐹𝐹𝐹شاخص  .است (𝐹𝐹𝐹𝐹3) کننده توهم مالی شاخص تبیین( و 𝐺𝐺𝐺𝐺2) قیمت ثابت
(𝐷𝐷𝐹𝐹4 که نسبت درآمدهای دولت به مخارج دولت است؛ دو معیار از ) نسبت مالیات بر درآمد به کل  .2توهم کشش یعنی

 توهم پیچیدگی. 4( است؛ 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹6ای غیرمستقیم به مستقیم )ه . نسبت مالیات3( و دیگری 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹5درآمدهای دولت )
درآمدهای دولت از منابع مالیاتی  میانگین وزنی بوده و (𝐻𝐻𝐹𝐹7) تمرکز هرفیندالآن شاخص  معیار کهاست  )پیچیدگی مالیاتی(

ه صورت لگاریتمی در ب هارمتغی. ( است𝑂𝑂𝐼𝐼𝑂𝑂𝐹𝐹8که نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای دولت ) توهم بدهی. 5و است؛ 
و نرخ ارز لگاریتم تواند از نرخ ارز حقیقی بپذیرد؛  مخارج دولت میبا توجه به تاثیری که  ،همچنین گرفته شده است.نظر

های توزیعی  مبنای الگوی خودتوضیحی با وقفه شود. نیز به عنوان متغیر توضیحی در الگو لحاظ می (𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅9حقیقی )
متغیرهایی با درجه انباشت یک  𝐹𝐹𝐹𝐹، 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐺𝐺𝐺𝐺 ( است که در آن1) رگرسیون نامتقارن در معادله(، NARDLغیرخطی )

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡به شکل به ترتیب  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹. متغیر هستند = 𝐹𝐹𝐹𝐹0 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡و  − = 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 0 + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡+ + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡− 
 است. (3و ) (2) به ترتیب به شکل روابط 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹 ، به نحوی که انباشت جزئی در تغییرهایاست تجزیه شده

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜃𝜃+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝜃𝜃−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− + 𝛾𝛾+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
+ + 𝛾𝛾−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

− + 𝑢𝑢𝑡𝑡     (1)  

{
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗+𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)       (2)   

{
𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
+𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
− = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)        (3)   

,𝐴𝐴𝑅𝑅𝐷𝐷𝐴𝐴(𝑝𝑝 ، الگوی نامتقارنباالر اساس روابط ب 𝑞𝑞, 𝐼𝐼, 𝑠𝑠, 𝑘𝑘) در این رابطه شود. ( طراحی می3) به شکل رابطه، 𝜌𝜌  ضریب
 است. نرخ ارز حقیقیهای  ضریب وقفه 𝛾𝛾 و شاخص توهم مالیهای  ضریب نامتقارن وقفه 𝜃𝜃 خودهمبستگی،

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = ∑ 𝜌𝜌𝑗𝑗𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑗𝑗
𝑝𝑝
𝑗𝑗=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗

+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑞𝑞

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗
−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑟𝑟
𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗

+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑠𝑠

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗
−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑘𝑘
𝑗𝑗=0 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (4)    

( 5) ه( تعمیم داده شده است. در رابط5)( به رابطه پویای 4)( رابطه ایستای 2014)همکاران مطابق با مطالعه شین و  ،در ادامه
 تصریح شده است: 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡بر  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡و  𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر

∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜌𝜌𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝜃𝜃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1 + 𝛾𝛾𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−1 + ∑ 𝜌𝜌𝑖𝑖∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑖𝑖
𝑝𝑝−1
𝑖𝑖=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑖𝑖∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑞𝑞−1
𝑖𝑖=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑖𝑖∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑠𝑠−1
𝑖𝑖=0 + 𝑒𝑒𝑡𝑡 (5)   

 ، به مانند روشی که در معادلهمخارج دولتبر و نرخ ارز حقیقی  توهم مالی کننده های تبیین شاخصکه با لحاظ اثر نامتقارن 
 شود:  ( تصریح می6) تکرار شده است، رابطه (3و ) (2)

                                                           
5. Pesaran et al. 
1. Government Expenditure 
2. Fiscal Illusion 
3. Deficit Illusion 
4. Income Elasticity Illusion 
5. Elasticity Illusion 
6. Herfindahl  
7. Debt Illusion 
8. Real Exchange Rate 

بر اساس روابط باال، الگوی نامتقارن 
 ضریب 

بحثِ عدم تقارن ضریب  پژوهش، آن( استفاده شده است. در 2014) شین و دیگران پژوهشتفکیک گردد. در تصریح الگو از 
 1پژوهش پسران و همکارانا استفاده از یک عامل اثرگذار بر متغیر وابسته در شرایط رونق و رکود مطرح شده است. ایشان ب

گذاری شده  ( نامNARDLهای توزیعی غیرخطی ) نمایند که الگوی خودتوضیحی با وقفه ( الگوی جدیدی معرفی می2001)
مخارج کل دولت به از اند  این الگو بر اساس متغیرهای پژوهش حاضر تبیین شده است. این متغیرها عبارت ،است. در ادامه

توهم کسری . 1 بر حاضر مشتمل پژوهشدر  𝐹𝐹𝐹𝐹شاخص  .است (𝐹𝐹𝐹𝐹3) کننده توهم مالی شاخص تبیین( و 𝐺𝐺𝐺𝐺2) قیمت ثابت
(𝐷𝐷𝐹𝐹4 که نسبت درآمدهای دولت به مخارج دولت است؛ دو معیار از ) نسبت مالیات بر درآمد به کل  .2توهم کشش یعنی

 توهم پیچیدگی. 4( است؛ 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹6ای غیرمستقیم به مستقیم )ه . نسبت مالیات3( و دیگری 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹5درآمدهای دولت )
درآمدهای دولت از منابع مالیاتی  میانگین وزنی بوده و (𝐻𝐻𝐹𝐹7) تمرکز هرفیندالآن شاخص  معیار کهاست  )پیچیدگی مالیاتی(

ه صورت لگاریتمی در ب هارمتغی. ( است𝑂𝑂𝐼𝐼𝑂𝑂𝐹𝐹8که نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای دولت ) توهم بدهی. 5و است؛ 
و نرخ ارز لگاریتم تواند از نرخ ارز حقیقی بپذیرد؛  مخارج دولت میبا توجه به تاثیری که  ،همچنین گرفته شده است.نظر

های توزیعی  مبنای الگوی خودتوضیحی با وقفه شود. نیز به عنوان متغیر توضیحی در الگو لحاظ می (𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅9حقیقی )
متغیرهایی با درجه انباشت یک  𝐹𝐹𝐹𝐹، 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐺𝐺𝐺𝐺 ( است که در آن1) رگرسیون نامتقارن در معادله(، NARDLغیرخطی )

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡به شکل به ترتیب  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹. متغیر هستند = 𝐹𝐹𝐹𝐹0 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡و  − = 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 0 + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡+ + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡− 
 است. (3و ) (2) به ترتیب به شکل روابط 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹 ، به نحوی که انباشت جزئی در تغییرهایاست تجزیه شده

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜃𝜃+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝜃𝜃−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− + 𝛾𝛾+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
+ + 𝛾𝛾−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

− + 𝑢𝑢𝑡𝑡     (1)  

{
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗+𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)       (2)   

{
𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
+𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
− = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)        (3)   

,𝐴𝐴𝑅𝑅𝐷𝐷𝐴𝐴(𝑝𝑝 ، الگوی نامتقارنباالر اساس روابط ب 𝑞𝑞, 𝐼𝐼, 𝑠𝑠, 𝑘𝑘) در این رابطه شود. ( طراحی می3) به شکل رابطه، 𝜌𝜌  ضریب
 است. نرخ ارز حقیقیهای  ضریب وقفه 𝛾𝛾 و شاخص توهم مالیهای  ضریب نامتقارن وقفه 𝜃𝜃 خودهمبستگی،

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = ∑ 𝜌𝜌𝑗𝑗𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑗𝑗
𝑝𝑝
𝑗𝑗=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗

+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑞𝑞

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗
−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑟𝑟
𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗

+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑠𝑠

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗
−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑘𝑘
𝑗𝑗=0 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (4)    

( 5) ه( تعمیم داده شده است. در رابط5)( به رابطه پویای 4)( رابطه ایستای 2014)همکاران مطابق با مطالعه شین و  ،در ادامه
 تصریح شده است: 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡بر  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡و  𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر

∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜌𝜌𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝜃𝜃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1 + 𝛾𝛾𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−1 + ∑ 𝜌𝜌𝑖𝑖∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑖𝑖
𝑝𝑝−1
𝑖𝑖=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑖𝑖∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑞𝑞−1
𝑖𝑖=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑖𝑖∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑠𝑠−1
𝑖𝑖=0 + 𝑒𝑒𝑡𝑡 (5)   

 ، به مانند روشی که در معادلهمخارج دولتبر و نرخ ارز حقیقی  توهم مالی کننده های تبیین شاخصکه با لحاظ اثر نامتقارن 
 شود:  ( تصریح می6) تکرار شده است، رابطه (3و ) (2)

                                                           
5. Pesaran et al. 
1. Government Expenditure 
2. Fiscal Illusion 
3. Deficit Illusion 
4. Income Elasticity Illusion 
5. Elasticity Illusion 
6. Herfindahl  
7. Debt Illusion 
8. Real Exchange Rate 

 ضریب نامتقارن وقفه های شاخص توهم مالی و 

بحثِ عدم تقارن ضریب  پژوهش، آن( استفاده شده است. در 2014) شین و دیگران پژوهشتفکیک گردد. در تصریح الگو از 
 1پژوهش پسران و همکارانا استفاده از یک عامل اثرگذار بر متغیر وابسته در شرایط رونق و رکود مطرح شده است. ایشان ب

گذاری شده  ( نامNARDLهای توزیعی غیرخطی ) نمایند که الگوی خودتوضیحی با وقفه ( الگوی جدیدی معرفی می2001)
مخارج کل دولت به از اند  این الگو بر اساس متغیرهای پژوهش حاضر تبیین شده است. این متغیرها عبارت ،است. در ادامه

توهم کسری . 1 بر حاضر مشتمل پژوهشدر  𝐹𝐹𝐹𝐹شاخص  .است (𝐹𝐹𝐹𝐹3) کننده توهم مالی شاخص تبیین( و 𝐺𝐺𝐺𝐺2) قیمت ثابت
(𝐷𝐷𝐹𝐹4 که نسبت درآمدهای دولت به مخارج دولت است؛ دو معیار از ) نسبت مالیات بر درآمد به کل  .2توهم کشش یعنی

 توهم پیچیدگی. 4( است؛ 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹6ای غیرمستقیم به مستقیم )ه . نسبت مالیات3( و دیگری 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹5درآمدهای دولت )
درآمدهای دولت از منابع مالیاتی  میانگین وزنی بوده و (𝐻𝐻𝐹𝐹7) تمرکز هرفیندالآن شاخص  معیار کهاست  )پیچیدگی مالیاتی(

ه صورت لگاریتمی در ب هارمتغی. ( است𝑂𝑂𝐼𝐼𝑂𝑂𝐹𝐹8که نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای دولت ) توهم بدهی. 5و است؛ 
و نرخ ارز لگاریتم تواند از نرخ ارز حقیقی بپذیرد؛  مخارج دولت میبا توجه به تاثیری که  ،همچنین گرفته شده است.نظر

های توزیعی  مبنای الگوی خودتوضیحی با وقفه شود. نیز به عنوان متغیر توضیحی در الگو لحاظ می (𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅9حقیقی )
متغیرهایی با درجه انباشت یک  𝐹𝐹𝐹𝐹، 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐺𝐺𝐺𝐺 ( است که در آن1) رگرسیون نامتقارن در معادله(، NARDLغیرخطی )

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡به شکل به ترتیب  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹. متغیر هستند = 𝐹𝐹𝐹𝐹0 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡و  − = 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 0 + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡+ + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡− 
 است. (3و ) (2) به ترتیب به شکل روابط 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹 ، به نحوی که انباشت جزئی در تغییرهایاست تجزیه شده

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜃𝜃+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝜃𝜃−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− + 𝛾𝛾+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
+ + 𝛾𝛾−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

− + 𝑢𝑢𝑡𝑡     (1)  

{
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗+𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)       (2)   

{
𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
+𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
− = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)        (3)   

,𝐴𝐴𝑅𝑅𝐷𝐷𝐴𝐴(𝑝𝑝 ، الگوی نامتقارنباالر اساس روابط ب 𝑞𝑞, 𝐼𝐼, 𝑠𝑠, 𝑘𝑘) در این رابطه شود. ( طراحی می3) به شکل رابطه، 𝜌𝜌  ضریب
 است. نرخ ارز حقیقیهای  ضریب وقفه 𝛾𝛾 و شاخص توهم مالیهای  ضریب نامتقارن وقفه 𝜃𝜃 خودهمبستگی،

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = ∑ 𝜌𝜌𝑗𝑗𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑗𝑗
𝑝𝑝
𝑗𝑗=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗

+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑞𝑞

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗
−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑟𝑟
𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗

+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑠𝑠

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗
−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑘𝑘
𝑗𝑗=0 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (4)    

( 5) ه( تعمیم داده شده است. در رابط5)( به رابطه پویای 4)( رابطه ایستای 2014)همکاران مطابق با مطالعه شین و  ،در ادامه
 تصریح شده است: 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡بر  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡و  𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر

∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜌𝜌𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝜃𝜃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1 + 𝛾𝛾𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−1 + ∑ 𝜌𝜌𝑖𝑖∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑖𝑖
𝑝𝑝−1
𝑖𝑖=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑖𝑖∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑞𝑞−1
𝑖𝑖=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑖𝑖∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑠𝑠−1
𝑖𝑖=0 + 𝑒𝑒𝑡𝑡 (5)   

 ، به مانند روشی که در معادلهمخارج دولتبر و نرخ ارز حقیقی  توهم مالی کننده های تبیین شاخصکه با لحاظ اثر نامتقارن 
 شود:  ( تصریح می6) تکرار شده است، رابطه (3و ) (2)

                                                           
5. Pesaran et al. 
1. Government Expenditure 
2. Fiscal Illusion 
3. Deficit Illusion 
4. Income Elasticity Illusion 
5. Elasticity Illusion 
6. Herfindahl  
7. Debt Illusion 
8. Real Exchange Rate 

 ضریب خودهمبستگی، 

بحثِ عدم تقارن ضریب  پژوهش، آن( استفاده شده است. در 2014) شین و دیگران پژوهشتفکیک گردد. در تصریح الگو از 
 1پژوهش پسران و همکارانا استفاده از یک عامل اثرگذار بر متغیر وابسته در شرایط رونق و رکود مطرح شده است. ایشان ب

گذاری شده  ( نامNARDLهای توزیعی غیرخطی ) نمایند که الگوی خودتوضیحی با وقفه ( الگوی جدیدی معرفی می2001)
مخارج کل دولت به از اند  این الگو بر اساس متغیرهای پژوهش حاضر تبیین شده است. این متغیرها عبارت ،است. در ادامه

توهم کسری . 1 بر حاضر مشتمل پژوهشدر  𝐹𝐹𝐹𝐹شاخص  .است (𝐹𝐹𝐹𝐹3) کننده توهم مالی شاخص تبیین( و 𝐺𝐺𝐺𝐺2) قیمت ثابت
(𝐷𝐷𝐹𝐹4 که نسبت درآمدهای دولت به مخارج دولت است؛ دو معیار از ) نسبت مالیات بر درآمد به کل  .2توهم کشش یعنی

 توهم پیچیدگی. 4( است؛ 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹6ای غیرمستقیم به مستقیم )ه . نسبت مالیات3( و دیگری 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹5درآمدهای دولت )
درآمدهای دولت از منابع مالیاتی  میانگین وزنی بوده و (𝐻𝐻𝐹𝐹7) تمرکز هرفیندالآن شاخص  معیار کهاست  )پیچیدگی مالیاتی(

ه صورت لگاریتمی در ب هارمتغی. ( است𝑂𝑂𝐼𝐼𝑂𝑂𝐹𝐹8که نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای دولت ) توهم بدهی. 5و است؛ 
و نرخ ارز لگاریتم تواند از نرخ ارز حقیقی بپذیرد؛  مخارج دولت میبا توجه به تاثیری که  ،همچنین گرفته شده است.نظر

های توزیعی  مبنای الگوی خودتوضیحی با وقفه شود. نیز به عنوان متغیر توضیحی در الگو لحاظ می (𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅9حقیقی )
متغیرهایی با درجه انباشت یک  𝐹𝐹𝐹𝐹، 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐺𝐺𝐺𝐺 ( است که در آن1) رگرسیون نامتقارن در معادله(، NARDLغیرخطی )

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡به شکل به ترتیب  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹. متغیر هستند = 𝐹𝐹𝐹𝐹0 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡و  − = 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 0 + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡+ + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡− 
 است. (3و ) (2) به ترتیب به شکل روابط 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹 ، به نحوی که انباشت جزئی در تغییرهایاست تجزیه شده

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜃𝜃+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝜃𝜃−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− + 𝛾𝛾+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
+ + 𝛾𝛾−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

− + 𝑢𝑢𝑡𝑡     (1)  

{
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗+𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)       (2)   

{
𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
+𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
− = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)        (3)   

,𝐴𝐴𝑅𝑅𝐷𝐷𝐴𝐴(𝑝𝑝 ، الگوی نامتقارنباالر اساس روابط ب 𝑞𝑞, 𝐼𝐼, 𝑠𝑠, 𝑘𝑘) در این رابطه شود. ( طراحی می3) به شکل رابطه، 𝜌𝜌  ضریب
 است. نرخ ارز حقیقیهای  ضریب وقفه 𝛾𝛾 و شاخص توهم مالیهای  ضریب نامتقارن وقفه 𝜃𝜃 خودهمبستگی،

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = ∑ 𝜌𝜌𝑗𝑗𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑗𝑗
𝑝𝑝
𝑗𝑗=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗

+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑞𝑞

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗
−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑟𝑟
𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗

+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑠𝑠

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗
−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑘𝑘
𝑗𝑗=0 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (4)    

( 5) ه( تعمیم داده شده است. در رابط5)( به رابطه پویای 4)( رابطه ایستای 2014)همکاران مطابق با مطالعه شین و  ،در ادامه
 تصریح شده است: 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡بر  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡و  𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر

∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜌𝜌𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝜃𝜃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1 + 𝛾𝛾𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−1 + ∑ 𝜌𝜌𝑖𝑖∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑖𝑖
𝑝𝑝−1
𝑖𝑖=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑖𝑖∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑞𝑞−1
𝑖𝑖=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑖𝑖∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑠𝑠−1
𝑖𝑖=0 + 𝑒𝑒𝑡𝑡 (5)   

 ، به مانند روشی که در معادلهمخارج دولتبر و نرخ ارز حقیقی  توهم مالی کننده های تبیین شاخصکه با لحاظ اثر نامتقارن 
 شود:  ( تصریح می6) تکرار شده است، رابطه (3و ) (2)
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5. Elasticity Illusion 
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8. Real Exchange Rate 

در این رابطه، 
وقفه های نرخ ارز حقیقی است.

بحثِ عدم تقارن ضریب  پژوهش، آن( استفاده شده است. در 2014) شین و دیگران پژوهشتفکیک گردد. در تصریح الگو از 
 1پژوهش پسران و همکارانا استفاده از یک عامل اثرگذار بر متغیر وابسته در شرایط رونق و رکود مطرح شده است. ایشان ب

گذاری شده  ( نامNARDLهای توزیعی غیرخطی ) نمایند که الگوی خودتوضیحی با وقفه ( الگوی جدیدی معرفی می2001)
مخارج کل دولت به از اند  این الگو بر اساس متغیرهای پژوهش حاضر تبیین شده است. این متغیرها عبارت ،است. در ادامه

توهم کسری . 1 بر حاضر مشتمل پژوهشدر  𝐹𝐹𝐹𝐹شاخص  .است (𝐹𝐹𝐹𝐹3) کننده توهم مالی شاخص تبیین( و 𝐺𝐺𝐺𝐺2) قیمت ثابت
(𝐷𝐷𝐹𝐹4 که نسبت درآمدهای دولت به مخارج دولت است؛ دو معیار از ) نسبت مالیات بر درآمد به کل  .2توهم کشش یعنی

 توهم پیچیدگی. 4( است؛ 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹6ای غیرمستقیم به مستقیم )ه . نسبت مالیات3( و دیگری 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹5درآمدهای دولت )
درآمدهای دولت از منابع مالیاتی  میانگین وزنی بوده و (𝐻𝐻𝐹𝐹7) تمرکز هرفیندالآن شاخص  معیار کهاست  )پیچیدگی مالیاتی(

ه صورت لگاریتمی در ب هارمتغی. ( است𝑂𝑂𝐼𝐼𝑂𝑂𝐹𝐹8که نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای دولت ) توهم بدهی. 5و است؛ 
و نرخ ارز لگاریتم تواند از نرخ ارز حقیقی بپذیرد؛  مخارج دولت میبا توجه به تاثیری که  ،همچنین گرفته شده است.نظر

های توزیعی  مبنای الگوی خودتوضیحی با وقفه شود. نیز به عنوان متغیر توضیحی در الگو لحاظ می (𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅9حقیقی )
متغیرهایی با درجه انباشت یک  𝐹𝐹𝐹𝐹، 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐺𝐺𝐺𝐺 ( است که در آن1) رگرسیون نامتقارن در معادله(، NARDLغیرخطی )

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡به شکل به ترتیب  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹. متغیر هستند = 𝐹𝐹𝐹𝐹0 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡و  − = 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 0 + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡+ + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡− 
 است. (3و ) (2) به ترتیب به شکل روابط 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹 ، به نحوی که انباشت جزئی در تغییرهایاست تجزیه شده

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜃𝜃+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝜃𝜃−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− + 𝛾𝛾+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
+ + 𝛾𝛾−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

− + 𝑢𝑢𝑡𝑡     (1)  

{
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗+𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)       (2)   

{
𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
+𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
− = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)        (3)   

,𝐴𝐴𝑅𝑅𝐷𝐷𝐴𝐴(𝑝𝑝 ، الگوی نامتقارنباالر اساس روابط ب 𝑞𝑞, 𝐼𝐼, 𝑠𝑠, 𝑘𝑘) در این رابطه شود. ( طراحی می3) به شکل رابطه، 𝜌𝜌  ضریب
 است. نرخ ارز حقیقیهای  ضریب وقفه 𝛾𝛾 و شاخص توهم مالیهای  ضریب نامتقارن وقفه 𝜃𝜃 خودهمبستگی،

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = ∑ 𝜌𝜌𝑗𝑗𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑗𝑗
𝑝𝑝
𝑗𝑗=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗

+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑞𝑞

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗
−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑟𝑟
𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗

+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑠𝑠

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗
−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑘𝑘
𝑗𝑗=0 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (4)    

( 5) ه( تعمیم داده شده است. در رابط5)( به رابطه پویای 4)( رابطه ایستای 2014)همکاران مطابق با مطالعه شین و  ،در ادامه
 تصریح شده است: 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡بر  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡و  𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر

∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜌𝜌𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝜃𝜃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1 + 𝛾𝛾𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−1 + ∑ 𝜌𝜌𝑖𝑖∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑖𝑖
𝑝𝑝−1
𝑖𝑖=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑖𝑖∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑞𝑞−1
𝑖𝑖=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑖𝑖∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑠𝑠−1
𝑖𝑖=0 + 𝑒𝑒𝑡𝑡 (5)   

 ، به مانند روشی که در معادلهمخارج دولتبر و نرخ ارز حقیقی  توهم مالی کننده های تبیین شاخصکه با لحاظ اثر نامتقارن 
 شود:  ( تصریح می6) تکرار شده است، رابطه (3و ) (2)

                                                           
5. Pesaran et al. 
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 )4(
در ادامه، مطابق با مطالعه شین و همکاران )۲۰۱4( رابطه ایستای )4( به رابطه پویای )۵( تعمیم 
 

بحثِ عدم تقارن ضریب  پژوهش، آن( استفاده شده است. در 2014) شین و دیگران پژوهشتفکیک گردد. در تصریح الگو از 
 1پژوهش پسران و همکارانا استفاده از یک عامل اثرگذار بر متغیر وابسته در شرایط رونق و رکود مطرح شده است. ایشان ب

گذاری شده  ( نامNARDLهای توزیعی غیرخطی ) نمایند که الگوی خودتوضیحی با وقفه ( الگوی جدیدی معرفی می2001)
مخارج کل دولت به از اند  این الگو بر اساس متغیرهای پژوهش حاضر تبیین شده است. این متغیرها عبارت ،است. در ادامه

توهم کسری . 1 بر حاضر مشتمل پژوهشدر  𝐹𝐹𝐹𝐹شاخص  .است (𝐹𝐹𝐹𝐹3) کننده توهم مالی شاخص تبیین( و 𝐺𝐺𝐺𝐺2) قیمت ثابت
(𝐷𝐷𝐹𝐹4 که نسبت درآمدهای دولت به مخارج دولت است؛ دو معیار از ) نسبت مالیات بر درآمد به کل  .2توهم کشش یعنی

 توهم پیچیدگی. 4( است؛ 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹6ای غیرمستقیم به مستقیم )ه . نسبت مالیات3( و دیگری 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹5درآمدهای دولت )
درآمدهای دولت از منابع مالیاتی  میانگین وزنی بوده و (𝐻𝐻𝐹𝐹7) تمرکز هرفیندالآن شاخص  معیار کهاست  )پیچیدگی مالیاتی(

ه صورت لگاریتمی در ب هارمتغی. ( است𝑂𝑂𝐼𝐼𝑂𝑂𝐹𝐹8که نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای دولت ) توهم بدهی. 5و است؛ 
و نرخ ارز لگاریتم تواند از نرخ ارز حقیقی بپذیرد؛  مخارج دولت میبا توجه به تاثیری که  ،همچنین گرفته شده است.نظر

های توزیعی  مبنای الگوی خودتوضیحی با وقفه شود. نیز به عنوان متغیر توضیحی در الگو لحاظ می (𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅9حقیقی )
متغیرهایی با درجه انباشت یک  𝐹𝐹𝐹𝐹، 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐺𝐺𝐺𝐺 ( است که در آن1) رگرسیون نامتقارن در معادله(، NARDLغیرخطی )

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡به شکل به ترتیب  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹. متغیر هستند = 𝐹𝐹𝐹𝐹0 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡و  − = 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 0 + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡+ + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡− 
 است. (3و ) (2) به ترتیب به شکل روابط 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹 ، به نحوی که انباشت جزئی در تغییرهایاست تجزیه شده

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜃𝜃+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝜃𝜃−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− + 𝛾𝛾+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
+ + 𝛾𝛾−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

− + 𝑢𝑢𝑡𝑡     (1)  

{
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗+𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)       (2)   

{
𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
+𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
− = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)        (3)   

,𝐴𝐴𝑅𝑅𝐷𝐷𝐴𝐴(𝑝𝑝 ، الگوی نامتقارنباالر اساس روابط ب 𝑞𝑞, 𝐼𝐼, 𝑠𝑠, 𝑘𝑘) در این رابطه شود. ( طراحی می3) به شکل رابطه، 𝜌𝜌  ضریب
 است. نرخ ارز حقیقیهای  ضریب وقفه 𝛾𝛾 و شاخص توهم مالیهای  ضریب نامتقارن وقفه 𝜃𝜃 خودهمبستگی،

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = ∑ 𝜌𝜌𝑗𝑗𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑗𝑗
𝑝𝑝
𝑗𝑗=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗

+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑞𝑞

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗
−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑟𝑟
𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗

+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑠𝑠

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗
−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑘𝑘
𝑗𝑗=0 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (4)    

( 5) ه( تعمیم داده شده است. در رابط5)( به رابطه پویای 4)( رابطه ایستای 2014)همکاران مطابق با مطالعه شین و  ،در ادامه
 تصریح شده است: 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡بر  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡و  𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر

∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜌𝜌𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝜃𝜃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1 + 𝛾𝛾𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−1 + ∑ 𝜌𝜌𝑖𝑖∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑖𝑖
𝑝𝑝−1
𝑖𝑖=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑖𝑖∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑞𝑞−1
𝑖𝑖=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑖𝑖∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑠𝑠−1
𝑖𝑖=0 + 𝑒𝑒𝑡𝑡 (5)   

 ، به مانند روشی که در معادلهمخارج دولتبر و نرخ ارز حقیقی  توهم مالی کننده های تبیین شاخصکه با لحاظ اثر نامتقارن 
 شود:  ( تصریح می6) تکرار شده است، رابطه (3و ) (2)

                                                           
5. Pesaran et al. 
1. Government Expenditure 
2. Fiscal Illusion 
3. Deficit Illusion 
4. Income Elasticity Illusion 
5. Elasticity Illusion 
6. Herfindahl  
7. Debt Illusion 
8. Real Exchange Rate 

 بر 

بحثِ عدم تقارن ضریب  پژوهش، آن( استفاده شده است. در 2014) شین و دیگران پژوهشتفکیک گردد. در تصریح الگو از 
 1پژوهش پسران و همکارانا استفاده از یک عامل اثرگذار بر متغیر وابسته در شرایط رونق و رکود مطرح شده است. ایشان ب

گذاری شده  ( نامNARDLهای توزیعی غیرخطی ) نمایند که الگوی خودتوضیحی با وقفه ( الگوی جدیدی معرفی می2001)
مخارج کل دولت به از اند  این الگو بر اساس متغیرهای پژوهش حاضر تبیین شده است. این متغیرها عبارت ،است. در ادامه

توهم کسری . 1 بر حاضر مشتمل پژوهشدر  𝐹𝐹𝐹𝐹شاخص  .است (𝐹𝐹𝐹𝐹3) کننده توهم مالی شاخص تبیین( و 𝐺𝐺𝐺𝐺2) قیمت ثابت
(𝐷𝐷𝐹𝐹4 که نسبت درآمدهای دولت به مخارج دولت است؛ دو معیار از ) نسبت مالیات بر درآمد به کل  .2توهم کشش یعنی

 توهم پیچیدگی. 4( است؛ 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹6ای غیرمستقیم به مستقیم )ه . نسبت مالیات3( و دیگری 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹5درآمدهای دولت )
درآمدهای دولت از منابع مالیاتی  میانگین وزنی بوده و (𝐻𝐻𝐹𝐹7) تمرکز هرفیندالآن شاخص  معیار کهاست  )پیچیدگی مالیاتی(

ه صورت لگاریتمی در ب هارمتغی. ( است𝑂𝑂𝐼𝐼𝑂𝑂𝐹𝐹8که نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای دولت ) توهم بدهی. 5و است؛ 
و نرخ ارز لگاریتم تواند از نرخ ارز حقیقی بپذیرد؛  مخارج دولت میبا توجه به تاثیری که  ،همچنین گرفته شده است.نظر

های توزیعی  مبنای الگوی خودتوضیحی با وقفه شود. نیز به عنوان متغیر توضیحی در الگو لحاظ می (𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅9حقیقی )
متغیرهایی با درجه انباشت یک  𝐹𝐹𝐹𝐹، 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐺𝐺𝐺𝐺 ( است که در آن1) رگرسیون نامتقارن در معادله(، NARDLغیرخطی )

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡به شکل به ترتیب  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹. متغیر هستند = 𝐹𝐹𝐹𝐹0 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡و  − = 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 0 + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡+ + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡− 
 است. (3و ) (2) به ترتیب به شکل روابط 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹 ، به نحوی که انباشت جزئی در تغییرهایاست تجزیه شده

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜃𝜃+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝜃𝜃−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− + 𝛾𝛾+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
+ + 𝛾𝛾−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

− + 𝑢𝑢𝑡𝑡     (1)  

{
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗+𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)       (2)   

{
𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
+𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
− = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)        (3)   

,𝐴𝐴𝑅𝑅𝐷𝐷𝐴𝐴(𝑝𝑝 ، الگوی نامتقارنباالر اساس روابط ب 𝑞𝑞, 𝐼𝐼, 𝑠𝑠, 𝑘𝑘) در این رابطه شود. ( طراحی می3) به شکل رابطه، 𝜌𝜌  ضریب
 است. نرخ ارز حقیقیهای  ضریب وقفه 𝛾𝛾 و شاخص توهم مالیهای  ضریب نامتقارن وقفه 𝜃𝜃 خودهمبستگی،

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = ∑ 𝜌𝜌𝑗𝑗𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑗𝑗
𝑝𝑝
𝑗𝑗=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗

+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑞𝑞

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗
−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑟𝑟
𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗

+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑠𝑠

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗
−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑘𝑘
𝑗𝑗=0 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (4)    

( 5) ه( تعمیم داده شده است. در رابط5)( به رابطه پویای 4)( رابطه ایستای 2014)همکاران مطابق با مطالعه شین و  ،در ادامه
 تصریح شده است: 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡بر  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡و  𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر

∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜌𝜌𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝜃𝜃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1 + 𝛾𝛾𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−1 + ∑ 𝜌𝜌𝑖𝑖∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑖𝑖
𝑝𝑝−1
𝑖𝑖=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑖𝑖∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑞𝑞−1
𝑖𝑖=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑖𝑖∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑠𝑠−1
𝑖𝑖=0 + 𝑒𝑒𝑡𝑡 (5)   

 ، به مانند روشی که در معادلهمخارج دولتبر و نرخ ارز حقیقی  توهم مالی کننده های تبیین شاخصکه با لحاظ اثر نامتقارن 
 شود:  ( تصریح می6) تکرار شده است، رابطه (3و ) (2)

                                                           
5. Pesaran et al. 
1. Government Expenditure 
2. Fiscal Illusion 
3. Deficit Illusion 
4. Income Elasticity Illusion 
5. Elasticity Illusion 
6. Herfindahl  
7. Debt Illusion 
8. Real Exchange Rate 

 و 

بحثِ عدم تقارن ضریب  پژوهش، آن( استفاده شده است. در 2014) شین و دیگران پژوهشتفکیک گردد. در تصریح الگو از 
 1پژوهش پسران و همکارانا استفاده از یک عامل اثرگذار بر متغیر وابسته در شرایط رونق و رکود مطرح شده است. ایشان ب

گذاری شده  ( نامNARDLهای توزیعی غیرخطی ) نمایند که الگوی خودتوضیحی با وقفه ( الگوی جدیدی معرفی می2001)
مخارج کل دولت به از اند  این الگو بر اساس متغیرهای پژوهش حاضر تبیین شده است. این متغیرها عبارت ،است. در ادامه

توهم کسری . 1 بر حاضر مشتمل پژوهشدر  𝐹𝐹𝐹𝐹شاخص  .است (𝐹𝐹𝐹𝐹3) کننده توهم مالی شاخص تبیین( و 𝐺𝐺𝐺𝐺2) قیمت ثابت
(𝐷𝐷𝐹𝐹4 که نسبت درآمدهای دولت به مخارج دولت است؛ دو معیار از ) نسبت مالیات بر درآمد به کل  .2توهم کشش یعنی

 توهم پیچیدگی. 4( است؛ 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹6ای غیرمستقیم به مستقیم )ه . نسبت مالیات3( و دیگری 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹5درآمدهای دولت )
درآمدهای دولت از منابع مالیاتی  میانگین وزنی بوده و (𝐻𝐻𝐹𝐹7) تمرکز هرفیندالآن شاخص  معیار کهاست  )پیچیدگی مالیاتی(

ه صورت لگاریتمی در ب هارمتغی. ( است𝑂𝑂𝐼𝐼𝑂𝑂𝐹𝐹8که نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای دولت ) توهم بدهی. 5و است؛ 
و نرخ ارز لگاریتم تواند از نرخ ارز حقیقی بپذیرد؛  مخارج دولت میبا توجه به تاثیری که  ،همچنین گرفته شده است.نظر

های توزیعی  مبنای الگوی خودتوضیحی با وقفه شود. نیز به عنوان متغیر توضیحی در الگو لحاظ می (𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅9حقیقی )
متغیرهایی با درجه انباشت یک  𝐹𝐹𝐹𝐹، 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐺𝐺𝐺𝐺 ( است که در آن1) رگرسیون نامتقارن در معادله(، NARDLغیرخطی )

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡به شکل به ترتیب  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹. متغیر هستند = 𝐹𝐹𝐹𝐹0 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡و  − = 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 0 + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡+ + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡− 
 است. (3و ) (2) به ترتیب به شکل روابط 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹 ، به نحوی که انباشت جزئی در تغییرهایاست تجزیه شده

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜃𝜃+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝜃𝜃−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− + 𝛾𝛾+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
+ + 𝛾𝛾−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

− + 𝑢𝑢𝑡𝑡     (1)  

{
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗+𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)       (2)   

{
𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
+𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
− = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)        (3)   

,𝐴𝐴𝑅𝑅𝐷𝐷𝐴𝐴(𝑝𝑝 ، الگوی نامتقارنباالر اساس روابط ب 𝑞𝑞, 𝐼𝐼, 𝑠𝑠, 𝑘𝑘) در این رابطه شود. ( طراحی می3) به شکل رابطه، 𝜌𝜌  ضریب
 است. نرخ ارز حقیقیهای  ضریب وقفه 𝛾𝛾 و شاخص توهم مالیهای  ضریب نامتقارن وقفه 𝜃𝜃 خودهمبستگی،

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = ∑ 𝜌𝜌𝑗𝑗𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑗𝑗
𝑝𝑝
𝑗𝑗=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗

+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑞𝑞

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗
−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑟𝑟
𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗

+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑠𝑠

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗
−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑘𝑘
𝑗𝑗=0 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (4)    

( 5) ه( تعمیم داده شده است. در رابط5)( به رابطه پویای 4)( رابطه ایستای 2014)همکاران مطابق با مطالعه شین و  ،در ادامه
 تصریح شده است: 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡بر  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡و  𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر

∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜌𝜌𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝜃𝜃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1 + 𝛾𝛾𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−1 + ∑ 𝜌𝜌𝑖𝑖∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑖𝑖
𝑝𝑝−1
𝑖𝑖=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑖𝑖∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑞𝑞−1
𝑖𝑖=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑖𝑖∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑠𝑠−1
𝑖𝑖=0 + 𝑒𝑒𝑡𝑡 (5)   

 ، به مانند روشی که در معادلهمخارج دولتبر و نرخ ارز حقیقی  توهم مالی کننده های تبیین شاخصکه با لحاظ اثر نامتقارن 
 شود:  ( تصریح می6) تکرار شده است، رابطه (3و ) (2)
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داده شده است. در رابطه )۵( یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر 
تصریح شده است:

بحثِ عدم تقارن ضریب  پژوهش، آن( استفاده شده است. در 2014) شین و دیگران پژوهشتفکیک گردد. در تصریح الگو از 
 1پژوهش پسران و همکارانا استفاده از یک عامل اثرگذار بر متغیر وابسته در شرایط رونق و رکود مطرح شده است. ایشان ب

گذاری شده  ( نامNARDLهای توزیعی غیرخطی ) نمایند که الگوی خودتوضیحی با وقفه ( الگوی جدیدی معرفی می2001)
مخارج کل دولت به از اند  این الگو بر اساس متغیرهای پژوهش حاضر تبیین شده است. این متغیرها عبارت ،است. در ادامه

توهم کسری . 1 بر حاضر مشتمل پژوهشدر  𝐹𝐹𝐹𝐹شاخص  .است (𝐹𝐹𝐹𝐹3) کننده توهم مالی شاخص تبیین( و 𝐺𝐺𝐺𝐺2) قیمت ثابت
(𝐷𝐷𝐹𝐹4 که نسبت درآمدهای دولت به مخارج دولت است؛ دو معیار از ) نسبت مالیات بر درآمد به کل  .2توهم کشش یعنی

 توهم پیچیدگی. 4( است؛ 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹6ای غیرمستقیم به مستقیم )ه . نسبت مالیات3( و دیگری 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹5درآمدهای دولت )
درآمدهای دولت از منابع مالیاتی  میانگین وزنی بوده و (𝐻𝐻𝐹𝐹7) تمرکز هرفیندالآن شاخص  معیار کهاست  )پیچیدگی مالیاتی(

ه صورت لگاریتمی در ب هارمتغی. ( است𝑂𝑂𝐼𝐼𝑂𝑂𝐹𝐹8که نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای دولت ) توهم بدهی. 5و است؛ 
و نرخ ارز لگاریتم تواند از نرخ ارز حقیقی بپذیرد؛  مخارج دولت میبا توجه به تاثیری که  ،همچنین گرفته شده است.نظر

های توزیعی  مبنای الگوی خودتوضیحی با وقفه شود. نیز به عنوان متغیر توضیحی در الگو لحاظ می (𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅9حقیقی )
متغیرهایی با درجه انباشت یک  𝐹𝐹𝐹𝐹، 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐺𝐺𝐺𝐺 ( است که در آن1) رگرسیون نامتقارن در معادله(، NARDLغیرخطی )

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡به شکل به ترتیب  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹. متغیر هستند = 𝐹𝐹𝐹𝐹0 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡و  − = 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 0 + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡+ + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡− 
 است. (3و ) (2) به ترتیب به شکل روابط 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅و  𝐹𝐹𝐹𝐹 ، به نحوی که انباشت جزئی در تغییرهایاست تجزیه شده

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜃𝜃+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
+ + 𝜃𝜃−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− + 𝛾𝛾+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
+ + 𝛾𝛾−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

− + 𝑢𝑢𝑡𝑡     (1)  

{
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗+𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

− = ∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 , 0)       (2)   

{
𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

+ = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
+𝑡𝑡

𝑗𝑗=1 = ∑ Max (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)

𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡
− = ∑ ∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

−𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 = ∑ Min (∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

𝑡𝑡
𝑗𝑗=1 , 0)        (3)   

,𝐴𝐴𝑅𝑅𝐷𝐷𝐴𝐴(𝑝𝑝 ، الگوی نامتقارنباالر اساس روابط ب 𝑞𝑞, 𝐼𝐼, 𝑠𝑠, 𝑘𝑘) در این رابطه شود. ( طراحی می3) به شکل رابطه، 𝜌𝜌  ضریب
 است. نرخ ارز حقیقیهای  ضریب وقفه 𝛾𝛾 و شاخص توهم مالیهای  ضریب نامتقارن وقفه 𝜃𝜃 خودهمبستگی،

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = ∑ 𝜌𝜌𝑗𝑗𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑗𝑗
𝑝𝑝
𝑗𝑗=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗

+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑞𝑞

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗
−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑟𝑟
𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗

+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗
+𝑠𝑠

𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗
−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗

−𝑘𝑘
𝑗𝑗=0 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (4)    

( 5) ه( تعمیم داده شده است. در رابط5)( به رابطه پویای 4)( رابطه ایستای 2014)همکاران مطابق با مطالعه شین و  ،در ادامه
 تصریح شده است: 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡بر  𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡و  𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر

∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜌𝜌𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝜃𝜃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1 + 𝛾𝛾𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−1 + ∑ 𝜌𝜌𝑖𝑖∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑖𝑖
𝑝𝑝−1
𝑖𝑖=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑖𝑖∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑞𝑞−1
𝑖𝑖=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑖𝑖∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑠𝑠−1
𝑖𝑖=0 + 𝑒𝑒𝑡𝑡 (5)   

 ، به مانند روشی که در معادلهمخارج دولتبر و نرخ ارز حقیقی  توهم مالی کننده های تبیین شاخصکه با لحاظ اثر نامتقارن 
 شود:  ( تصریح می6) تکرار شده است، رابطه (3و ) (2)
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+𝜃𝜃 که در آن به عدم تقارن بلندمدت توجه شده است. عدم تقارن بلندمدت به معنای ≠ 𝜃𝜃−  و𝛾𝛾+ ≠ 𝛾𝛾− ست. همچنینا، 
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در  مخارج کل دولتبر  راو نرخ ارز حقیقی توهم مالی  کننده تببین های شاخصتوان اثر نامتقارن  می باال،بر اساس الگوی 
هم تو کننده تبییناست که با توجه به پنج معیار  یادآوریبه  نیازمدت و بلندمدت آزمون نمود.  اقتصاد ایران در وضعیت کوتاه

د نبرآورد خواهقالب  پنجهر یک در  ـ الگوی نامتقارن )غیرخطی(ـ ( 6) رابطه و ـ الگوی متقارن )خطی( ـ( 4) رابطه، مالی
ها و آمار مرتبط با متغیرها، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران است. دوره زمانی مورد مطالعه ماهانه  شد. منبع اطالعاتی داده

 .است 1396شهریور  تا 1380فروردین بوده و مشتمل بر 
 ها توصیف داده
( 2) های سوم تا ششم توسعه محاسبه و در جدول ی برنامهدر طها، میانگین متغیرها  جهت شناخت بیشتر داده ،در این بخش

( 2) طور که در جدول ها از درگاه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران استخراج شده است. همان گزارش شده است. داده
ین را بیشترین میانگ هزار میلیارد ریال 255888، با 1389چهارم توسعه و سال  ، مخارج دولت در برنامهشود مشاهده می

 داراست. 
 

 ششم تاهای توسعه سوم  میانگین متغیرها در طی برنامه :2جدول 

 های توسعهبرنامه
مخارج دولت به 
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 )ریال(
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 پیچیدگی
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 )درصد(

معیار دوم 
 توهم کشش

 )درصد(
 94 122 28 9 60 8274 183657 سوم

 57 72 35 9 61 9596 255888 1389چهارم و سال 
 83 80 29 12 54 29266 195796 1395پنجم و سال 

 88 80 29 15 49 37955 178729 ماهه اول برنامه ششم شش
 پژوهش های منبع: محاسبه

 
در این طوری که  ، بهدهد ها نشان می قدار را در این سالششم توسعه، بیشترین م ماهه اول برنامه میانگین نرخ ارز در شش

 8214سوم توسعه با مقدار  مربوط به برنامهرسد. کمترین مقدار میانگین نرخ ارز  ریال می 37955میانگین آن به   ،ماه شش
 49ین مقدار آن چهارم توسعه و کمتر مربوط به برنامه که استدرصد  61. بیشترین مقدار میانگین معیار توهم کسری است

درصد  9ششم است. میانگین معیار اول توهم کشش کمترین مقدار خود را در  ماهه اول برنامه مربوط به شش درصد است که
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 های توسعهبرنامه
مخارج دولت به 

 قیمت ثابت
 میلیارد ریال( هزار)

 نرخ ارز
 )ریال(

توهم 
 کسری

 )درصد(

معیار اول 
 توهم کشش

 )درصد(

توهم 
 پیچیدگی
 )درصد(

توهم 
 بدهی

 )درصد(

معیار دوم 
 توهم کشش

 )درصد(
 94 122 28 9 60 8274 183657 سوم

 57 72 35 9 61 9596 255888 1389چهارم و سال 
 83 80 29 12 54 29266 195796 1395پنجم و سال 

 88 80 29 15 49 37955 178729 ماهه اول برنامه ششم شش
 پژوهش های منبع: محاسبه

 
در این طوری که  ، بهدهد ها نشان می قدار را در این سالششم توسعه، بیشترین م ماهه اول برنامه میانگین نرخ ارز در شش

 8214سوم توسعه با مقدار  مربوط به برنامهرسد. کمترین مقدار میانگین نرخ ارز  ریال می 37955میانگین آن به   ،ماه شش
 49ین مقدار آن چهارم توسعه و کمتر مربوط به برنامه که استدرصد  61. بیشترین مقدار میانگین معیار توهم کسری است

درصد  9ششم است. میانگین معیار اول توهم کشش کمترین مقدار خود را در  ماهه اول برنامه مربوط به شش درصد است که

 است. همچنین، می توان رابطه )6( را با فرض وجود عدم تقارن کوتاه مدت )یعنی 

∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜌𝜌𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝜃𝜃+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1
+ + 𝜃𝜃−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1

− + 𝛾𝛾+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑥𝑥𝑅𝑅𝑡𝑡−1
+ + 𝛾𝛾−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑥𝑥𝑅𝑅𝑡𝑡−1

− + 𝛾𝛾𝑅𝑅𝐺𝐺𝑥𝑥𝑅𝑅𝑡𝑡−1 + ∑ 𝜇𝜇𝑖𝑖∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑖𝑖
𝑝𝑝−1
𝑖𝑖=1 +

∑ 𝜃𝜃𝑖𝑖∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑖𝑖
𝑞𝑞−1
𝑖𝑖=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑖𝑖∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑥𝑥𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑠𝑠−1
𝑖𝑖=0  + 𝑒𝑒𝑡𝑡     

    (6)  

+𝜃𝜃 که در آن به عدم تقارن بلندمدت توجه شده است. عدم تقارن بلندمدت به معنای ≠ 𝜃𝜃−  و𝛾𝛾+ ≠ 𝛾𝛾− ست. همچنینا، 
𝜃𝜃𝑖𝑖 مدت )یعنی( را با فرض وجود عدم تقارن کوتاه6) توان رابطه می

+ ≠ 𝜃𝜃𝑖𝑖
𝛾𝛾𝑖𝑖و  −

+ ≠ 𝛾𝛾𝑖𝑖
 تغییر داد: (7) ، به شکل رابطه(−

∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 =
𝜌𝜌𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝜃𝜃+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1

+ + 𝜃𝜃−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1
− + 𝛾𝛾𝑅𝑅𝐺𝐺𝑥𝑥𝑅𝑅𝑡𝑡−1 + ∑ 𝜇𝜇𝑖𝑖∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑝𝑝−1
𝑖𝑖=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑖𝑖

+∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑖𝑖
+𝑞𝑞−1

𝑖𝑖=0 + ∑ 𝜃𝜃𝑖𝑖
−∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑖𝑖

−𝑟𝑟−1
𝑖𝑖=0 +

∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗
+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑥𝑥𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗

+𝑠𝑠
𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗

−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑥𝑥𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗
−𝑘𝑘

𝑗𝑗=0 + 𝑒𝑒𝑡𝑡    (7)   

در  مخارج کل دولتبر  راو نرخ ارز حقیقی توهم مالی  کننده تببین های شاخصتوان اثر نامتقارن  می باال،بر اساس الگوی 
هم تو کننده تبییناست که با توجه به پنج معیار  یادآوریبه  نیازمدت و بلندمدت آزمون نمود.  اقتصاد ایران در وضعیت کوتاه

د نبرآورد خواهقالب  پنجهر یک در  ـ الگوی نامتقارن )غیرخطی(ـ ( 6) رابطه و ـ الگوی متقارن )خطی( ـ( 4) رابطه، مالی
ها و آمار مرتبط با متغیرها، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران است. دوره زمانی مورد مطالعه ماهانه  شد. منبع اطالعاتی داده

 .است 1396شهریور  تا 1380فروردین بوده و مشتمل بر 
 ها توصیف داده
( 2) های سوم تا ششم توسعه محاسبه و در جدول ی برنامهدر طها، میانگین متغیرها  جهت شناخت بیشتر داده ،در این بخش

( 2) طور که در جدول ها از درگاه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران استخراج شده است. همان گزارش شده است. داده
ین را بیشترین میانگ هزار میلیارد ریال 255888، با 1389چهارم توسعه و سال  ، مخارج دولت در برنامهشود مشاهده می

 داراست. 
 

 ششم تاهای توسعه سوم  میانگین متغیرها در طی برنامه :2جدول 

 های توسعهبرنامه
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 94 122 28 9 60 8274 183657 سوم

 57 72 35 9 61 9596 255888 1389چهارم و سال 
 83 80 29 12 54 29266 195796 1395پنجم و سال 

 88 80 29 15 49 37955 178729 ماهه اول برنامه ششم شش
 پژوهش های منبع: محاسبه

 
در این طوری که  ، بهدهد ها نشان می قدار را در این سالششم توسعه، بیشترین م ماهه اول برنامه میانگین نرخ ارز در شش

 8214سوم توسعه با مقدار  مربوط به برنامهرسد. کمترین مقدار میانگین نرخ ارز  ریال می 37955میانگین آن به   ،ماه شش
 49ین مقدار آن چهارم توسعه و کمتر مربوط به برنامه که استدرصد  61. بیشترین مقدار میانگین معیار توهم کسری است

درصد  9ششم است. میانگین معیار اول توهم کشش کمترین مقدار خود را در  ماهه اول برنامه مربوط به شش درصد است که

(، به شکل رابطه )۷( تغییر داد:

∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜌𝜌𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝜃𝜃+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1
+ + 𝜃𝜃−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1

− + 𝛾𝛾+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑥𝑥𝑅𝑅𝑡𝑡−1
+ + 𝛾𝛾−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑥𝑥𝑅𝑅𝑡𝑡−1

− + 𝛾𝛾𝑅𝑅𝐺𝐺𝑥𝑥𝑅𝑅𝑡𝑡−1 + ∑ 𝜇𝜇𝑖𝑖∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑖𝑖
𝑝𝑝−1
𝑖𝑖=1 +

∑ 𝜃𝜃𝑖𝑖∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑖𝑖
𝑞𝑞−1
𝑖𝑖=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑖𝑖∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑥𝑥𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑠𝑠−1
𝑖𝑖=0  + 𝑒𝑒𝑡𝑡     

    (6)  

+𝜃𝜃 که در آن به عدم تقارن بلندمدت توجه شده است. عدم تقارن بلندمدت به معنای ≠ 𝜃𝜃−  و𝛾𝛾+ ≠ 𝛾𝛾− ست. همچنینا، 
𝜃𝜃𝑖𝑖 مدت )یعنی( را با فرض وجود عدم تقارن کوتاه6) توان رابطه می

+ ≠ 𝜃𝜃𝑖𝑖
𝛾𝛾𝑖𝑖و  −

+ ≠ 𝛾𝛾𝑖𝑖
 تغییر داد: (7) ، به شکل رابطه(−

∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 =
𝜌𝜌𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝜃𝜃+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1

+ + 𝜃𝜃−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1
− + 𝛾𝛾𝑅𝑅𝐺𝐺𝑥𝑥𝑅𝑅𝑡𝑡−1 + ∑ 𝜇𝜇𝑖𝑖∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑝𝑝−1
𝑖𝑖=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑖𝑖

+∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑖𝑖
+𝑞𝑞−1

𝑖𝑖=0 + ∑ 𝜃𝜃𝑖𝑖
−∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑖𝑖

−𝑟𝑟−1
𝑖𝑖=0 +

∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗
+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑥𝑥𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗

+𝑠𝑠
𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗

−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑥𝑥𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗
−𝑘𝑘

𝑗𝑗=0 + 𝑒𝑒𝑡𝑡    (7)   

در  مخارج کل دولتبر  راو نرخ ارز حقیقی توهم مالی  کننده تببین های شاخصتوان اثر نامتقارن  می باال،بر اساس الگوی 
هم تو کننده تبییناست که با توجه به پنج معیار  یادآوریبه  نیازمدت و بلندمدت آزمون نمود.  اقتصاد ایران در وضعیت کوتاه

د نبرآورد خواهقالب  پنجهر یک در  ـ الگوی نامتقارن )غیرخطی(ـ ( 6) رابطه و ـ الگوی متقارن )خطی( ـ( 4) رابطه، مالی
ها و آمار مرتبط با متغیرها، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران است. دوره زمانی مورد مطالعه ماهانه  شد. منبع اطالعاتی داده

 .است 1396شهریور  تا 1380فروردین بوده و مشتمل بر 
 ها توصیف داده
( 2) های سوم تا ششم توسعه محاسبه و در جدول ی برنامهدر طها، میانگین متغیرها  جهت شناخت بیشتر داده ،در این بخش

( 2) طور که در جدول ها از درگاه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران استخراج شده است. همان گزارش شده است. داده
ین را بیشترین میانگ هزار میلیارد ریال 255888، با 1389چهارم توسعه و سال  ، مخارج دولت در برنامهشود مشاهده می

 داراست. 
 

 ششم تاهای توسعه سوم  میانگین متغیرها در طی برنامه :2جدول 
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 )درصد(

توهم 
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 94 122 28 9 60 8274 183657 سوم

 57 72 35 9 61 9596 255888 1389چهارم و سال 
 83 80 29 12 54 29266 195796 1395پنجم و سال 

 88 80 29 15 49 37955 178729 ماهه اول برنامه ششم شش
 پژوهش های منبع: محاسبه

 
در این طوری که  ، بهدهد ها نشان می قدار را در این سالششم توسعه، بیشترین م ماهه اول برنامه میانگین نرخ ارز در شش

 8214سوم توسعه با مقدار  مربوط به برنامهرسد. کمترین مقدار میانگین نرخ ارز  ریال می 37955میانگین آن به   ،ماه شش
 49ین مقدار آن چهارم توسعه و کمتر مربوط به برنامه که استدرصد  61. بیشترین مقدار میانگین معیار توهم کسری است

درصد  9ششم است. میانگین معیار اول توهم کشش کمترین مقدار خود را در  ماهه اول برنامه مربوط به شش درصد است که

و 

∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜌𝜌𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝜃𝜃+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1
+ + 𝜃𝜃−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1

− + 𝛾𝛾+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑥𝑥𝑅𝑅𝑡𝑡−1
+ + 𝛾𝛾−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑥𝑥𝑅𝑅𝑡𝑡−1

− + 𝛾𝛾𝑅𝑅𝐺𝐺𝑥𝑥𝑅𝑅𝑡𝑡−1 + ∑ 𝜇𝜇𝑖𝑖∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑖𝑖
𝑝𝑝−1
𝑖𝑖=1 +

∑ 𝜃𝜃𝑖𝑖∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑖𝑖
𝑞𝑞−1
𝑖𝑖=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑖𝑖∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑥𝑥𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑠𝑠−1
𝑖𝑖=0  + 𝑒𝑒𝑡𝑡     

    (6)  

+𝜃𝜃 که در آن به عدم تقارن بلندمدت توجه شده است. عدم تقارن بلندمدت به معنای ≠ 𝜃𝜃−  و𝛾𝛾+ ≠ 𝛾𝛾− ست. همچنینا، 
𝜃𝜃𝑖𝑖 مدت )یعنی( را با فرض وجود عدم تقارن کوتاه6) توان رابطه می

+ ≠ 𝜃𝜃𝑖𝑖
𝛾𝛾𝑖𝑖و  −

+ ≠ 𝛾𝛾𝑖𝑖
 تغییر داد: (7) ، به شکل رابطه(−

∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 =
𝜌𝜌𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝜃𝜃+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1

+ + 𝜃𝜃−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1
− + 𝛾𝛾𝑅𝑅𝐺𝐺𝑥𝑥𝑅𝑅𝑡𝑡−1 + ∑ 𝜇𝜇𝑖𝑖∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑝𝑝−1
𝑖𝑖=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑖𝑖

+∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑖𝑖
+𝑞𝑞−1

𝑖𝑖=0 + ∑ 𝜃𝜃𝑖𝑖
−∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑖𝑖

−𝑟𝑟−1
𝑖𝑖=0 +

∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗
+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑥𝑥𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗

+𝑠𝑠
𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗

−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑥𝑥𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗
−𝑘𝑘

𝑗𝑗=0 + 𝑒𝑒𝑡𝑡    (7)   

در  مخارج کل دولتبر  راو نرخ ارز حقیقی توهم مالی  کننده تببین های شاخصتوان اثر نامتقارن  می باال،بر اساس الگوی 
هم تو کننده تبییناست که با توجه به پنج معیار  یادآوریبه  نیازمدت و بلندمدت آزمون نمود.  اقتصاد ایران در وضعیت کوتاه

د نبرآورد خواهقالب  پنجهر یک در  ـ الگوی نامتقارن )غیرخطی(ـ ( 6) رابطه و ـ الگوی متقارن )خطی( ـ( 4) رابطه، مالی
ها و آمار مرتبط با متغیرها، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران است. دوره زمانی مورد مطالعه ماهانه  شد. منبع اطالعاتی داده

 .است 1396شهریور  تا 1380فروردین بوده و مشتمل بر 
 ها توصیف داده
( 2) های سوم تا ششم توسعه محاسبه و در جدول ی برنامهدر طها، میانگین متغیرها  جهت شناخت بیشتر داده ،در این بخش

( 2) طور که در جدول ها از درگاه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران استخراج شده است. همان گزارش شده است. داده
ین را بیشترین میانگ هزار میلیارد ریال 255888، با 1389چهارم توسعه و سال  ، مخارج دولت در برنامهشود مشاهده می

 داراست. 
 

 ششم تاهای توسعه سوم  میانگین متغیرها در طی برنامه :2جدول 

 های توسعهبرنامه
مخارج دولت به 

 قیمت ثابت
 میلیارد ریال( هزار)

 نرخ ارز
 )ریال(

توهم 
 کسری

 )درصد(

معیار اول 
 توهم کشش

 )درصد(

توهم 
 پیچیدگی
 )درصد(

توهم 
 بدهی

 )درصد(

معیار دوم 
 توهم کشش

 )درصد(
 94 122 28 9 60 8274 183657 سوم

 57 72 35 9 61 9596 255888 1389چهارم و سال 
 83 80 29 12 54 29266 195796 1395پنجم و سال 

 88 80 29 15 49 37955 178729 ماهه اول برنامه ششم شش
 پژوهش های منبع: محاسبه

 
در این طوری که  ، بهدهد ها نشان می قدار را در این سالششم توسعه، بیشترین م ماهه اول برنامه میانگین نرخ ارز در شش

 8214سوم توسعه با مقدار  مربوط به برنامهرسد. کمترین مقدار میانگین نرخ ارز  ریال می 37955میانگین آن به   ،ماه شش
 49ین مقدار آن چهارم توسعه و کمتر مربوط به برنامه که استدرصد  61. بیشترین مقدار میانگین معیار توهم کسری است

درصد  9ششم است. میانگین معیار اول توهم کشش کمترین مقدار خود را در  ماهه اول برنامه مربوط به شش درصد است که

∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝜌𝜌𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝜃𝜃+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1
+ + 𝜃𝜃−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1

− + 𝛾𝛾+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑥𝑥𝑅𝑅𝑡𝑡−1
+ + 𝛾𝛾−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑥𝑥𝑅𝑅𝑡𝑡−1

− + 𝛾𝛾𝑅𝑅𝐺𝐺𝑥𝑥𝑅𝑅𝑡𝑡−1 + ∑ 𝜇𝜇𝑖𝑖∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑖𝑖
𝑝𝑝−1
𝑖𝑖=1 +

∑ 𝜃𝜃𝑖𝑖∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑖𝑖
𝑞𝑞−1
𝑖𝑖=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑖𝑖∆𝑅𝑅𝐺𝐺𝑥𝑥𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑠𝑠−1
𝑖𝑖=0  + 𝑒𝑒𝑡𝑡     

    (6)  

+𝜃𝜃 که در آن به عدم تقارن بلندمدت توجه شده است. عدم تقارن بلندمدت به معنای ≠ 𝜃𝜃−  و𝛾𝛾+ ≠ 𝛾𝛾− ست. همچنینا، 
𝜃𝜃𝑖𝑖 مدت )یعنی( را با فرض وجود عدم تقارن کوتاه6) توان رابطه می

+ ≠ 𝜃𝜃𝑖𝑖
𝛾𝛾𝑖𝑖و  −

+ ≠ 𝛾𝛾𝑖𝑖
 تغییر داد: (7) ، به شکل رابطه(−

∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 =
𝜌𝜌𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝜃𝜃+𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1

+ + 𝜃𝜃−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1
− + 𝛾𝛾𝑅𝑅𝐺𝐺𝑥𝑥𝑅𝑅𝑡𝑡−1 + ∑ 𝜇𝜇𝑖𝑖∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑝𝑝−1
𝑖𝑖=1 + ∑ 𝜃𝜃𝑖𝑖

+∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑖𝑖
+𝑞𝑞−1

𝑖𝑖=0 + ∑ 𝜃𝜃𝑖𝑖
−∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−𝑖𝑖

−𝑟𝑟−1
𝑖𝑖=0 +

∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗
+𝑅𝑅𝐺𝐺𝑥𝑥𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗

+𝑠𝑠
𝑗𝑗=0 + ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗

−𝑅𝑅𝐺𝐺𝑥𝑥𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗
−𝑘𝑘

𝑗𝑗=0 + 𝑒𝑒𝑡𝑡    (7)   

در  مخارج کل دولتبر  راو نرخ ارز حقیقی توهم مالی  کننده تببین های شاخصتوان اثر نامتقارن  می باال،بر اساس الگوی 
هم تو کننده تبییناست که با توجه به پنج معیار  یادآوریبه  نیازمدت و بلندمدت آزمون نمود.  اقتصاد ایران در وضعیت کوتاه

د نبرآورد خواهقالب  پنجهر یک در  ـ الگوی نامتقارن )غیرخطی(ـ ( 6) رابطه و ـ الگوی متقارن )خطی( ـ( 4) رابطه، مالی
ها و آمار مرتبط با متغیرها، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران است. دوره زمانی مورد مطالعه ماهانه  شد. منبع اطالعاتی داده
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( 2) های سوم تا ششم توسعه محاسبه و در جدول ی برنامهدر طها، میانگین متغیرها  جهت شناخت بیشتر داده ،در این بخش

( 2) طور که در جدول ها از درگاه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران استخراج شده است. همان گزارش شده است. داده
ین را بیشترین میانگ هزار میلیارد ریال 255888، با 1389چهارم توسعه و سال  ، مخارج دولت در برنامهشود مشاهده می

 داراست. 
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 پژوهش های منبع: محاسبه

 
در این طوری که  ، بهدهد ها نشان می قدار را در این سالششم توسعه، بیشترین م ماهه اول برنامه میانگین نرخ ارز در شش

 8214سوم توسعه با مقدار  مربوط به برنامهرسد. کمترین مقدار میانگین نرخ ارز  ریال می 37955میانگین آن به   ،ماه شش
 49ین مقدار آن چهارم توسعه و کمتر مربوط به برنامه که استدرصد  61. بیشترین مقدار میانگین معیار توهم کسری است

درصد  9ششم است. میانگین معیار اول توهم کشش کمترین مقدار خود را در  ماهه اول برنامه مربوط به شش درصد است که

 )۷(

بر اساس الگوی باال، می توان اثر نامتقارن شاخص های تببین کننده توهم مالی و نرخ ارز حقیقی 
را بر مخارج کل دولت در اقتصاد ایران در وضعیت کوتاه مدت و بلندمدت آزمون نمود. نیاز به یادآوری 
است که با توجه به پنج معیار تبیین کننده توهم مالی، رابطه )4( ـ الگوی متقارن )خطی( ـ و رابطه 
)6( ـ الگوی نامتقارن )غیرخطی( ـ هر یک در پنج قالب برآورد خواهند شد. منبع اطالعاتی داده ها 
و آمار مرتبط با متغیرها، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران است. دوره زمانی مورد مطالعه ماهانه 

بوده و مشتمل بر فروردین ۱۳8۰ تا شهریور ۱۳96 است.

توصیف داده ها

در این بخش، جهت شناخت بیشتر داده ها، میانگین متغیرها در طی برنامه های سوم تا ششم 
توسعه محاسبه و در جدول )۲( گزارش شده است. داده ها از درگاه بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
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ایران استخراج شده است. همان طور که در جدول )۲( مشاهده می شود، مخارج دولت در برنامه چهارم 
توسعه و سال ۱۳89، با ۲۵۵888 هزار میلیارد ریال بیشترین میانگین را داراست. 

جدول ۲: میانگین متغیرها در طی برنامه های توسعه سوم تا ششم

برنامه�های�توسعه
مخارج�دولت�به�
قيمت�ثابت

)هزار�ميليارد�ریال(

نرخ�ارز
)ریال(

توهم�
کسری
)درصد(

معيار�اول�
توهم�کشش
)درصد(

توهم�
پيچيدگی
)درصد(

توهم�
بدهی
)درصد(

معيار�دوم�
توهم�کشش
)درصد(

۱8۳6۵۷8۲۷46۰9۲8۱۲۲94سوم
۲۵۵8889۵966۱9۳۵۷۲۵۷چهارم و سال ۱۳89
۱9۵۷96۲9۲66۵4۱۲۲98۰8۳پنجم و سال ۱۳9۵

۱۷8۷۲9۳۷9۵۵49۱۵۲98۰88شش ماهه اول برنامه ششم

منبع: محاسبه های پژوهش

میانگین نرخ ارز در شش ماهه اول برنامه ششم توسعه، بیشترین مقدار را در این سال ها نشان 
می دهد، به طوری که در این شش ماه، میانگین آن به  ۳۷9۵۵ ریال می رسد. کمترین مقدار میانگین 
نرخ ارز مربوط به برنامه سوم توسعه با مقدار 8۲۱4 است. بیشترین مقدار میانگین معیار توهم کسری 
6۱ درصد است که مربوط به برنامه چهارم توسعه و کمترین مقدار آن 49 درصد است که مربوط به 
شش ماهه اول برنامه ششم است. میانگین معیار اول توهم کشش کمترین مقدار خود را در 9 درصد 
طی برنامه های سوم و چهارم تجربه می کند، سپس با یک روند افزایشی در شش ماهه نخست برنامه 
ششم به اوج خود یعنی ۱۵ درصد می رسد. معیار توهم پیچیدگی نیز در برنامه سوم توسعه در کمترین 
مقدار خود یعنی ۲8 درصد قرار دارد و در برنامه چهارم توسعه بیشترین مقدار میانگین را در ۳۵ 
درصد تجربه می کند. میانگین توهم بدهی در برنامه سوم توسعه در بیشترین مقدار خود، یعنی ۱۲۲ 
درصد قرار داشته و سپس در برنامه بعدی به کمترین مقدار خود یعنی ۷۲ درصد می رسد. معیار دوم 
توهم کشش در برنامه سوم توسعه دارای بیشترین میانگین است و سپس از مقدار بیشینۀ 94 درصد 

به مقدار کمینۀ ۵۷ درصد در برنامه چهارم توسعه می رسد. 

برآورد الگوی پژوهش در حالت متقارن و نامتقارن

مرسوم  روش  با  مطابق  ابتدا  پژوهش،  متغیرهای  پایایی  بررسی وضعیت  از  بخش، پس  این  در 
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در تبیین اثر شاخص های تبیین کننده توهم مالی بر مخارج دولت، الگوی خودتوضیحی با وقفه های 
توزیعی خطی )الگوی متقارن( در پنج قالب برآورد می شود. سپس جهت تحلیل نامتقارنی این اثر، 
الگوی خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی )الگوی نامتقارن( نیز در پنج قالب برآورد خواهد 

شد.
شرط ورود به الگوی خودتوضیحی با وقفه های توزیعی خطی آن است که کمترین متغیر وابسته 
الگو از مرتب انباشتی برابر با یک باشد. همچنین، مطابق با آن چه که در بخش تصریح الگوی پژوهش 
مطرح شد، شرط استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی در آن است که برخالف 
باید  می گیرد،  قرار  بررسی  مورد  اثرش  نامتقارنِی  که  متغیری  ازجمله  متغیرها  سایر  وابسته،  متغیر 
انباشته از مرتبه اول باشد. جهت بررسی وجود این شروط، آزمون ریشه واحد دیکی ـ فولر تعمیم یافته 

برای کلیه متغیرهای پژوهش انجام شده است. 
خالصه نتایج آزمون ریشه واحد متغیرها بر اساس آزمون ریشه واحد دیکی ـ فولر تعمیم یافته در 
جدول )۳( نشان می دهد که متغیرهای الگو در سطح ناپایا بوده و با یک بار تفاضل گیری پایا می شوند. 
ـ  فیلیپس  واحد  ریشه  آزمون  نتایج  البته  واحد هستند.  ریشه  یک  دارای  الگو  متغیرهای  این رو،  از 
پرون نیز در راستای نتایج آزمون ریشه واحد دیکی ـ فولر تعمیم یافته بوده و البته وجود تغییرهای 

ساختاری را تایید نمی نماید.
وقفه های  با  خودتوضیحی  رهیافت  از  می توان  واحد  ریشه  آزمون  از  حاصل  نتیجه  به  توجه  با 
توزیعی خطی و غیرخطی در برآورد بهره جست. نتایج به دست آمده از برآورد الگوی خطی و غیرخطی 
در زیربخش های بعدی گزارش شده است. در این رهیافت ARDL و NARDL، برآورد الگوی پویای 

کوتاه مدت نیازمند تعیین وقفه بهینه است.
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جدول ۳: نتایج آزمون ریشه واحد دیکی ـ فولر تعمیم یافته

متغير
آزمون�دیکی�ـ�فولر�تعميم�یافته

در�تفاضل�مرتبه�اولدر�سطح
سطح�احتمالآماره�آزمونسطح�احتمالآماره�آزمون

ششم به اوج خود یعنی  ماهه نخست برنامه با یک روند افزایشی در شش سپس ،کند های سوم و چهارم تجربه می طی برنامه
قرار دارد و در  درصد 28سوم توسعه در کمترین مقدار خود یعنی  چیدگی نیز در برنامهیار توهم پیرسد. مع درصد می 15

سوم توسعه در  د. میانگین توهم بدهی در برنامهکن درصد تجربه می 35چهارم توسعه بیشترین مقدار میانگین را  در  برنامه
رسد.  درصد می 72کمترین مقدار خود یعنی  بعدی به قرار داشته و سپس در برنامه درصد 122بیشترین مقدار خود، یعنی 

 کمینۀدرصد به مقدار  94 بیشینۀو سپس از مقدار  استسوم توسعه دارای بیشترین میانگین  توهم کشش در برنامهمعیار دوم 
 رسد.  چهارم توسعه می در برنامه درصد 57

 برآورد الگوی پژوهش در حالت متقارن و نامتقارن

 های شاخصوضعیت پایایی متغیرهای پژوهش، ابتدا مطابق با روش مرسوم در تبیین اثر  پس از بررسی ،در این بخش
قالب  پنجدر های توزیعی خطی )الگوی متقارن(  ، الگوی خودتوضیحی با وقفهمخارج دولتبر  توهم مالی کننده تبیین

توزیعی غیرخطی )الگوی نامتقارن( های  ، الگوی خودتوضیحی با وقفهاین اثرشود. سپس جهت تحلیل نامتقارنی  برآورد می
 قالب برآورد خواهد شد. پنجنیز در 

متغیر وابسته الگو از مرتب انباشتی برابر  کمترینهای توزیعی خطی آن است که  شرط ورود به الگوی خودتوضیحی با وقفه
از الگوی شرط استفاده  ،پژوهش مطرح شد تصریح الگویچه که در بخش  مطابق با آن ،با یک باشد. همچنین
جمله متغیری که برخالف متغیر وابسته، سایر متغیرها ازهای توزیعی غیرخطی در آن است که  خودتوضیحی با وقفه

باید انباشته از مرتبه اول باشد. جهت بررسی وجود این شروط، آزمون ریشه گیرد،  یِ اثرش مورد بررسی قرار مینامتقارن
 متغیرهای پژوهش انجام شده است.  یافته برای کلیه فولر تعمیمـ  واحد دیکی

 دهد می ( نشان3) جدول در یافته فولر تعمیمـ  متغیرها بر اساس آزمون ریشه واحد دیکی واحد ریشه آزمون نتایج خالصه
متغیرهای الگو دارای یک ریشه  ،رو شوند. از این گیری پایا می بار تفاضل متغیرهای الگو در سطح ناپایا بوده و با یک که

یافته  فولر تعمیمـ  پرون نیز در راستای نتایج آزمون ریشه واحد دیکیـ  . البته نتایج آزمون ریشه واحد فیلیپسهستند واحد
 نماید. ساختاری را تایید نمی بوده و البته وجود تغییرهای

و غیرخطی در  های توزیعی خطی توان از رهیافت خودتوضیحی با وقفه با توجه به نتیجه حاصل از آزمون ریشه واحد می
های بعدی گزارش شده است. در  از برآورد الگوی خطی و غیرخطی در زیربخش آمده دست بهبهره جست. نتایج  برآورد

 هستند.مدت نیازمند تعیین وقفه بهینه  ، برآورد الگوی پویای کوتاهNARDLو  ARDLاین رهیافت 
  

 یافته فولر تعمیمـ  دیکی آزمون ریشه واحدنتایج  :3 جدول
 یافته فولر تعمیمـ  آزمون دیکی 

 متغیر
 در تفاضل مرتبه اول در سطح

 احتمال سطح آزمون آماره احتمال سطح آزمون آماره

𝑮𝑮𝑮𝑮 82/0 8880/0 8/9- 0000/0 

𝑫𝑫𝑫𝑫 48/1- 1285/0 4/13- 0000/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫+ 24/2- 4630/0 0/17- 0000/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫− 87/1- 6653/0 9/16- 0000/0 

𝑫𝑫𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒆𝒆𝑫𝑫 08/3- 1113/0 91/5 0000/0 

۰/8۲۰/888۰-9/8۰/۰۰۰۰

ششم به اوج خود یعنی  ماهه نخست برنامه با یک روند افزایشی در شش سپس ،کند های سوم و چهارم تجربه می طی برنامه
قرار دارد و در  درصد 28سوم توسعه در کمترین مقدار خود یعنی  چیدگی نیز در برنامهیار توهم پیرسد. مع درصد می 15

سوم توسعه در  د. میانگین توهم بدهی در برنامهکن درصد تجربه می 35چهارم توسعه بیشترین مقدار میانگین را  در  برنامه
رسد.  درصد می 72کمترین مقدار خود یعنی  بعدی به قرار داشته و سپس در برنامه درصد 122بیشترین مقدار خود، یعنی 

 کمینۀدرصد به مقدار  94 بیشینۀو سپس از مقدار  استسوم توسعه دارای بیشترین میانگین  توهم کشش در برنامهمعیار دوم 
 رسد.  چهارم توسعه می در برنامه درصد 57

 برآورد الگوی پژوهش در حالت متقارن و نامتقارن

 های شاخصوضعیت پایایی متغیرهای پژوهش، ابتدا مطابق با روش مرسوم در تبیین اثر  پس از بررسی ،در این بخش
قالب  پنجدر های توزیعی خطی )الگوی متقارن(  ، الگوی خودتوضیحی با وقفهمخارج دولتبر  توهم مالی کننده تبیین

توزیعی غیرخطی )الگوی نامتقارن( های  ، الگوی خودتوضیحی با وقفهاین اثرشود. سپس جهت تحلیل نامتقارنی  برآورد می
 قالب برآورد خواهد شد. پنجنیز در 

متغیر وابسته الگو از مرتب انباشتی برابر  کمترینهای توزیعی خطی آن است که  شرط ورود به الگوی خودتوضیحی با وقفه
از الگوی شرط استفاده  ،پژوهش مطرح شد تصریح الگویچه که در بخش  مطابق با آن ،با یک باشد. همچنین
جمله متغیری که برخالف متغیر وابسته، سایر متغیرها ازهای توزیعی غیرخطی در آن است که  خودتوضیحی با وقفه

باید انباشته از مرتبه اول باشد. جهت بررسی وجود این شروط، آزمون ریشه گیرد،  یِ اثرش مورد بررسی قرار مینامتقارن
 متغیرهای پژوهش انجام شده است.  یافته برای کلیه فولر تعمیمـ  واحد دیکی

 دهد می ( نشان3) جدول در یافته فولر تعمیمـ  متغیرها بر اساس آزمون ریشه واحد دیکی واحد ریشه آزمون نتایج خالصه
متغیرهای الگو دارای یک ریشه  ،رو شوند. از این گیری پایا می بار تفاضل متغیرهای الگو در سطح ناپایا بوده و با یک که

یافته  فولر تعمیمـ  پرون نیز در راستای نتایج آزمون ریشه واحد دیکیـ  . البته نتایج آزمون ریشه واحد فیلیپسهستند واحد
 نماید. ساختاری را تایید نمی بوده و البته وجود تغییرهای

و غیرخطی در  های توزیعی خطی توان از رهیافت خودتوضیحی با وقفه با توجه به نتیجه حاصل از آزمون ریشه واحد می
های بعدی گزارش شده است. در  از برآورد الگوی خطی و غیرخطی در زیربخش آمده دست بهبهره جست. نتایج  برآورد

 هستند.مدت نیازمند تعیین وقفه بهینه  ، برآورد الگوی پویای کوتاهNARDLو  ARDLاین رهیافت 
  

 یافته فولر تعمیمـ  دیکی آزمون ریشه واحدنتایج  :3 جدول
 یافته فولر تعمیمـ  آزمون دیکی 

 متغیر
 در تفاضل مرتبه اول در سطح

 احتمال سطح آزمون آماره احتمال سطح آزمون آماره

𝑮𝑮𝑮𝑮 82/0 8880/0 8/9- 0000/0 

𝑫𝑫𝑫𝑫 48/1- 1285/0 4/13- 0000/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫+ 24/2- 4630/0 0/17- 0000/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫− 87/1- 6653/0 9/16- 0000/0 

𝑫𝑫𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒆𝒆𝑫𝑫 08/3- 1113/0 91/5 0000/0 

-۱/48۰/۱۲8۵-۱۳/4۰/۰۰۰۰

ششم به اوج خود یعنی  ماهه نخست برنامه با یک روند افزایشی در شش سپس ،کند های سوم و چهارم تجربه می طی برنامه
قرار دارد و در  درصد 28سوم توسعه در کمترین مقدار خود یعنی  چیدگی نیز در برنامهیار توهم پیرسد. مع درصد می 15

سوم توسعه در  د. میانگین توهم بدهی در برنامهکن درصد تجربه می 35چهارم توسعه بیشترین مقدار میانگین را  در  برنامه
رسد.  درصد می 72کمترین مقدار خود یعنی  بعدی به قرار داشته و سپس در برنامه درصد 122بیشترین مقدار خود، یعنی 

 کمینۀدرصد به مقدار  94 بیشینۀو سپس از مقدار  استسوم توسعه دارای بیشترین میانگین  توهم کشش در برنامهمعیار دوم 
 رسد.  چهارم توسعه می در برنامه درصد 57

 برآورد الگوی پژوهش در حالت متقارن و نامتقارن

 های شاخصوضعیت پایایی متغیرهای پژوهش، ابتدا مطابق با روش مرسوم در تبیین اثر  پس از بررسی ،در این بخش
قالب  پنجدر های توزیعی خطی )الگوی متقارن(  ، الگوی خودتوضیحی با وقفهمخارج دولتبر  توهم مالی کننده تبیین

توزیعی غیرخطی )الگوی نامتقارن( های  ، الگوی خودتوضیحی با وقفهاین اثرشود. سپس جهت تحلیل نامتقارنی  برآورد می
 قالب برآورد خواهد شد. پنجنیز در 

متغیر وابسته الگو از مرتب انباشتی برابر  کمترینهای توزیعی خطی آن است که  شرط ورود به الگوی خودتوضیحی با وقفه
از الگوی شرط استفاده  ،پژوهش مطرح شد تصریح الگویچه که در بخش  مطابق با آن ،با یک باشد. همچنین
جمله متغیری که برخالف متغیر وابسته، سایر متغیرها ازهای توزیعی غیرخطی در آن است که  خودتوضیحی با وقفه

باید انباشته از مرتبه اول باشد. جهت بررسی وجود این شروط، آزمون ریشه گیرد،  یِ اثرش مورد بررسی قرار مینامتقارن
 متغیرهای پژوهش انجام شده است.  یافته برای کلیه فولر تعمیمـ  واحد دیکی

 دهد می ( نشان3) جدول در یافته فولر تعمیمـ  متغیرها بر اساس آزمون ریشه واحد دیکی واحد ریشه آزمون نتایج خالصه
متغیرهای الگو دارای یک ریشه  ،رو شوند. از این گیری پایا می بار تفاضل متغیرهای الگو در سطح ناپایا بوده و با یک که

یافته  فولر تعمیمـ  پرون نیز در راستای نتایج آزمون ریشه واحد دیکیـ  . البته نتایج آزمون ریشه واحد فیلیپسهستند واحد
 نماید. ساختاری را تایید نمی بوده و البته وجود تغییرهای

و غیرخطی در  های توزیعی خطی توان از رهیافت خودتوضیحی با وقفه با توجه به نتیجه حاصل از آزمون ریشه واحد می
های بعدی گزارش شده است. در  از برآورد الگوی خطی و غیرخطی در زیربخش آمده دست بهبهره جست. نتایج  برآورد

 هستند.مدت نیازمند تعیین وقفه بهینه  ، برآورد الگوی پویای کوتاهNARDLو  ARDLاین رهیافت 
  

 یافته فولر تعمیمـ  دیکی آزمون ریشه واحدنتایج  :3 جدول
 یافته فولر تعمیمـ  آزمون دیکی 

 متغیر
 در تفاضل مرتبه اول در سطح

 احتمال سطح آزمون آماره احتمال سطح آزمون آماره

𝑮𝑮𝑮𝑮 82/0 8880/0 8/9- 0000/0 

𝑫𝑫𝑫𝑫 48/1- 1285/0 4/13- 0000/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫+ 24/2- 4630/0 0/17- 0000/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫− 87/1- 6653/0 9/16- 0000/0 

𝑫𝑫𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒆𝒆𝑫𝑫 08/3- 1113/0 91/5 0000/0 

-۲/۲4۰/46۳۰-۱۷/۰۰/۰۰۰۰

ششم به اوج خود یعنی  ماهه نخست برنامه با یک روند افزایشی در شش سپس ،کند های سوم و چهارم تجربه می طی برنامه
قرار دارد و در  درصد 28سوم توسعه در کمترین مقدار خود یعنی  چیدگی نیز در برنامهیار توهم پیرسد. مع درصد می 15

سوم توسعه در  د. میانگین توهم بدهی در برنامهکن درصد تجربه می 35چهارم توسعه بیشترین مقدار میانگین را  در  برنامه
رسد.  درصد می 72کمترین مقدار خود یعنی  بعدی به قرار داشته و سپس در برنامه درصد 122بیشترین مقدار خود، یعنی 

 کمینۀدرصد به مقدار  94 بیشینۀو سپس از مقدار  استسوم توسعه دارای بیشترین میانگین  توهم کشش در برنامهمعیار دوم 
 رسد.  چهارم توسعه می در برنامه درصد 57

 برآورد الگوی پژوهش در حالت متقارن و نامتقارن

 های شاخصوضعیت پایایی متغیرهای پژوهش، ابتدا مطابق با روش مرسوم در تبیین اثر  پس از بررسی ،در این بخش
قالب  پنجدر های توزیعی خطی )الگوی متقارن(  ، الگوی خودتوضیحی با وقفهمخارج دولتبر  توهم مالی کننده تبیین

توزیعی غیرخطی )الگوی نامتقارن( های  ، الگوی خودتوضیحی با وقفهاین اثرشود. سپس جهت تحلیل نامتقارنی  برآورد می
 قالب برآورد خواهد شد. پنجنیز در 

متغیر وابسته الگو از مرتب انباشتی برابر  کمترینهای توزیعی خطی آن است که  شرط ورود به الگوی خودتوضیحی با وقفه
از الگوی شرط استفاده  ،پژوهش مطرح شد تصریح الگویچه که در بخش  مطابق با آن ،با یک باشد. همچنین
جمله متغیری که برخالف متغیر وابسته، سایر متغیرها ازهای توزیعی غیرخطی در آن است که  خودتوضیحی با وقفه

باید انباشته از مرتبه اول باشد. جهت بررسی وجود این شروط، آزمون ریشه گیرد،  یِ اثرش مورد بررسی قرار مینامتقارن
 متغیرهای پژوهش انجام شده است.  یافته برای کلیه فولر تعمیمـ  واحد دیکی

 دهد می ( نشان3) جدول در یافته فولر تعمیمـ  متغیرها بر اساس آزمون ریشه واحد دیکی واحد ریشه آزمون نتایج خالصه
متغیرهای الگو دارای یک ریشه  ،رو شوند. از این گیری پایا می بار تفاضل متغیرهای الگو در سطح ناپایا بوده و با یک که

یافته  فولر تعمیمـ  پرون نیز در راستای نتایج آزمون ریشه واحد دیکیـ  . البته نتایج آزمون ریشه واحد فیلیپسهستند واحد
 نماید. ساختاری را تایید نمی بوده و البته وجود تغییرهای

و غیرخطی در  های توزیعی خطی توان از رهیافت خودتوضیحی با وقفه با توجه به نتیجه حاصل از آزمون ریشه واحد می
های بعدی گزارش شده است. در  از برآورد الگوی خطی و غیرخطی در زیربخش آمده دست بهبهره جست. نتایج  برآورد

 هستند.مدت نیازمند تعیین وقفه بهینه  ، برآورد الگوی پویای کوتاهNARDLو  ARDLاین رهیافت 
  

 یافته فولر تعمیمـ  دیکی آزمون ریشه واحدنتایج  :3 جدول
 یافته فولر تعمیمـ  آزمون دیکی 

 متغیر
 در تفاضل مرتبه اول در سطح

 احتمال سطح آزمون آماره احتمال سطح آزمون آماره

𝑮𝑮𝑮𝑮 82/0 8880/0 8/9- 0000/0 

𝑫𝑫𝑫𝑫 48/1- 1285/0 4/13- 0000/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫+ 24/2- 4630/0 0/17- 0000/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫− 87/1- 6653/0 9/16- 0000/0 

𝑫𝑫𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒆𝒆𝑫𝑫 08/3- 1113/0 91/5 0000/0 
-۱/8۷۰/66۵۳-۱6/9۰/۰۰۰۰

ششم به اوج خود یعنی  ماهه نخست برنامه با یک روند افزایشی در شش سپس ،کند های سوم و چهارم تجربه می طی برنامه
قرار دارد و در  درصد 28سوم توسعه در کمترین مقدار خود یعنی  چیدگی نیز در برنامهیار توهم پیرسد. مع درصد می 15

سوم توسعه در  د. میانگین توهم بدهی در برنامهکن درصد تجربه می 35چهارم توسعه بیشترین مقدار میانگین را  در  برنامه
رسد.  درصد می 72کمترین مقدار خود یعنی  بعدی به قرار داشته و سپس در برنامه درصد 122بیشترین مقدار خود، یعنی 

 کمینۀدرصد به مقدار  94 بیشینۀو سپس از مقدار  استسوم توسعه دارای بیشترین میانگین  توهم کشش در برنامهمعیار دوم 
 رسد.  چهارم توسعه می در برنامه درصد 57

 برآورد الگوی پژوهش در حالت متقارن و نامتقارن

 های شاخصوضعیت پایایی متغیرهای پژوهش، ابتدا مطابق با روش مرسوم در تبیین اثر  پس از بررسی ،در این بخش
قالب  پنجدر های توزیعی خطی )الگوی متقارن(  ، الگوی خودتوضیحی با وقفهمخارج دولتبر  توهم مالی کننده تبیین

توزیعی غیرخطی )الگوی نامتقارن( های  ، الگوی خودتوضیحی با وقفهاین اثرشود. سپس جهت تحلیل نامتقارنی  برآورد می
 قالب برآورد خواهد شد. پنجنیز در 

متغیر وابسته الگو از مرتب انباشتی برابر  کمترینهای توزیعی خطی آن است که  شرط ورود به الگوی خودتوضیحی با وقفه
از الگوی شرط استفاده  ،پژوهش مطرح شد تصریح الگویچه که در بخش  مطابق با آن ،با یک باشد. همچنین
جمله متغیری که برخالف متغیر وابسته، سایر متغیرها ازهای توزیعی غیرخطی در آن است که  خودتوضیحی با وقفه

باید انباشته از مرتبه اول باشد. جهت بررسی وجود این شروط، آزمون ریشه گیرد،  یِ اثرش مورد بررسی قرار مینامتقارن
 متغیرهای پژوهش انجام شده است.  یافته برای کلیه فولر تعمیمـ  واحد دیکی

 دهد می ( نشان3) جدول در یافته فولر تعمیمـ  متغیرها بر اساس آزمون ریشه واحد دیکی واحد ریشه آزمون نتایج خالصه
متغیرهای الگو دارای یک ریشه  ،رو شوند. از این گیری پایا می بار تفاضل متغیرهای الگو در سطح ناپایا بوده و با یک که

یافته  فولر تعمیمـ  پرون نیز در راستای نتایج آزمون ریشه واحد دیکیـ  . البته نتایج آزمون ریشه واحد فیلیپسهستند واحد
 نماید. ساختاری را تایید نمی بوده و البته وجود تغییرهای

و غیرخطی در  های توزیعی خطی توان از رهیافت خودتوضیحی با وقفه با توجه به نتیجه حاصل از آزمون ریشه واحد می
های بعدی گزارش شده است. در  از برآورد الگوی خطی و غیرخطی در زیربخش آمده دست بهبهره جست. نتایج  برآورد

 هستند.مدت نیازمند تعیین وقفه بهینه  ، برآورد الگوی پویای کوتاهNARDLو  ARDLاین رهیافت 
  

 یافته فولر تعمیمـ  دیکی آزمون ریشه واحدنتایج  :3 جدول
 یافته فولر تعمیمـ  آزمون دیکی 

 متغیر
 در تفاضل مرتبه اول در سطح

 احتمال سطح آزمون آماره احتمال سطح آزمون آماره

𝑮𝑮𝑮𝑮 82/0 8880/0 8/9- 0000/0 

𝑫𝑫𝑫𝑫 48/1- 1285/0 4/13- 0000/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫+ 24/2- 4630/0 0/17- 0000/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫− 87/1- 6653/0 9/16- 0000/0 

𝑫𝑫𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒆𝒆𝑫𝑫 08/3- 1113/0 91/5 0000/0 -۳/۰8۰/۱۱۱۳۵/9۱۰/۰۰۰۰
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰+ 91/2- 1598/0 3/16- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰− 67/0- 8511/0 3/16- 0000/0 

𝑯𝑯𝑰𝑰 59/1- 7907/0 1/10- 0000/0 
𝑯𝑯𝑰𝑰+ 21/2- 4780/0 7/16- 0000/0 
𝑯𝑯𝑰𝑰− 86/1- 6734/0 9/16- 0000/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰 62/2- 2714/0 31/8- 0000/0 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰+ 59/1- 7911/0 6/15- 0000/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰− 39/1- 8586/0 9/15- 0000/0 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰 76/0- 9663/0 91/6- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰+ 02/1- 7460/0 24/3- 0195/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰− 87/1- 3454/0 25/3- 0186/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 68/1- 7564/0 9/11- 0000/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 46/1- 8391/0 99/8- 0000/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 71/1- 7439/0 94/3- 0124/0 

تجزیه منفی  −𝐷𝐷𝐷𝐷تجزیه مثبت توهم کسری،  +𝐷𝐷𝐷𝐷لگاریتم توهم کسری،  𝐷𝐷𝐷𝐷لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت،  𝐺𝐺𝐺𝐺ها:  تعریف عالمت
تجزیه منفی معیار  −𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 تجزیه مثبت معیار اول توهم کشش،  +𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 کشش،  لگاریتم معیار اول توهم 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷  توهم کسری،

 ،پیچیدگی مالیاتیتجزیه منفی  −𝐻𝐻𝐷𝐷، پیچیدگی مالیاتیتجزیه مثبت  +𝐻𝐻𝐷𝐷، (شاخص هرفیندالپیچیدگی مالیاتی )لگاریتم  𝐻𝐻𝐷𝐷 اول توهم کشش،
 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷 ،لگاریتم توهم بدهی 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷+  ،تجزیه مثبت توهم بدهی𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷− ،تجزیه منفی توهم بدهی 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷  ،لگاریتم معیار دوم توهم کشش

𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷+  ،تجزیه مثبت معیار دوم توهم کشش𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷− ،و  تجزیه منفی معیار دوم توهم کشش 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅  ،لگاریتم نرخ ارز حقیقی𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 + 
 تجزیه منفی نرخ ارز حقیقی است. − 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅تجزیه مثبت نرخ ارز حقیقی، 

 های پژوهش منبع: یافته
 

کمترین مقدار برای  به کمینه معیار آکایک حاصل شده است. بهینه با اتکا وقفه ،ماه( در الگو 198) ها با توجه به حجم مشاهده
 :است( 4) رآورد به شرح جدولب پنجو الگوی انتخابی در هر یک از آماره آکایک 

 
 بهینه و الگوی انتخابی در الگوی متقارن و نامتقارن وقفه :4 جدول

 الگو بر اساس معیار
 برآورد نامتقارن برآورد متقارن

 الگوی انتخابی وقفه بهینه الگوی انتخابی وقفه بهینه
𝑫𝑫𝑰𝑰 4 ARDL )4, 4, 0( 7 NARDL )7, 4, 2, 0, 3( 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 12 ARDL )12, 1, 3( 12 NARDL )12, 1, 0, 0, 3( 
𝑯𝑯𝑰𝑰 3 ARDL )3, 1, 0( 12 NARDL )12, 0, 1, 1, 3( 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰 6 ARDL )6, 2, 5( 6 NARDL )3, 0, 6, 0, 2( 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰 6 ARDL )6, 5, 0( 12 NARDL )12, 0, 0, 3, 1( 

 های پژوهش منبع: یافته
 

-۲/9۱۰/۱۵98-۱6/۳۰/۰۰۰۰ 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰+ 91/2- 1598/0 3/16- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰− 67/0- 8511/0 3/16- 0000/0 

𝑯𝑯𝑰𝑰 59/1- 7907/0 1/10- 0000/0 
𝑯𝑯𝑰𝑰+ 21/2- 4780/0 7/16- 0000/0 
𝑯𝑯𝑰𝑰− 86/1- 6734/0 9/16- 0000/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰 62/2- 2714/0 31/8- 0000/0 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰+ 59/1- 7911/0 6/15- 0000/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰− 39/1- 8586/0 9/15- 0000/0 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰 76/0- 9663/0 91/6- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰+ 02/1- 7460/0 24/3- 0195/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰− 87/1- 3454/0 25/3- 0186/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 68/1- 7564/0 9/11- 0000/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 46/1- 8391/0 99/8- 0000/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 71/1- 7439/0 94/3- 0124/0 

تجزیه منفی  −𝐷𝐷𝐷𝐷تجزیه مثبت توهم کسری،  +𝐷𝐷𝐷𝐷لگاریتم توهم کسری،  𝐷𝐷𝐷𝐷لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت،  𝐺𝐺𝐺𝐺ها:  تعریف عالمت
تجزیه منفی معیار  −𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 تجزیه مثبت معیار اول توهم کشش،  +𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 کشش،  لگاریتم معیار اول توهم 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷  توهم کسری،

 ،پیچیدگی مالیاتیتجزیه منفی  −𝐻𝐻𝐷𝐷، پیچیدگی مالیاتیتجزیه مثبت  +𝐻𝐻𝐷𝐷، (شاخص هرفیندالپیچیدگی مالیاتی )لگاریتم  𝐻𝐻𝐷𝐷 اول توهم کشش،
 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷 ،لگاریتم توهم بدهی 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷+  ،تجزیه مثبت توهم بدهی𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷− ،تجزیه منفی توهم بدهی 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷  ،لگاریتم معیار دوم توهم کشش

𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷+  ،تجزیه مثبت معیار دوم توهم کشش𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷− ،و  تجزیه منفی معیار دوم توهم کشش 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅  ،لگاریتم نرخ ارز حقیقی𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 + 
 تجزیه منفی نرخ ارز حقیقی است. − 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅تجزیه مثبت نرخ ارز حقیقی، 

 های پژوهش منبع: یافته
 

کمترین مقدار برای  به کمینه معیار آکایک حاصل شده است. بهینه با اتکا وقفه ،ماه( در الگو 198) ها با توجه به حجم مشاهده
 :است( 4) رآورد به شرح جدولب پنجو الگوی انتخابی در هر یک از آماره آکایک 

 
 بهینه و الگوی انتخابی در الگوی متقارن و نامتقارن وقفه :4 جدول

 الگو بر اساس معیار
 برآورد نامتقارن برآورد متقارن

 الگوی انتخابی وقفه بهینه الگوی انتخابی وقفه بهینه
𝑫𝑫𝑰𝑰 4 ARDL )4, 4, 0( 7 NARDL )7, 4, 2, 0, 3( 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 12 ARDL )12, 1, 3( 12 NARDL )12, 1, 0, 0, 3( 
𝑯𝑯𝑰𝑰 3 ARDL )3, 1, 0( 12 NARDL )12, 0, 1, 1, 3( 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰 6 ARDL )6, 2, 5( 6 NARDL )3, 0, 6, 0, 2( 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰 6 ARDL )6, 5, 0( 12 NARDL )12, 0, 0, 3, 1( 

 های پژوهش منبع: یافته
 

-۰/6۷۰/8۵۱۱-۱6/۳۰/۰۰۰۰
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰+ 91/2- 1598/0 3/16- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰− 67/0- 8511/0 3/16- 0000/0 

𝑯𝑯𝑰𝑰 59/1- 7907/0 1/10- 0000/0 
𝑯𝑯𝑰𝑰+ 21/2- 4780/0 7/16- 0000/0 
𝑯𝑯𝑰𝑰− 86/1- 6734/0 9/16- 0000/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰 62/2- 2714/0 31/8- 0000/0 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰+ 59/1- 7911/0 6/15- 0000/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰− 39/1- 8586/0 9/15- 0000/0 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰 76/0- 9663/0 91/6- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰+ 02/1- 7460/0 24/3- 0195/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰− 87/1- 3454/0 25/3- 0186/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 68/1- 7564/0 9/11- 0000/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 46/1- 8391/0 99/8- 0000/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 71/1- 7439/0 94/3- 0124/0 

تجزیه منفی  −𝐷𝐷𝐷𝐷تجزیه مثبت توهم کسری،  +𝐷𝐷𝐷𝐷لگاریتم توهم کسری،  𝐷𝐷𝐷𝐷لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت،  𝐺𝐺𝐺𝐺ها:  تعریف عالمت
تجزیه منفی معیار  −𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 تجزیه مثبت معیار اول توهم کشش،  +𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 کشش،  لگاریتم معیار اول توهم 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷  توهم کسری،

 ،پیچیدگی مالیاتیتجزیه منفی  −𝐻𝐻𝐷𝐷، پیچیدگی مالیاتیتجزیه مثبت  +𝐻𝐻𝐷𝐷، (شاخص هرفیندالپیچیدگی مالیاتی )لگاریتم  𝐻𝐻𝐷𝐷 اول توهم کشش،
 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷 ،لگاریتم توهم بدهی 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷+  ،تجزیه مثبت توهم بدهی𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷− ،تجزیه منفی توهم بدهی 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷  ،لگاریتم معیار دوم توهم کشش

𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷+  ،تجزیه مثبت معیار دوم توهم کشش𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷− ،و  تجزیه منفی معیار دوم توهم کشش 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅  ،لگاریتم نرخ ارز حقیقی𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 + 
 تجزیه منفی نرخ ارز حقیقی است. − 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅تجزیه مثبت نرخ ارز حقیقی، 

 های پژوهش منبع: یافته
 

کمترین مقدار برای  به کمینه معیار آکایک حاصل شده است. بهینه با اتکا وقفه ،ماه( در الگو 198) ها با توجه به حجم مشاهده
 :است( 4) رآورد به شرح جدولب پنجو الگوی انتخابی در هر یک از آماره آکایک 

 
 بهینه و الگوی انتخابی در الگوی متقارن و نامتقارن وقفه :4 جدول

 الگو بر اساس معیار
 برآورد نامتقارن برآورد متقارن

 الگوی انتخابی وقفه بهینه الگوی انتخابی وقفه بهینه
𝑫𝑫𝑰𝑰 4 ARDL )4, 4, 0( 7 NARDL )7, 4, 2, 0, 3( 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 12 ARDL )12, 1, 3( 12 NARDL )12, 1, 0, 0, 3( 
𝑯𝑯𝑰𝑰 3 ARDL )3, 1, 0( 12 NARDL )12, 0, 1, 1, 3( 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰 6 ARDL )6, 2, 5( 6 NARDL )3, 0, 6, 0, 2( 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰 6 ARDL )6, 5, 0( 12 NARDL )12, 0, 0, 3, 1( 

 های پژوهش منبع: یافته
 

-۱/۵9۰/۷9۰۷-۱۰/۱۰/۰۰۰۰

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰+ 91/2- 1598/0 3/16- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰− 67/0- 8511/0 3/16- 0000/0 

𝑯𝑯𝑰𝑰 59/1- 7907/0 1/10- 0000/0 
𝑯𝑯𝑰𝑰+ 21/2- 4780/0 7/16- 0000/0 
𝑯𝑯𝑰𝑰− 86/1- 6734/0 9/16- 0000/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰 62/2- 2714/0 31/8- 0000/0 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰+ 59/1- 7911/0 6/15- 0000/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰− 39/1- 8586/0 9/15- 0000/0 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰 76/0- 9663/0 91/6- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰+ 02/1- 7460/0 24/3- 0195/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰− 87/1- 3454/0 25/3- 0186/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 68/1- 7564/0 9/11- 0000/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 46/1- 8391/0 99/8- 0000/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 71/1- 7439/0 94/3- 0124/0 

تجزیه منفی  −𝐷𝐷𝐷𝐷تجزیه مثبت توهم کسری،  +𝐷𝐷𝐷𝐷لگاریتم توهم کسری،  𝐷𝐷𝐷𝐷لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت،  𝐺𝐺𝐺𝐺ها:  تعریف عالمت
تجزیه منفی معیار  −𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 تجزیه مثبت معیار اول توهم کشش،  +𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 کشش،  لگاریتم معیار اول توهم 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷  توهم کسری،

 ،پیچیدگی مالیاتیتجزیه منفی  −𝐻𝐻𝐷𝐷، پیچیدگی مالیاتیتجزیه مثبت  +𝐻𝐻𝐷𝐷، (شاخص هرفیندالپیچیدگی مالیاتی )لگاریتم  𝐻𝐻𝐷𝐷 اول توهم کشش،
 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷 ،لگاریتم توهم بدهی 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷+  ،تجزیه مثبت توهم بدهی𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷− ،تجزیه منفی توهم بدهی 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷  ،لگاریتم معیار دوم توهم کشش

𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷+  ،تجزیه مثبت معیار دوم توهم کشش𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷− ،و  تجزیه منفی معیار دوم توهم کشش 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅  ،لگاریتم نرخ ارز حقیقی𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 + 
 تجزیه منفی نرخ ارز حقیقی است. − 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅تجزیه مثبت نرخ ارز حقیقی، 

 های پژوهش منبع: یافته
 

کمترین مقدار برای  به کمینه معیار آکایک حاصل شده است. بهینه با اتکا وقفه ،ماه( در الگو 198) ها با توجه به حجم مشاهده
 :است( 4) رآورد به شرح جدولب پنجو الگوی انتخابی در هر یک از آماره آکایک 

 
 بهینه و الگوی انتخابی در الگوی متقارن و نامتقارن وقفه :4 جدول

 الگو بر اساس معیار
 برآورد نامتقارن برآورد متقارن

 الگوی انتخابی وقفه بهینه الگوی انتخابی وقفه بهینه
𝑫𝑫𝑰𝑰 4 ARDL )4, 4, 0( 7 NARDL )7, 4, 2, 0, 3( 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 12 ARDL )12, 1, 3( 12 NARDL )12, 1, 0, 0, 3( 
𝑯𝑯𝑰𝑰 3 ARDL )3, 1, 0( 12 NARDL )12, 0, 1, 1, 3( 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰 6 ARDL )6, 2, 5( 6 NARDL )3, 0, 6, 0, 2( 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰 6 ARDL )6, 5, 0( 12 NARDL )12, 0, 0, 3, 1( 

 های پژوهش منبع: یافته
 

-۲/۲۱۰/4۷8۰-۱6/۷۰/۰۰۰۰

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰+ 91/2- 1598/0 3/16- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰− 67/0- 8511/0 3/16- 0000/0 

𝑯𝑯𝑰𝑰 59/1- 7907/0 1/10- 0000/0 
𝑯𝑯𝑰𝑰+ 21/2- 4780/0 7/16- 0000/0 
𝑯𝑯𝑰𝑰− 86/1- 6734/0 9/16- 0000/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰 62/2- 2714/0 31/8- 0000/0 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰+ 59/1- 7911/0 6/15- 0000/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰− 39/1- 8586/0 9/15- 0000/0 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰 76/0- 9663/0 91/6- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰+ 02/1- 7460/0 24/3- 0195/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰− 87/1- 3454/0 25/3- 0186/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 68/1- 7564/0 9/11- 0000/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 46/1- 8391/0 99/8- 0000/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 71/1- 7439/0 94/3- 0124/0 

تجزیه منفی  −𝐷𝐷𝐷𝐷تجزیه مثبت توهم کسری،  +𝐷𝐷𝐷𝐷لگاریتم توهم کسری،  𝐷𝐷𝐷𝐷لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت،  𝐺𝐺𝐺𝐺ها:  تعریف عالمت
تجزیه منفی معیار  −𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 تجزیه مثبت معیار اول توهم کشش،  +𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 کشش،  لگاریتم معیار اول توهم 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷  توهم کسری،

 ،پیچیدگی مالیاتیتجزیه منفی  −𝐻𝐻𝐷𝐷، پیچیدگی مالیاتیتجزیه مثبت  +𝐻𝐻𝐷𝐷، (شاخص هرفیندالپیچیدگی مالیاتی )لگاریتم  𝐻𝐻𝐷𝐷 اول توهم کشش،
 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷 ،لگاریتم توهم بدهی 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷+  ،تجزیه مثبت توهم بدهی𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷− ،تجزیه منفی توهم بدهی 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷  ،لگاریتم معیار دوم توهم کشش

𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷+  ،تجزیه مثبت معیار دوم توهم کشش𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷− ،و  تجزیه منفی معیار دوم توهم کشش 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅  ،لگاریتم نرخ ارز حقیقی𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 + 
 تجزیه منفی نرخ ارز حقیقی است. − 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅تجزیه مثبت نرخ ارز حقیقی، 

 های پژوهش منبع: یافته
 

کمترین مقدار برای  به کمینه معیار آکایک حاصل شده است. بهینه با اتکا وقفه ،ماه( در الگو 198) ها با توجه به حجم مشاهده
 :است( 4) رآورد به شرح جدولب پنجو الگوی انتخابی در هر یک از آماره آکایک 

 
 بهینه و الگوی انتخابی در الگوی متقارن و نامتقارن وقفه :4 جدول

 الگو بر اساس معیار
 برآورد نامتقارن برآورد متقارن

 الگوی انتخابی وقفه بهینه الگوی انتخابی وقفه بهینه
𝑫𝑫𝑰𝑰 4 ARDL )4, 4, 0( 7 NARDL )7, 4, 2, 0, 3( 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 12 ARDL )12, 1, 3( 12 NARDL )12, 1, 0, 0, 3( 
𝑯𝑯𝑰𝑰 3 ARDL )3, 1, 0( 12 NARDL )12, 0, 1, 1, 3( 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰 6 ARDL )6, 2, 5( 6 NARDL )3, 0, 6, 0, 2( 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰 6 ARDL )6, 5, 0( 12 NARDL )12, 0, 0, 3, 1( 

 های پژوهش منبع: یافته
 

-۱/86۰/6۷۳4-۱6/9۰/۰۰۰۰

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰+ 91/2- 1598/0 3/16- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰− 67/0- 8511/0 3/16- 0000/0 

𝑯𝑯𝑰𝑰 59/1- 7907/0 1/10- 0000/0 
𝑯𝑯𝑰𝑰+ 21/2- 4780/0 7/16- 0000/0 
𝑯𝑯𝑰𝑰− 86/1- 6734/0 9/16- 0000/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰 62/2- 2714/0 31/8- 0000/0 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰+ 59/1- 7911/0 6/15- 0000/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰− 39/1- 8586/0 9/15- 0000/0 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰 76/0- 9663/0 91/6- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰+ 02/1- 7460/0 24/3- 0195/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰− 87/1- 3454/0 25/3- 0186/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 68/1- 7564/0 9/11- 0000/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 46/1- 8391/0 99/8- 0000/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 71/1- 7439/0 94/3- 0124/0 

تجزیه منفی  −𝐷𝐷𝐷𝐷تجزیه مثبت توهم کسری،  +𝐷𝐷𝐷𝐷لگاریتم توهم کسری،  𝐷𝐷𝐷𝐷لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت،  𝐺𝐺𝐺𝐺ها:  تعریف عالمت
تجزیه منفی معیار  −𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 تجزیه مثبت معیار اول توهم کشش،  +𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 کشش،  لگاریتم معیار اول توهم 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷  توهم کسری،

 ،پیچیدگی مالیاتیتجزیه منفی  −𝐻𝐻𝐷𝐷، پیچیدگی مالیاتیتجزیه مثبت  +𝐻𝐻𝐷𝐷، (شاخص هرفیندالپیچیدگی مالیاتی )لگاریتم  𝐻𝐻𝐷𝐷 اول توهم کشش،
 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷 ،لگاریتم توهم بدهی 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷+  ،تجزیه مثبت توهم بدهی𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷− ،تجزیه منفی توهم بدهی 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷  ،لگاریتم معیار دوم توهم کشش

𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷+  ،تجزیه مثبت معیار دوم توهم کشش𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷− ،و  تجزیه منفی معیار دوم توهم کشش 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅  ،لگاریتم نرخ ارز حقیقی𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 + 
 تجزیه منفی نرخ ارز حقیقی است. − 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅تجزیه مثبت نرخ ارز حقیقی، 

 های پژوهش منبع: یافته
 

کمترین مقدار برای  به کمینه معیار آکایک حاصل شده است. بهینه با اتکا وقفه ،ماه( در الگو 198) ها با توجه به حجم مشاهده
 :است( 4) رآورد به شرح جدولب پنجو الگوی انتخابی در هر یک از آماره آکایک 

 
 بهینه و الگوی انتخابی در الگوی متقارن و نامتقارن وقفه :4 جدول

 الگو بر اساس معیار
 برآورد نامتقارن برآورد متقارن

 الگوی انتخابی وقفه بهینه الگوی انتخابی وقفه بهینه
𝑫𝑫𝑰𝑰 4 ARDL )4, 4, 0( 7 NARDL )7, 4, 2, 0, 3( 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 12 ARDL )12, 1, 3( 12 NARDL )12, 1, 0, 0, 3( 
𝑯𝑯𝑰𝑰 3 ARDL )3, 1, 0( 12 NARDL )12, 0, 1, 1, 3( 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰 6 ARDL )6, 2, 5( 6 NARDL )3, 0, 6, 0, 2( 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰 6 ARDL )6, 5, 0( 12 NARDL )12, 0, 0, 3, 1( 

 های پژوهش منبع: یافته
 

-۲/6۲۰/۲۷۱4-8/۳۱۰/۰۰۰۰

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰+ 91/2- 1598/0 3/16- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰− 67/0- 8511/0 3/16- 0000/0 

𝑯𝑯𝑰𝑰 59/1- 7907/0 1/10- 0000/0 
𝑯𝑯𝑰𝑰+ 21/2- 4780/0 7/16- 0000/0 
𝑯𝑯𝑰𝑰− 86/1- 6734/0 9/16- 0000/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰 62/2- 2714/0 31/8- 0000/0 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰+ 59/1- 7911/0 6/15- 0000/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰− 39/1- 8586/0 9/15- 0000/0 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰 76/0- 9663/0 91/6- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰+ 02/1- 7460/0 24/3- 0195/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰− 87/1- 3454/0 25/3- 0186/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 68/1- 7564/0 9/11- 0000/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 46/1- 8391/0 99/8- 0000/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 71/1- 7439/0 94/3- 0124/0 

تجزیه منفی  −𝐷𝐷𝐷𝐷تجزیه مثبت توهم کسری،  +𝐷𝐷𝐷𝐷لگاریتم توهم کسری،  𝐷𝐷𝐷𝐷لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت،  𝐺𝐺𝐺𝐺ها:  تعریف عالمت
تجزیه منفی معیار  −𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 تجزیه مثبت معیار اول توهم کشش،  +𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 کشش،  لگاریتم معیار اول توهم 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷  توهم کسری،

 ،پیچیدگی مالیاتیتجزیه منفی  −𝐻𝐻𝐷𝐷، پیچیدگی مالیاتیتجزیه مثبت  +𝐻𝐻𝐷𝐷، (شاخص هرفیندالپیچیدگی مالیاتی )لگاریتم  𝐻𝐻𝐷𝐷 اول توهم کشش،
 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷 ،لگاریتم توهم بدهی 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷+  ،تجزیه مثبت توهم بدهی𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷− ،تجزیه منفی توهم بدهی 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷  ،لگاریتم معیار دوم توهم کشش

𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷+  ،تجزیه مثبت معیار دوم توهم کشش𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷− ،و  تجزیه منفی معیار دوم توهم کشش 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅  ،لگاریتم نرخ ارز حقیقی𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 + 
 تجزیه منفی نرخ ارز حقیقی است. − 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅تجزیه مثبت نرخ ارز حقیقی، 

 های پژوهش منبع: یافته
 

کمترین مقدار برای  به کمینه معیار آکایک حاصل شده است. بهینه با اتکا وقفه ،ماه( در الگو 198) ها با توجه به حجم مشاهده
 :است( 4) رآورد به شرح جدولب پنجو الگوی انتخابی در هر یک از آماره آکایک 

 
 بهینه و الگوی انتخابی در الگوی متقارن و نامتقارن وقفه :4 جدول

 الگو بر اساس معیار
 برآورد نامتقارن برآورد متقارن

 الگوی انتخابی وقفه بهینه الگوی انتخابی وقفه بهینه
𝑫𝑫𝑰𝑰 4 ARDL )4, 4, 0( 7 NARDL )7, 4, 2, 0, 3( 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 12 ARDL )12, 1, 3( 12 NARDL )12, 1, 0, 0, 3( 
𝑯𝑯𝑰𝑰 3 ARDL )3, 1, 0( 12 NARDL )12, 0, 1, 1, 3( 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰 6 ARDL )6, 2, 5( 6 NARDL )3, 0, 6, 0, 2( 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰 6 ARDL )6, 5, 0( 12 NARDL )12, 0, 0, 3, 1( 

 های پژوهش منبع: یافته
 

-۱/۵9۰/۷9۱۱-۱۵/6۰/۰۰۰۰

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰+ 91/2- 1598/0 3/16- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰− 67/0- 8511/0 3/16- 0000/0 

𝑯𝑯𝑰𝑰 59/1- 7907/0 1/10- 0000/0 
𝑯𝑯𝑰𝑰+ 21/2- 4780/0 7/16- 0000/0 
𝑯𝑯𝑰𝑰− 86/1- 6734/0 9/16- 0000/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰 62/2- 2714/0 31/8- 0000/0 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰+ 59/1- 7911/0 6/15- 0000/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰− 39/1- 8586/0 9/15- 0000/0 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰 76/0- 9663/0 91/6- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰+ 02/1- 7460/0 24/3- 0195/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰− 87/1- 3454/0 25/3- 0186/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 68/1- 7564/0 9/11- 0000/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 46/1- 8391/0 99/8- 0000/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 71/1- 7439/0 94/3- 0124/0 

تجزیه منفی  −𝐷𝐷𝐷𝐷تجزیه مثبت توهم کسری،  +𝐷𝐷𝐷𝐷لگاریتم توهم کسری،  𝐷𝐷𝐷𝐷لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت،  𝐺𝐺𝐺𝐺ها:  تعریف عالمت
تجزیه منفی معیار  −𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 تجزیه مثبت معیار اول توهم کشش،  +𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 کشش،  لگاریتم معیار اول توهم 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷  توهم کسری،

 ،پیچیدگی مالیاتیتجزیه منفی  −𝐻𝐻𝐷𝐷، پیچیدگی مالیاتیتجزیه مثبت  +𝐻𝐻𝐷𝐷، (شاخص هرفیندالپیچیدگی مالیاتی )لگاریتم  𝐻𝐻𝐷𝐷 اول توهم کشش،
 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷 ،لگاریتم توهم بدهی 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷+  ،تجزیه مثبت توهم بدهی𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷− ،تجزیه منفی توهم بدهی 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷  ،لگاریتم معیار دوم توهم کشش

𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷+  ،تجزیه مثبت معیار دوم توهم کشش𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷− ،و  تجزیه منفی معیار دوم توهم کشش 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅  ،لگاریتم نرخ ارز حقیقی𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 + 
 تجزیه منفی نرخ ارز حقیقی است. − 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅تجزیه مثبت نرخ ارز حقیقی، 

 های پژوهش منبع: یافته
 

کمترین مقدار برای  به کمینه معیار آکایک حاصل شده است. بهینه با اتکا وقفه ،ماه( در الگو 198) ها با توجه به حجم مشاهده
 :است( 4) رآورد به شرح جدولب پنجو الگوی انتخابی در هر یک از آماره آکایک 

 
 بهینه و الگوی انتخابی در الگوی متقارن و نامتقارن وقفه :4 جدول

 الگو بر اساس معیار
 برآورد نامتقارن برآورد متقارن

 الگوی انتخابی وقفه بهینه الگوی انتخابی وقفه بهینه
𝑫𝑫𝑰𝑰 4 ARDL )4, 4, 0( 7 NARDL )7, 4, 2, 0, 3( 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 12 ARDL )12, 1, 3( 12 NARDL )12, 1, 0, 0, 3( 
𝑯𝑯𝑰𝑰 3 ARDL )3, 1, 0( 12 NARDL )12, 0, 1, 1, 3( 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰 6 ARDL )6, 2, 5( 6 NARDL )3, 0, 6, 0, 2( 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰 6 ARDL )6, 5, 0( 12 NARDL )12, 0, 0, 3, 1( 

 های پژوهش منبع: یافته
 

-۱/۳9۰/8۵86-۱۵/9۰/۰۰۰۰

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰+ 91/2- 1598/0 3/16- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰− 67/0- 8511/0 3/16- 0000/0 

𝑯𝑯𝑰𝑰 59/1- 7907/0 1/10- 0000/0 
𝑯𝑯𝑰𝑰+ 21/2- 4780/0 7/16- 0000/0 
𝑯𝑯𝑰𝑰− 86/1- 6734/0 9/16- 0000/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰 62/2- 2714/0 31/8- 0000/0 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰+ 59/1- 7911/0 6/15- 0000/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰− 39/1- 8586/0 9/15- 0000/0 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰 76/0- 9663/0 91/6- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰+ 02/1- 7460/0 24/3- 0195/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰− 87/1- 3454/0 25/3- 0186/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 68/1- 7564/0 9/11- 0000/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 46/1- 8391/0 99/8- 0000/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 71/1- 7439/0 94/3- 0124/0 

تجزیه منفی  −𝐷𝐷𝐷𝐷تجزیه مثبت توهم کسری،  +𝐷𝐷𝐷𝐷لگاریتم توهم کسری،  𝐷𝐷𝐷𝐷لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت،  𝐺𝐺𝐺𝐺ها:  تعریف عالمت
تجزیه منفی معیار  −𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 تجزیه مثبت معیار اول توهم کشش،  +𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 کشش،  لگاریتم معیار اول توهم 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷  توهم کسری،

 ،پیچیدگی مالیاتیتجزیه منفی  −𝐻𝐻𝐷𝐷، پیچیدگی مالیاتیتجزیه مثبت  +𝐻𝐻𝐷𝐷، (شاخص هرفیندالپیچیدگی مالیاتی )لگاریتم  𝐻𝐻𝐷𝐷 اول توهم کشش،
 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷 ،لگاریتم توهم بدهی 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷+  ،تجزیه مثبت توهم بدهی𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷− ،تجزیه منفی توهم بدهی 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷  ،لگاریتم معیار دوم توهم کشش

𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷+  ،تجزیه مثبت معیار دوم توهم کشش𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷− ،و  تجزیه منفی معیار دوم توهم کشش 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅  ،لگاریتم نرخ ارز حقیقی𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 + 
 تجزیه منفی نرخ ارز حقیقی است. − 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅تجزیه مثبت نرخ ارز حقیقی، 

 های پژوهش منبع: یافته
 

کمترین مقدار برای  به کمینه معیار آکایک حاصل شده است. بهینه با اتکا وقفه ،ماه( در الگو 198) ها با توجه به حجم مشاهده
 :است( 4) رآورد به شرح جدولب پنجو الگوی انتخابی در هر یک از آماره آکایک 

 
 بهینه و الگوی انتخابی در الگوی متقارن و نامتقارن وقفه :4 جدول

 الگو بر اساس معیار
 برآورد نامتقارن برآورد متقارن

 الگوی انتخابی وقفه بهینه الگوی انتخابی وقفه بهینه
𝑫𝑫𝑰𝑰 4 ARDL )4, 4, 0( 7 NARDL )7, 4, 2, 0, 3( 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 12 ARDL )12, 1, 3( 12 NARDL )12, 1, 0, 0, 3( 
𝑯𝑯𝑰𝑰 3 ARDL )3, 1, 0( 12 NARDL )12, 0, 1, 1, 3( 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰 6 ARDL )6, 2, 5( 6 NARDL )3, 0, 6, 0, 2( 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰 6 ARDL )6, 5, 0( 12 NARDL )12, 0, 0, 3, 1( 

 های پژوهش منبع: یافته
 

-۰/۷6۰/966۳-6/9۱۰/۰۰۰۰

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰+ 91/2- 1598/0 3/16- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰− 67/0- 8511/0 3/16- 0000/0 

𝑯𝑯𝑰𝑰 59/1- 7907/0 1/10- 0000/0 
𝑯𝑯𝑰𝑰+ 21/2- 4780/0 7/16- 0000/0 
𝑯𝑯𝑰𝑰− 86/1- 6734/0 9/16- 0000/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰 62/2- 2714/0 31/8- 0000/0 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰+ 59/1- 7911/0 6/15- 0000/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰− 39/1- 8586/0 9/15- 0000/0 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰 76/0- 9663/0 91/6- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰+ 02/1- 7460/0 24/3- 0195/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰− 87/1- 3454/0 25/3- 0186/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 68/1- 7564/0 9/11- 0000/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 46/1- 8391/0 99/8- 0000/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 71/1- 7439/0 94/3- 0124/0 

تجزیه منفی  −𝐷𝐷𝐷𝐷تجزیه مثبت توهم کسری،  +𝐷𝐷𝐷𝐷لگاریتم توهم کسری،  𝐷𝐷𝐷𝐷لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت،  𝐺𝐺𝐺𝐺ها:  تعریف عالمت
تجزیه منفی معیار  −𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 تجزیه مثبت معیار اول توهم کشش،  +𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 کشش،  لگاریتم معیار اول توهم 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷  توهم کسری،

 ،پیچیدگی مالیاتیتجزیه منفی  −𝐻𝐻𝐷𝐷، پیچیدگی مالیاتیتجزیه مثبت  +𝐻𝐻𝐷𝐷، (شاخص هرفیندالپیچیدگی مالیاتی )لگاریتم  𝐻𝐻𝐷𝐷 اول توهم کشش،
 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷 ،لگاریتم توهم بدهی 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷+  ،تجزیه مثبت توهم بدهی𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷− ،تجزیه منفی توهم بدهی 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷  ،لگاریتم معیار دوم توهم کشش

𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷+  ،تجزیه مثبت معیار دوم توهم کشش𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷− ،و  تجزیه منفی معیار دوم توهم کشش 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅  ،لگاریتم نرخ ارز حقیقی𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 + 
 تجزیه منفی نرخ ارز حقیقی است. − 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅تجزیه مثبت نرخ ارز حقیقی، 

 های پژوهش منبع: یافته
 

کمترین مقدار برای  به کمینه معیار آکایک حاصل شده است. بهینه با اتکا وقفه ،ماه( در الگو 198) ها با توجه به حجم مشاهده
 :است( 4) رآورد به شرح جدولب پنجو الگوی انتخابی در هر یک از آماره آکایک 

 
 بهینه و الگوی انتخابی در الگوی متقارن و نامتقارن وقفه :4 جدول

 الگو بر اساس معیار
 برآورد نامتقارن برآورد متقارن

 الگوی انتخابی وقفه بهینه الگوی انتخابی وقفه بهینه
𝑫𝑫𝑰𝑰 4 ARDL )4, 4, 0( 7 NARDL )7, 4, 2, 0, 3( 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 12 ARDL )12, 1, 3( 12 NARDL )12, 1, 0, 0, 3( 
𝑯𝑯𝑰𝑰 3 ARDL )3, 1, 0( 12 NARDL )12, 0, 1, 1, 3( 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰 6 ARDL )6, 2, 5( 6 NARDL )3, 0, 6, 0, 2( 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰 6 ARDL )6, 5, 0( 12 NARDL )12, 0, 0, 3, 1( 

 های پژوهش منبع: یافته
 

-۱/۰۲۰/۷46۰-۳/۲4۰/۰۱9۵

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰+ 91/2- 1598/0 3/16- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰− 67/0- 8511/0 3/16- 0000/0 

𝑯𝑯𝑰𝑰 59/1- 7907/0 1/10- 0000/0 
𝑯𝑯𝑰𝑰+ 21/2- 4780/0 7/16- 0000/0 
𝑯𝑯𝑰𝑰− 86/1- 6734/0 9/16- 0000/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰 62/2- 2714/0 31/8- 0000/0 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰+ 59/1- 7911/0 6/15- 0000/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰− 39/1- 8586/0 9/15- 0000/0 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰 76/0- 9663/0 91/6- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰+ 02/1- 7460/0 24/3- 0195/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰− 87/1- 3454/0 25/3- 0186/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 68/1- 7564/0 9/11- 0000/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 46/1- 8391/0 99/8- 0000/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 71/1- 7439/0 94/3- 0124/0 

تجزیه منفی  −𝐷𝐷𝐷𝐷تجزیه مثبت توهم کسری،  +𝐷𝐷𝐷𝐷لگاریتم توهم کسری،  𝐷𝐷𝐷𝐷لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت،  𝐺𝐺𝐺𝐺ها:  تعریف عالمت
تجزیه منفی معیار  −𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 تجزیه مثبت معیار اول توهم کشش،  +𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 کشش،  لگاریتم معیار اول توهم 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷  توهم کسری،

 ،پیچیدگی مالیاتیتجزیه منفی  −𝐻𝐻𝐷𝐷، پیچیدگی مالیاتیتجزیه مثبت  +𝐻𝐻𝐷𝐷، (شاخص هرفیندالپیچیدگی مالیاتی )لگاریتم  𝐻𝐻𝐷𝐷 اول توهم کشش،
 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷 ،لگاریتم توهم بدهی 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷+  ،تجزیه مثبت توهم بدهی𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷− ،تجزیه منفی توهم بدهی 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷  ،لگاریتم معیار دوم توهم کشش

𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷+  ،تجزیه مثبت معیار دوم توهم کشش𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷− ،و  تجزیه منفی معیار دوم توهم کشش 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅  ،لگاریتم نرخ ارز حقیقی𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 + 
 تجزیه منفی نرخ ارز حقیقی است. − 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅تجزیه مثبت نرخ ارز حقیقی، 

 های پژوهش منبع: یافته
 

کمترین مقدار برای  به کمینه معیار آکایک حاصل شده است. بهینه با اتکا وقفه ،ماه( در الگو 198) ها با توجه به حجم مشاهده
 :است( 4) رآورد به شرح جدولب پنجو الگوی انتخابی در هر یک از آماره آکایک 

 
 بهینه و الگوی انتخابی در الگوی متقارن و نامتقارن وقفه :4 جدول

 الگو بر اساس معیار
 برآورد نامتقارن برآورد متقارن

 الگوی انتخابی وقفه بهینه الگوی انتخابی وقفه بهینه
𝑫𝑫𝑰𝑰 4 ARDL )4, 4, 0( 7 NARDL )7, 4, 2, 0, 3( 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 12 ARDL )12, 1, 3( 12 NARDL )12, 1, 0, 0, 3( 
𝑯𝑯𝑰𝑰 3 ARDL )3, 1, 0( 12 NARDL )12, 0, 1, 1, 3( 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰 6 ARDL )6, 2, 5( 6 NARDL )3, 0, 6, 0, 2( 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰 6 ARDL )6, 5, 0( 12 NARDL )12, 0, 0, 3, 1( 

 های پژوهش منبع: یافته
 

-۱/8۷۰/۳4۵4-۳/۲۵۰/۰۱86

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰+ 91/2- 1598/0 3/16- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰− 67/0- 8511/0 3/16- 0000/0 

𝑯𝑯𝑰𝑰 59/1- 7907/0 1/10- 0000/0 
𝑯𝑯𝑰𝑰+ 21/2- 4780/0 7/16- 0000/0 
𝑯𝑯𝑰𝑰− 86/1- 6734/0 9/16- 0000/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰 62/2- 2714/0 31/8- 0000/0 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰+ 59/1- 7911/0 6/15- 0000/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰− 39/1- 8586/0 9/15- 0000/0 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰 76/0- 9663/0 91/6- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰+ 02/1- 7460/0 24/3- 0195/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰− 87/1- 3454/0 25/3- 0186/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 68/1- 7564/0 9/11- 0000/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 46/1- 8391/0 99/8- 0000/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 71/1- 7439/0 94/3- 0124/0 

تجزیه منفی  −𝐷𝐷𝐷𝐷تجزیه مثبت توهم کسری،  +𝐷𝐷𝐷𝐷لگاریتم توهم کسری،  𝐷𝐷𝐷𝐷لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت،  𝐺𝐺𝐺𝐺ها:  تعریف عالمت
تجزیه منفی معیار  −𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 تجزیه مثبت معیار اول توهم کشش،  +𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 کشش،  لگاریتم معیار اول توهم 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷  توهم کسری،

 ،پیچیدگی مالیاتیتجزیه منفی  −𝐻𝐻𝐷𝐷، پیچیدگی مالیاتیتجزیه مثبت  +𝐻𝐻𝐷𝐷، (شاخص هرفیندالپیچیدگی مالیاتی )لگاریتم  𝐻𝐻𝐷𝐷 اول توهم کشش،
 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷 ،لگاریتم توهم بدهی 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷+  ،تجزیه مثبت توهم بدهی𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷− ،تجزیه منفی توهم بدهی 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷  ،لگاریتم معیار دوم توهم کشش

𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷+  ،تجزیه مثبت معیار دوم توهم کشش𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷− ،و  تجزیه منفی معیار دوم توهم کشش 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅  ،لگاریتم نرخ ارز حقیقی𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 + 
 تجزیه منفی نرخ ارز حقیقی است. − 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅تجزیه مثبت نرخ ارز حقیقی، 

 های پژوهش منبع: یافته
 

کمترین مقدار برای  به کمینه معیار آکایک حاصل شده است. بهینه با اتکا وقفه ،ماه( در الگو 198) ها با توجه به حجم مشاهده
 :است( 4) رآورد به شرح جدولب پنجو الگوی انتخابی در هر یک از آماره آکایک 

 
 بهینه و الگوی انتخابی در الگوی متقارن و نامتقارن وقفه :4 جدول

 الگو بر اساس معیار
 برآورد نامتقارن برآورد متقارن

 الگوی انتخابی وقفه بهینه الگوی انتخابی وقفه بهینه
𝑫𝑫𝑰𝑰 4 ARDL )4, 4, 0( 7 NARDL )7, 4, 2, 0, 3( 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 12 ARDL )12, 1, 3( 12 NARDL )12, 1, 0, 0, 3( 
𝑯𝑯𝑰𝑰 3 ARDL )3, 1, 0( 12 NARDL )12, 0, 1, 1, 3( 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰 6 ARDL )6, 2, 5( 6 NARDL )3, 0, 6, 0, 2( 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰 6 ARDL )6, 5, 0( 12 NARDL )12, 0, 0, 3, 1( 

 های پژوهش منبع: یافته
 

-۱/68۰/۷۵64-۱۱/9۰/۰۰۰۰

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰+ 91/2- 1598/0 3/16- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰− 67/0- 8511/0 3/16- 0000/0 

𝑯𝑯𝑰𝑰 59/1- 7907/0 1/10- 0000/0 
𝑯𝑯𝑰𝑰+ 21/2- 4780/0 7/16- 0000/0 
𝑯𝑯𝑰𝑰− 86/1- 6734/0 9/16- 0000/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰 62/2- 2714/0 31/8- 0000/0 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰+ 59/1- 7911/0 6/15- 0000/0 
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با توجه به حجم مشاهده ها )۱98 ماه( در الگو، وقفه بهینه با اتکا به کمینه معیار آکایک حاصل شده 
است. کمترین مقدار برای آماره آکایک و الگوی انتخابی در هر یک از پنج برآورد به شرح جدول )4( است:

جدول ۴: وقفه بهینه و الگوی انتخابی در الگوی متقارن و نامتقارن

الگو�بر�اساس�معيار
برآورد�نامتقارنبرآورد�متقارن

الگوی�انتخابیوقفه�بهينهالگوی�انتخابیوقفه�بهينه

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰+ 91/2- 1598/0 3/16- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰− 67/0- 8511/0 3/16- 0000/0 

𝑯𝑯𝑰𝑰 59/1- 7907/0 1/10- 0000/0 
𝑯𝑯𝑰𝑰+ 21/2- 4780/0 7/16- 0000/0 
𝑯𝑯𝑰𝑰− 86/1- 6734/0 9/16- 0000/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰 62/2- 2714/0 31/8- 0000/0 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰+ 59/1- 7911/0 6/15- 0000/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰− 39/1- 8586/0 9/15- 0000/0 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰 76/0- 9663/0 91/6- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰+ 02/1- 7460/0 24/3- 0195/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰− 87/1- 3454/0 25/3- 0186/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 68/1- 7564/0 9/11- 0000/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 46/1- 8391/0 99/8- 0000/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 71/1- 7439/0 94/3- 0124/0 

تجزیه منفی  −𝐷𝐷𝐷𝐷تجزیه مثبت توهم کسری،  +𝐷𝐷𝐷𝐷لگاریتم توهم کسری،  𝐷𝐷𝐷𝐷لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت،  𝐺𝐺𝐺𝐺ها:  تعریف عالمت
تجزیه منفی معیار  −𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 تجزیه مثبت معیار اول توهم کشش،  +𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 کشش،  لگاریتم معیار اول توهم 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷  توهم کسری،

 ،پیچیدگی مالیاتیتجزیه منفی  −𝐻𝐻𝐷𝐷، پیچیدگی مالیاتیتجزیه مثبت  +𝐻𝐻𝐷𝐷، (شاخص هرفیندالپیچیدگی مالیاتی )لگاریتم  𝐻𝐻𝐷𝐷 اول توهم کشش،
 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷 ،لگاریتم توهم بدهی 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷+  ،تجزیه مثبت توهم بدهی𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷− ،تجزیه منفی توهم بدهی 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷  ،لگاریتم معیار دوم توهم کشش

𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷+  ،تجزیه مثبت معیار دوم توهم کشش𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷− ،و  تجزیه منفی معیار دوم توهم کشش 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅  ،لگاریتم نرخ ارز حقیقی𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 + 
 تجزیه منفی نرخ ارز حقیقی است. − 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅تجزیه مثبت نرخ ارز حقیقی، 

 های پژوهش منبع: یافته
 

کمترین مقدار برای  به کمینه معیار آکایک حاصل شده است. بهینه با اتکا وقفه ،ماه( در الگو 198) ها با توجه به حجم مشاهده
 :است( 4) رآورد به شرح جدولب پنجو الگوی انتخابی در هر یک از آماره آکایک 

 
 بهینه و الگوی انتخابی در الگوی متقارن و نامتقارن وقفه :4 جدول

 الگو بر اساس معیار
 برآورد نامتقارن برآورد متقارن

 الگوی انتخابی وقفه بهینه الگوی انتخابی وقفه بهینه
𝑫𝑫𝑰𝑰 4 ARDL )4, 4, 0( 7 NARDL )7, 4, 2, 0, 3( 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 12 ARDL )12, 1, 3( 12 NARDL )12, 1, 0, 0, 3( 
𝑯𝑯𝑰𝑰 3 ARDL )3, 1, 0( 12 NARDL )12, 0, 1, 1, 3( 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰 6 ARDL )6, 2, 5( 6 NARDL )3, 0, 6, 0, 2( 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰 6 ARDL )6, 5, 0( 12 NARDL )12, 0, 0, 3, 1( 

 های پژوهش منبع: یافته
 

4ARDL )4, 4, 0(۷NARDL )7, 4, 2, 0, 3(

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰+ 91/2- 1598/0 3/16- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰− 67/0- 8511/0 3/16- 0000/0 

𝑯𝑯𝑰𝑰 59/1- 7907/0 1/10- 0000/0 
𝑯𝑯𝑰𝑰+ 21/2- 4780/0 7/16- 0000/0 
𝑯𝑯𝑰𝑰− 86/1- 6734/0 9/16- 0000/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰 62/2- 2714/0 31/8- 0000/0 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰+ 59/1- 7911/0 6/15- 0000/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰− 39/1- 8586/0 9/15- 0000/0 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰 76/0- 9663/0 91/6- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰+ 02/1- 7460/0 24/3- 0195/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰− 87/1- 3454/0 25/3- 0186/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 68/1- 7564/0 9/11- 0000/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 46/1- 8391/0 99/8- 0000/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 71/1- 7439/0 94/3- 0124/0 

تجزیه منفی  −𝐷𝐷𝐷𝐷تجزیه مثبت توهم کسری،  +𝐷𝐷𝐷𝐷لگاریتم توهم کسری،  𝐷𝐷𝐷𝐷لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت،  𝐺𝐺𝐺𝐺ها:  تعریف عالمت
تجزیه منفی معیار  −𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 تجزیه مثبت معیار اول توهم کشش،  +𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 کشش،  لگاریتم معیار اول توهم 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷  توهم کسری،

 ،پیچیدگی مالیاتیتجزیه منفی  −𝐻𝐻𝐷𝐷، پیچیدگی مالیاتیتجزیه مثبت  +𝐻𝐻𝐷𝐷، (شاخص هرفیندالپیچیدگی مالیاتی )لگاریتم  𝐻𝐻𝐷𝐷 اول توهم کشش،
 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷 ،لگاریتم توهم بدهی 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷+  ،تجزیه مثبت توهم بدهی𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷− ،تجزیه منفی توهم بدهی 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷  ،لگاریتم معیار دوم توهم کشش

𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷+  ،تجزیه مثبت معیار دوم توهم کشش𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷− ،و  تجزیه منفی معیار دوم توهم کشش 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅  ،لگاریتم نرخ ارز حقیقی𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 + 
 تجزیه منفی نرخ ارز حقیقی است. − 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅تجزیه مثبت نرخ ارز حقیقی، 

 های پژوهش منبع: یافته
 

کمترین مقدار برای  به کمینه معیار آکایک حاصل شده است. بهینه با اتکا وقفه ،ماه( در الگو 198) ها با توجه به حجم مشاهده
 :است( 4) رآورد به شرح جدولب پنجو الگوی انتخابی در هر یک از آماره آکایک 

 
 بهینه و الگوی انتخابی در الگوی متقارن و نامتقارن وقفه :4 جدول

 الگو بر اساس معیار
 برآورد نامتقارن برآورد متقارن

 الگوی انتخابی وقفه بهینه الگوی انتخابی وقفه بهینه
𝑫𝑫𝑰𝑰 4 ARDL )4, 4, 0( 7 NARDL )7, 4, 2, 0, 3( 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 12 ARDL )12, 1, 3( 12 NARDL )12, 1, 0, 0, 3( 
𝑯𝑯𝑰𝑰 3 ARDL )3, 1, 0( 12 NARDL )12, 0, 1, 1, 3( 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰 6 ARDL )6, 2, 5( 6 NARDL )3, 0, 6, 0, 2( 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰 6 ARDL )6, 5, 0( 12 NARDL )12, 0, 0, 3, 1( 

 های پژوهش منبع: یافته
 

۱۲ARDL )12, 1, 3(۱۲NARDL )12, 1, 0, 0, 3(

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰+ 91/2- 1598/0 3/16- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰− 67/0- 8511/0 3/16- 0000/0 

𝑯𝑯𝑰𝑰 59/1- 7907/0 1/10- 0000/0 
𝑯𝑯𝑰𝑰+ 21/2- 4780/0 7/16- 0000/0 
𝑯𝑯𝑰𝑰− 86/1- 6734/0 9/16- 0000/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰 62/2- 2714/0 31/8- 0000/0 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰+ 59/1- 7911/0 6/15- 0000/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰− 39/1- 8586/0 9/15- 0000/0 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰 76/0- 9663/0 91/6- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰+ 02/1- 7460/0 24/3- 0195/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰− 87/1- 3454/0 25/3- 0186/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 68/1- 7564/0 9/11- 0000/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 46/1- 8391/0 99/8- 0000/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 71/1- 7439/0 94/3- 0124/0 

تجزیه منفی  −𝐷𝐷𝐷𝐷تجزیه مثبت توهم کسری،  +𝐷𝐷𝐷𝐷لگاریتم توهم کسری،  𝐷𝐷𝐷𝐷لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت،  𝐺𝐺𝐺𝐺ها:  تعریف عالمت
تجزیه منفی معیار  −𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 تجزیه مثبت معیار اول توهم کشش،  +𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 کشش،  لگاریتم معیار اول توهم 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷  توهم کسری،

 ،پیچیدگی مالیاتیتجزیه منفی  −𝐻𝐻𝐷𝐷، پیچیدگی مالیاتیتجزیه مثبت  +𝐻𝐻𝐷𝐷، (شاخص هرفیندالپیچیدگی مالیاتی )لگاریتم  𝐻𝐻𝐷𝐷 اول توهم کشش،
 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷 ،لگاریتم توهم بدهی 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷+  ،تجزیه مثبت توهم بدهی𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷− ،تجزیه منفی توهم بدهی 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷  ،لگاریتم معیار دوم توهم کشش

𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷+  ،تجزیه مثبت معیار دوم توهم کشش𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷− ،و  تجزیه منفی معیار دوم توهم کشش 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅  ،لگاریتم نرخ ارز حقیقی𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 + 
 تجزیه منفی نرخ ارز حقیقی است. − 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅تجزیه مثبت نرخ ارز حقیقی، 

 های پژوهش منبع: یافته
 

کمترین مقدار برای  به کمینه معیار آکایک حاصل شده است. بهینه با اتکا وقفه ،ماه( در الگو 198) ها با توجه به حجم مشاهده
 :است( 4) رآورد به شرح جدولب پنجو الگوی انتخابی در هر یک از آماره آکایک 

 
 بهینه و الگوی انتخابی در الگوی متقارن و نامتقارن وقفه :4 جدول

 الگو بر اساس معیار
 برآورد نامتقارن برآورد متقارن

 الگوی انتخابی وقفه بهینه الگوی انتخابی وقفه بهینه
𝑫𝑫𝑰𝑰 4 ARDL )4, 4, 0( 7 NARDL )7, 4, 2, 0, 3( 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 12 ARDL )12, 1, 3( 12 NARDL )12, 1, 0, 0, 3( 
𝑯𝑯𝑰𝑰 3 ARDL )3, 1, 0( 12 NARDL )12, 0, 1, 1, 3( 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰 6 ARDL )6, 2, 5( 6 NARDL )3, 0, 6, 0, 2( 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰 6 ARDL )6, 5, 0( 12 NARDL )12, 0, 0, 3, 1( 

 های پژوهش منبع: یافته
 

۳ARDL )3, 1, 0(۱۲NARDL )12, 0, 1, 1, 3(

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰+ 91/2- 1598/0 3/16- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰− 67/0- 8511/0 3/16- 0000/0 

𝑯𝑯𝑰𝑰 59/1- 7907/0 1/10- 0000/0 
𝑯𝑯𝑰𝑰+ 21/2- 4780/0 7/16- 0000/0 
𝑯𝑯𝑰𝑰− 86/1- 6734/0 9/16- 0000/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰 62/2- 2714/0 31/8- 0000/0 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰+ 59/1- 7911/0 6/15- 0000/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰− 39/1- 8586/0 9/15- 0000/0 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰 76/0- 9663/0 91/6- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰+ 02/1- 7460/0 24/3- 0195/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰− 87/1- 3454/0 25/3- 0186/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 68/1- 7564/0 9/11- 0000/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 46/1- 8391/0 99/8- 0000/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 71/1- 7439/0 94/3- 0124/0 

تجزیه منفی  −𝐷𝐷𝐷𝐷تجزیه مثبت توهم کسری،  +𝐷𝐷𝐷𝐷لگاریتم توهم کسری،  𝐷𝐷𝐷𝐷لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت،  𝐺𝐺𝐺𝐺ها:  تعریف عالمت
تجزیه منفی معیار  −𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 تجزیه مثبت معیار اول توهم کشش،  +𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 کشش،  لگاریتم معیار اول توهم 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷  توهم کسری،

 ،پیچیدگی مالیاتیتجزیه منفی  −𝐻𝐻𝐷𝐷، پیچیدگی مالیاتیتجزیه مثبت  +𝐻𝐻𝐷𝐷، (شاخص هرفیندالپیچیدگی مالیاتی )لگاریتم  𝐻𝐻𝐷𝐷 اول توهم کشش،
 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷 ،لگاریتم توهم بدهی 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷+  ،تجزیه مثبت توهم بدهی𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷− ،تجزیه منفی توهم بدهی 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷  ،لگاریتم معیار دوم توهم کشش

𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷+  ،تجزیه مثبت معیار دوم توهم کشش𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷− ،و  تجزیه منفی معیار دوم توهم کشش 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅  ،لگاریتم نرخ ارز حقیقی𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 + 
 تجزیه منفی نرخ ارز حقیقی است. − 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅تجزیه مثبت نرخ ارز حقیقی، 

 های پژوهش منبع: یافته
 

کمترین مقدار برای  به کمینه معیار آکایک حاصل شده است. بهینه با اتکا وقفه ،ماه( در الگو 198) ها با توجه به حجم مشاهده
 :است( 4) رآورد به شرح جدولب پنجو الگوی انتخابی در هر یک از آماره آکایک 

 
 بهینه و الگوی انتخابی در الگوی متقارن و نامتقارن وقفه :4 جدول

 الگو بر اساس معیار
 برآورد نامتقارن برآورد متقارن

 الگوی انتخابی وقفه بهینه الگوی انتخابی وقفه بهینه
𝑫𝑫𝑰𝑰 4 ARDL )4, 4, 0( 7 NARDL )7, 4, 2, 0, 3( 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 12 ARDL )12, 1, 3( 12 NARDL )12, 1, 0, 0, 3( 
𝑯𝑯𝑰𝑰 3 ARDL )3, 1, 0( 12 NARDL )12, 0, 1, 1, 3( 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰 6 ARDL )6, 2, 5( 6 NARDL )3, 0, 6, 0, 2( 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰 6 ARDL )6, 5, 0( 12 NARDL )12, 0, 0, 3, 1( 

 های پژوهش منبع: یافته
 

6ARDL )6, 2, 5(6NARDL )3, 0, 6, 0, 2(

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰+ 91/2- 1598/0 3/16- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰− 67/0- 8511/0 3/16- 0000/0 

𝑯𝑯𝑰𝑰 59/1- 7907/0 1/10- 0000/0 
𝑯𝑯𝑰𝑰+ 21/2- 4780/0 7/16- 0000/0 
𝑯𝑯𝑰𝑰− 86/1- 6734/0 9/16- 0000/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰 62/2- 2714/0 31/8- 0000/0 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰+ 59/1- 7911/0 6/15- 0000/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰− 39/1- 8586/0 9/15- 0000/0 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰 76/0- 9663/0 91/6- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰+ 02/1- 7460/0 24/3- 0195/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰− 87/1- 3454/0 25/3- 0186/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 68/1- 7564/0 9/11- 0000/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 46/1- 8391/0 99/8- 0000/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 71/1- 7439/0 94/3- 0124/0 

تجزیه منفی  −𝐷𝐷𝐷𝐷تجزیه مثبت توهم کسری،  +𝐷𝐷𝐷𝐷لگاریتم توهم کسری،  𝐷𝐷𝐷𝐷لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت،  𝐺𝐺𝐺𝐺ها:  تعریف عالمت
تجزیه منفی معیار  −𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 تجزیه مثبت معیار اول توهم کشش،  +𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 کشش،  لگاریتم معیار اول توهم 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷  توهم کسری،

 ،پیچیدگی مالیاتیتجزیه منفی  −𝐻𝐻𝐷𝐷، پیچیدگی مالیاتیتجزیه مثبت  +𝐻𝐻𝐷𝐷، (شاخص هرفیندالپیچیدگی مالیاتی )لگاریتم  𝐻𝐻𝐷𝐷 اول توهم کشش،
 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷 ،لگاریتم توهم بدهی 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷+  ،تجزیه مثبت توهم بدهی𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷− ،تجزیه منفی توهم بدهی 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷  ،لگاریتم معیار دوم توهم کشش

𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷+  ،تجزیه مثبت معیار دوم توهم کشش𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐷𝐷− ،و  تجزیه منفی معیار دوم توهم کشش 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅  ،لگاریتم نرخ ارز حقیقی𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 + 
 تجزیه منفی نرخ ارز حقیقی است. − 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅تجزیه مثبت نرخ ارز حقیقی، 

 های پژوهش منبع: یافته
 

کمترین مقدار برای  به کمینه معیار آکایک حاصل شده است. بهینه با اتکا وقفه ،ماه( در الگو 198) ها با توجه به حجم مشاهده
 :است( 4) رآورد به شرح جدولب پنجو الگوی انتخابی در هر یک از آماره آکایک 

 
 بهینه و الگوی انتخابی در الگوی متقارن و نامتقارن وقفه :4 جدول

 الگو بر اساس معیار
 برآورد نامتقارن برآورد متقارن

 الگوی انتخابی وقفه بهینه الگوی انتخابی وقفه بهینه
𝑫𝑫𝑰𝑰 4 ARDL )4, 4, 0( 7 NARDL )7, 4, 2, 0, 3( 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 12 ARDL )12, 1, 3( 12 NARDL )12, 1, 0, 0, 3( 
𝑯𝑯𝑰𝑰 3 ARDL )3, 1, 0( 12 NARDL )12, 0, 1, 1, 3( 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑰𝑰 6 ARDL )6, 2, 5( 6 NARDL )3, 0, 6, 0, 2( 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰 6 ARDL )6, 5, 0( 12 NARDL )12, 0, 0, 3, 1( 

 های پژوهش منبع: یافته
 

6ARDL )6, 5, 0(۱۲NARDL )12, 0, 0, 3, 1(

منبع: یافته های پژوهش

 (𝑫𝑫𝑫𝑫معیار توهم کسری )و نامتقارن با  متقارنی از برآورد الگو آمده دست بهنتایج 
 (𝑫𝑫𝑫𝑫معیار توهم کسری )برآورد الگوی متقارن با 

با توجه  1ها و بلندمدت به همراه آزمون کرانه مدت کوتاه یالگو؛ )ARDL )4, 4, 0و الگوی انتخابی  4 ا توجه به وقفه بهینهب
ضرایب برآوردی الگوی  ،(5) مطابق با جدول. شوند گزارش می (5) جدولدر برآورد و از توهم مالی  توهم کسریمعیار 
بر مخارج و چهارم اثر مثبت  دوم وقفهدر هم کسری در دوره جاری اثر منفی و تو مدت دهد که در کوتاه نشان می متقارن
درصد کاهش و  437/0 درصدی در این معیار، مخارج دولت در همان دوره به میزان یکبه نحوی که با افزایشی د. داردولت 

والد برای بررسی  وننتایج آزمیابد.  درصد افزایش می 189/0و  212/0ی دو و چهار ماهه به ترتیب به میزان ا پس از وقفه
طور مشخص دریابیم که شاخص توهم کسری  که به برای آندهد که این  نشان می مدت یند اثر نهایی توهم کسری در کوتاهبرا

از محاسبه اثر بلندمدت متغیرهای توضیحی بر متغیر وابسته، باید امکان وجود  پیشواهیم داشت. و نرخ ارز حقیقی بر نیاز خ
ها استفاده نمود. فرض صفر در آزمون  توان از آزمون کرانه می این، ها مورد بررسی قرار گیرد. به منظور رابطه بلندمدت بین آن

به  ،دنمخارج دولت اثر دار شود می( نشان داده 5) در جدول ها عدم وجود رابطه بلندمدت است. نتیجه این آزمون کرانه
 ،شده در سطح یک، دو های فهرست است که از همه کرانه 43/5تشخیص رابطه بلندمدت بین این متغیرها. مقدار آماره آزمون 

ارج دولت، شاخص مخ میانشود و در نتیجه امکان برقراری رابطه بلندمدت  فرض صفر رد می ،تر است. بنابراین و سه بزرگ
توان اثر بلندمدت  اطمینان از وجود رابطه بلندمدت، می کسبو نرخ ارز حقیقی وجود خواهد داشت. با  ،توهم کسری

کدام از دو متغیر توهم  متغیرهای توضیحی را بر مخارج کل دولت محاسبه نمود. بر اساس الگوی متقارن در بلندمدت هیچ
وجود توهم مالی با توجه به شاخص توهم کسری در  ،خارج دولت ندارند. در نتیجهکسری و نرخ ارز اثر معناداری بر م

 شود. بلندمدت نیز تایید نمی
در با توجه به شاخص توهم کسری  مالیوجود توهم  در قالب متقارن، ندارد. بنابراین دولتی عامل اثر معناداری بر مخارج

  مدت اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. تاهنیز در کو حقیقی نرخ ارز شود. مدت تایید نمی کوتاه
 

 توهم کسری: معیار مدت و بلندمدت در کوتاه متقارننتایج برآورد  :5 دولج

 مدت کوتاه برآورد
 سطح احتمال tآماره  ضریب 2متغیرهای توضیحی
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جویی، نتایج تخلیص و تنها به گزارش ضرایب ول و صرفهاجدشدن  ه دلیل اجتناب از طوالنیدر این جدول و سایر جداول در ادامه، ب. 1
 اکتفا شده است. ی معنادار دارند،هایی که اثرمتغیرهای توضیحی در دوره جاری و وقفه

 (𝑫𝑫𝑫𝑫معیار توهم کسری )و نامتقارن با  متقارنی از برآورد الگو آمده دست بهنتایج نتایج به دست آمده از برآورد الگوی متقارن و نامتقارن با معیار توهم کسری 
 (𝑫𝑫𝑫𝑫معیار توهم کسری )برآورد الگوی متقارن با 

با توجه  1ها و بلندمدت به همراه آزمون کرانه مدت کوتاه یالگو؛ )ARDL )4, 4, 0و الگوی انتخابی  4 ا توجه به وقفه بهینهب
ضرایب برآوردی الگوی  ،(5) مطابق با جدول. شوند گزارش می (5) جدولدر برآورد و از توهم مالی  توهم کسریمعیار 
بر مخارج و چهارم اثر مثبت  دوم وقفهدر هم کسری در دوره جاری اثر منفی و تو مدت دهد که در کوتاه نشان می متقارن
درصد کاهش و  437/0 درصدی در این معیار، مخارج دولت در همان دوره به میزان یکبه نحوی که با افزایشی د. داردولت 

والد برای بررسی  وننتایج آزمیابد.  درصد افزایش می 189/0و  212/0ی دو و چهار ماهه به ترتیب به میزان ا پس از وقفه
طور مشخص دریابیم که شاخص توهم کسری  که به برای آندهد که این  نشان می مدت یند اثر نهایی توهم کسری در کوتاهبرا

از محاسبه اثر بلندمدت متغیرهای توضیحی بر متغیر وابسته، باید امکان وجود  پیشواهیم داشت. و نرخ ارز حقیقی بر نیاز خ
ها استفاده نمود. فرض صفر در آزمون  توان از آزمون کرانه می این، ها مورد بررسی قرار گیرد. به منظور رابطه بلندمدت بین آن

به  ،دنمخارج دولت اثر دار شود می( نشان داده 5) در جدول ها عدم وجود رابطه بلندمدت است. نتیجه این آزمون کرانه
 ،شده در سطح یک، دو های فهرست است که از همه کرانه 43/5تشخیص رابطه بلندمدت بین این متغیرها. مقدار آماره آزمون 

ارج دولت، شاخص مخ میانشود و در نتیجه امکان برقراری رابطه بلندمدت  فرض صفر رد می ،تر است. بنابراین و سه بزرگ
توان اثر بلندمدت  اطمینان از وجود رابطه بلندمدت، می کسبو نرخ ارز حقیقی وجود خواهد داشت. با  ،توهم کسری

کدام از دو متغیر توهم  متغیرهای توضیحی را بر مخارج کل دولت محاسبه نمود. بر اساس الگوی متقارن در بلندمدت هیچ
وجود توهم مالی با توجه به شاخص توهم کسری در  ،خارج دولت ندارند. در نتیجهکسری و نرخ ارز اثر معناداری بر م

 شود. بلندمدت نیز تایید نمی
در با توجه به شاخص توهم کسری  مالیوجود توهم  در قالب متقارن، ندارد. بنابراین دولتی عامل اثر معناداری بر مخارج

  مدت اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. تاهنیز در کو حقیقی نرخ ارز شود. مدت تایید نمی کوتاه
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1. Bounds Test 

جویی، نتایج تخلیص و تنها به گزارش ضرایب ول و صرفهاجدشدن  ه دلیل اجتناب از طوالنیدر این جدول و سایر جداول در ادامه، ب. 1
 اکتفا شده است. ی معنادار دارند،هایی که اثرمتغیرهای توضیحی در دوره جاری و وقفه

برآورد�الگوی�متقارن�با�معيار�توهم�کسری�

با توجه به وقفه بهینه 4 و الگوی انتخابی )ARDL )4, 4, 0؛ الگوی کوتاه مدت و بلندمدت به همراه آزمون 
کرانه ها۱ با توجه به معیار توهم کسری از توهم مالی برآورد و در جدول )۵( گزارش می شوند. مطابق با جدول 
)۵(، ضرایب برآوردی الگوی متقارن نشان می دهد که در کوتاه مدت توهم کسری در دوره جاری اثر منفی 
و در وقفه دوم و چهارم اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. به نحوی که با افزایشی یک درصدی در این معیار، 
مخارج دولت در همان دوره به میزان ۰/4۳۷ درصد کاهش و پس از وقفه ای دو و چهار ماهه به ترتیب به 
میزان ۰/۲۱۲ و ۰/۱89 درصد افزایش می یابد. نتایج آزمون والد برای بررسی برایند اثر نهایی توهم کسری در 
کوتاه مدت نشان می دهد که این عامل اثر معناداری بر مخارج دولتی ندارد. بنابراین در قالب متقارن، وجود 
توهم مالی با توجه به شاخص توهم کسری در کوتاه مدت تایید نمی شود. نرخ ارز حقیقی نیز در کوتاه مدت اثر 

معناداری بر مخارج دولت ندارد. 
برای آن که به طور مشخص دریابیم که شاخص توهم کسری و نرخ ارز حقیقی بر مخارج دولت اثر دارند، 
به تشخیص رابطه بلندمدت بین این متغیرها نیاز خواهیم داشت. پیش از محاسبه اثر بلندمدت متغیرهای 
توضیحی بر متغیر وابسته، باید امکان وجود رابطه بلندمدت بین آن ها مورد بررسی قرار گیرد. به منظور این، 
1. Bounds Test
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می توان از آزمون کرانه ها استفاده نمود. فرض صفر در آزمون کرانه ها عدم وجود رابطه بلندمدت است. نتیجه 
این آزمون در جدول )۵( نشان داده می شود. مقدار آماره آزمون ۵/4۳ است که از همه کرانه های فهرست شده 
در سطح یک، دو، و سه بزرگ تر است. بنابراین، فرض صفر رد می شود و در نتیجه امکان برقراری رابطه 
بلندمدت میان مخارج دولت، شاخص توهم کسری، و نرخ ارز حقیقی وجود خواهد داشت. با کسب اطمینان 
از وجود رابطه بلندمدت، می توان اثر بلندمدت متغیرهای توضیحی را بر مخارج کل دولت محاسبه نمود. بر 
اساس الگوی متقارن در بلندمدت هیچ کدام از دو متغیر توهم کسری و نرخ ارز اثر معناداری بر مخارج دولت 

ندارند. در نتیجه، وجود توهم مالی با توجه به شاخص توهم کسری در بلندمدت نیز تایید نمی شود.

جدول ۵: نتایج برآورد متقارن در کوتاه مدت و بلندمدت: معیار توهم کسری

متغيرهای�توضيحی1
برآورد�کوتاه�مدت

سطح�احتمالآماره�tضریب

 (𝑫𝑫𝑫𝑫معیار توهم کسری )و نامتقارن با  متقارنی از برآورد الگو آمده دست بهنتایج 
 (𝑫𝑫𝑫𝑫معیار توهم کسری )برآورد الگوی متقارن با 

با توجه  1ها و بلندمدت به همراه آزمون کرانه مدت کوتاه یالگو؛ )ARDL )4, 4, 0و الگوی انتخابی  4 ا توجه به وقفه بهینهب
ضرایب برآوردی الگوی  ،(5) مطابق با جدول. شوند گزارش می (5) جدولدر برآورد و از توهم مالی  توهم کسریمعیار 
بر مخارج و چهارم اثر مثبت  دوم وقفهدر هم کسری در دوره جاری اثر منفی و تو مدت دهد که در کوتاه نشان می متقارن
درصد کاهش و  437/0 درصدی در این معیار، مخارج دولت در همان دوره به میزان یکبه نحوی که با افزایشی د. داردولت 

والد برای بررسی  وننتایج آزمیابد.  درصد افزایش می 189/0و  212/0ی دو و چهار ماهه به ترتیب به میزان ا پس از وقفه
طور مشخص دریابیم که شاخص توهم کسری  که به برای آندهد که این  نشان می مدت یند اثر نهایی توهم کسری در کوتاهبرا

از محاسبه اثر بلندمدت متغیرهای توضیحی بر متغیر وابسته، باید امکان وجود  پیشواهیم داشت. و نرخ ارز حقیقی بر نیاز خ
ها استفاده نمود. فرض صفر در آزمون  توان از آزمون کرانه می این، ها مورد بررسی قرار گیرد. به منظور رابطه بلندمدت بین آن

به  ،دنمخارج دولت اثر دار شود می( نشان داده 5) در جدول ها عدم وجود رابطه بلندمدت است. نتیجه این آزمون کرانه
 ،شده در سطح یک، دو های فهرست است که از همه کرانه 43/5تشخیص رابطه بلندمدت بین این متغیرها. مقدار آماره آزمون 

ارج دولت، شاخص مخ میانشود و در نتیجه امکان برقراری رابطه بلندمدت  فرض صفر رد می ،تر است. بنابراین و سه بزرگ
توان اثر بلندمدت  اطمینان از وجود رابطه بلندمدت، می کسبو نرخ ارز حقیقی وجود خواهد داشت. با  ،توهم کسری

کدام از دو متغیر توهم  متغیرهای توضیحی را بر مخارج کل دولت محاسبه نمود. بر اساس الگوی متقارن در بلندمدت هیچ
وجود توهم مالی با توجه به شاخص توهم کسری در  ،خارج دولت ندارند. در نتیجهکسری و نرخ ارز اثر معناداری بر م

 شود. بلندمدت نیز تایید نمی
در با توجه به شاخص توهم کسری  مالیوجود توهم  در قالب متقارن، ندارد. بنابراین دولتی عامل اثر معناداری بر مخارج

  مدت اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. تاهنیز در کو حقیقی نرخ ارز شود. مدت تایید نمی کوتاه
 

 توهم کسری: معیار مدت و بلندمدت در کوتاه متقارننتایج برآورد  :5 دولج

 مدت کوتاه برآورد
 سطح احتمال tآماره  ضریب 2متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 093/0 28/1 2025/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟒𝟒 152/0 05/2 0420/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕 437/0- 34/5- 0000/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟐𝟐 212/0 52/2 0125/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟒𝟒 189/0 23/2 0270/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 166/0- 17/1- 2419/0 
 57/0- 69/4- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

                                                           
1. Bounds Test 

جویی، نتایج تخلیص و تنها به گزارش ضرایب ول و صرفهاجدشدن  ه دلیل اجتناب از طوالنیدر این جدول و سایر جداول در ادامه، ب. 1
 اکتفا شده است. ی معنادار دارند،هایی که اثرمتغیرهای توضیحی در دوره جاری و وقفه

۰/۰9۳۱/۲8۰/۲۰۲۵

 (𝑫𝑫𝑫𝑫معیار توهم کسری )و نامتقارن با  متقارنی از برآورد الگو آمده دست بهنتایج 
 (𝑫𝑫𝑫𝑫معیار توهم کسری )برآورد الگوی متقارن با 

با توجه  1ها و بلندمدت به همراه آزمون کرانه مدت کوتاه یالگو؛ )ARDL )4, 4, 0و الگوی انتخابی  4 ا توجه به وقفه بهینهب
ضرایب برآوردی الگوی  ،(5) مطابق با جدول. شوند گزارش می (5) جدولدر برآورد و از توهم مالی  توهم کسریمعیار 
بر مخارج و چهارم اثر مثبت  دوم وقفهدر هم کسری در دوره جاری اثر منفی و تو مدت دهد که در کوتاه نشان می متقارن
درصد کاهش و  437/0 درصدی در این معیار، مخارج دولت در همان دوره به میزان یکبه نحوی که با افزایشی د. داردولت 

والد برای بررسی  وننتایج آزمیابد.  درصد افزایش می 189/0و  212/0ی دو و چهار ماهه به ترتیب به میزان ا پس از وقفه
طور مشخص دریابیم که شاخص توهم کسری  که به برای آندهد که این  نشان می مدت یند اثر نهایی توهم کسری در کوتاهبرا

از محاسبه اثر بلندمدت متغیرهای توضیحی بر متغیر وابسته، باید امکان وجود  پیشواهیم داشت. و نرخ ارز حقیقی بر نیاز خ
ها استفاده نمود. فرض صفر در آزمون  توان از آزمون کرانه می این، ها مورد بررسی قرار گیرد. به منظور رابطه بلندمدت بین آن

به  ،دنمخارج دولت اثر دار شود می( نشان داده 5) در جدول ها عدم وجود رابطه بلندمدت است. نتیجه این آزمون کرانه
 ،شده در سطح یک، دو های فهرست است که از همه کرانه 43/5تشخیص رابطه بلندمدت بین این متغیرها. مقدار آماره آزمون 

ارج دولت، شاخص مخ میانشود و در نتیجه امکان برقراری رابطه بلندمدت  فرض صفر رد می ،تر است. بنابراین و سه بزرگ
توان اثر بلندمدت  اطمینان از وجود رابطه بلندمدت، می کسبو نرخ ارز حقیقی وجود خواهد داشت. با  ،توهم کسری

کدام از دو متغیر توهم  متغیرهای توضیحی را بر مخارج کل دولت محاسبه نمود. بر اساس الگوی متقارن در بلندمدت هیچ
وجود توهم مالی با توجه به شاخص توهم کسری در  ،خارج دولت ندارند. در نتیجهکسری و نرخ ارز اثر معناداری بر م

 شود. بلندمدت نیز تایید نمی
در با توجه به شاخص توهم کسری  مالیوجود توهم  در قالب متقارن، ندارد. بنابراین دولتی عامل اثر معناداری بر مخارج

  مدت اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. تاهنیز در کو حقیقی نرخ ارز شود. مدت تایید نمی کوتاه
 

 توهم کسری: معیار مدت و بلندمدت در کوتاه متقارننتایج برآورد  :5 دولج

 مدت کوتاه برآورد
 سطح احتمال tآماره  ضریب 2متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 093/0 28/1 2025/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟒𝟒 152/0 05/2 0420/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕 437/0- 34/5- 0000/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟐𝟐 212/0 52/2 0125/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟒𝟒 189/0 23/2 0270/0 
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1. Bounds Test 

جویی، نتایج تخلیص و تنها به گزارش ضرایب ول و صرفهاجدشدن  ه دلیل اجتناب از طوالنیدر این جدول و سایر جداول در ادامه، ب. 1
 اکتفا شده است. ی معنادار دارند،هایی که اثرمتغیرهای توضیحی در دوره جاری و وقفه

۰/۱۵۲۲/۰۵۰/۰4۲۰

 (𝑫𝑫𝑫𝑫معیار توهم کسری )و نامتقارن با  متقارنی از برآورد الگو آمده دست بهنتایج 
 (𝑫𝑫𝑫𝑫معیار توهم کسری )برآورد الگوی متقارن با 

با توجه  1ها و بلندمدت به همراه آزمون کرانه مدت کوتاه یالگو؛ )ARDL )4, 4, 0و الگوی انتخابی  4 ا توجه به وقفه بهینهب
ضرایب برآوردی الگوی  ،(5) مطابق با جدول. شوند گزارش می (5) جدولدر برآورد و از توهم مالی  توهم کسریمعیار 
بر مخارج و چهارم اثر مثبت  دوم وقفهدر هم کسری در دوره جاری اثر منفی و تو مدت دهد که در کوتاه نشان می متقارن
درصد کاهش و  437/0 درصدی در این معیار، مخارج دولت در همان دوره به میزان یکبه نحوی که با افزایشی د. داردولت 

والد برای بررسی  وننتایج آزمیابد.  درصد افزایش می 189/0و  212/0ی دو و چهار ماهه به ترتیب به میزان ا پس از وقفه
طور مشخص دریابیم که شاخص توهم کسری  که به برای آندهد که این  نشان می مدت یند اثر نهایی توهم کسری در کوتاهبرا

از محاسبه اثر بلندمدت متغیرهای توضیحی بر متغیر وابسته، باید امکان وجود  پیشواهیم داشت. و نرخ ارز حقیقی بر نیاز خ
ها استفاده نمود. فرض صفر در آزمون  توان از آزمون کرانه می این، ها مورد بررسی قرار گیرد. به منظور رابطه بلندمدت بین آن

به  ،دنمخارج دولت اثر دار شود می( نشان داده 5) در جدول ها عدم وجود رابطه بلندمدت است. نتیجه این آزمون کرانه
 ،شده در سطح یک، دو های فهرست است که از همه کرانه 43/5تشخیص رابطه بلندمدت بین این متغیرها. مقدار آماره آزمون 

ارج دولت، شاخص مخ میانشود و در نتیجه امکان برقراری رابطه بلندمدت  فرض صفر رد می ،تر است. بنابراین و سه بزرگ
توان اثر بلندمدت  اطمینان از وجود رابطه بلندمدت، می کسبو نرخ ارز حقیقی وجود خواهد داشت. با  ،توهم کسری

کدام از دو متغیر توهم  متغیرهای توضیحی را بر مخارج کل دولت محاسبه نمود. بر اساس الگوی متقارن در بلندمدت هیچ
وجود توهم مالی با توجه به شاخص توهم کسری در  ،خارج دولت ندارند. در نتیجهکسری و نرخ ارز اثر معناداری بر م

 شود. بلندمدت نیز تایید نمی
در با توجه به شاخص توهم کسری  مالیوجود توهم  در قالب متقارن، ندارد. بنابراین دولتی عامل اثر معناداری بر مخارج

  مدت اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. تاهنیز در کو حقیقی نرخ ارز شود. مدت تایید نمی کوتاه
 

 توهم کسری: معیار مدت و بلندمدت در کوتاه متقارننتایج برآورد  :5 دولج

 مدت کوتاه برآورد
 سطح احتمال tآماره  ضریب 2متغیرهای توضیحی
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 57/0- 69/4- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

                                                           
1. Bounds Test 

جویی، نتایج تخلیص و تنها به گزارش ضرایب ول و صرفهاجدشدن  ه دلیل اجتناب از طوالنیدر این جدول و سایر جداول در ادامه، ب. 1
 اکتفا شده است. ی معنادار دارند،هایی که اثرمتغیرهای توضیحی در دوره جاری و وقفه

-۰/4۳۷-۵/۳4۰/۰۰۰۰

 (𝑫𝑫𝑫𝑫معیار توهم کسری )و نامتقارن با  متقارنی از برآورد الگو آمده دست بهنتایج 
 (𝑫𝑫𝑫𝑫معیار توهم کسری )برآورد الگوی متقارن با 

با توجه  1ها و بلندمدت به همراه آزمون کرانه مدت کوتاه یالگو؛ )ARDL )4, 4, 0و الگوی انتخابی  4 ا توجه به وقفه بهینهب
ضرایب برآوردی الگوی  ،(5) مطابق با جدول. شوند گزارش می (5) جدولدر برآورد و از توهم مالی  توهم کسریمعیار 
بر مخارج و چهارم اثر مثبت  دوم وقفهدر هم کسری در دوره جاری اثر منفی و تو مدت دهد که در کوتاه نشان می متقارن
درصد کاهش و  437/0 درصدی در این معیار، مخارج دولت در همان دوره به میزان یکبه نحوی که با افزایشی د. داردولت 

والد برای بررسی  وننتایج آزمیابد.  درصد افزایش می 189/0و  212/0ی دو و چهار ماهه به ترتیب به میزان ا پس از وقفه
طور مشخص دریابیم که شاخص توهم کسری  که به برای آندهد که این  نشان می مدت یند اثر نهایی توهم کسری در کوتاهبرا

از محاسبه اثر بلندمدت متغیرهای توضیحی بر متغیر وابسته، باید امکان وجود  پیشواهیم داشت. و نرخ ارز حقیقی بر نیاز خ
ها استفاده نمود. فرض صفر در آزمون  توان از آزمون کرانه می این، ها مورد بررسی قرار گیرد. به منظور رابطه بلندمدت بین آن

به  ،دنمخارج دولت اثر دار شود می( نشان داده 5) در جدول ها عدم وجود رابطه بلندمدت است. نتیجه این آزمون کرانه
 ،شده در سطح یک، دو های فهرست است که از همه کرانه 43/5تشخیص رابطه بلندمدت بین این متغیرها. مقدار آماره آزمون 

ارج دولت، شاخص مخ میانشود و در نتیجه امکان برقراری رابطه بلندمدت  فرض صفر رد می ،تر است. بنابراین و سه بزرگ
توان اثر بلندمدت  اطمینان از وجود رابطه بلندمدت، می کسبو نرخ ارز حقیقی وجود خواهد داشت. با  ،توهم کسری

کدام از دو متغیر توهم  متغیرهای توضیحی را بر مخارج کل دولت محاسبه نمود. بر اساس الگوی متقارن در بلندمدت هیچ
وجود توهم مالی با توجه به شاخص توهم کسری در  ،خارج دولت ندارند. در نتیجهکسری و نرخ ارز اثر معناداری بر م

 شود. بلندمدت نیز تایید نمی
در با توجه به شاخص توهم کسری  مالیوجود توهم  در قالب متقارن، ندارد. بنابراین دولتی عامل اثر معناداری بر مخارج

  مدت اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. تاهنیز در کو حقیقی نرخ ارز شود. مدت تایید نمی کوتاه
 

 توهم کسری: معیار مدت و بلندمدت در کوتاه متقارننتایج برآورد  :5 دولج

 مدت کوتاه برآورد
 سطح احتمال tآماره  ضریب 2متغیرهای توضیحی
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 57/0- 69/4- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

                                                           
1. Bounds Test 

جویی، نتایج تخلیص و تنها به گزارش ضرایب ول و صرفهاجدشدن  ه دلیل اجتناب از طوالنیدر این جدول و سایر جداول در ادامه، ب. 1
 اکتفا شده است. ی معنادار دارند،هایی که اثرمتغیرهای توضیحی در دوره جاری و وقفه

۰/۲۱۲۲/۵۲۰/۰۱۲۵

 (𝑫𝑫𝑫𝑫معیار توهم کسری )و نامتقارن با  متقارنی از برآورد الگو آمده دست بهنتایج 
 (𝑫𝑫𝑫𝑫معیار توهم کسری )برآورد الگوی متقارن با 

با توجه  1ها و بلندمدت به همراه آزمون کرانه مدت کوتاه یالگو؛ )ARDL )4, 4, 0و الگوی انتخابی  4 ا توجه به وقفه بهینهب
ضرایب برآوردی الگوی  ،(5) مطابق با جدول. شوند گزارش می (5) جدولدر برآورد و از توهم مالی  توهم کسریمعیار 
بر مخارج و چهارم اثر مثبت  دوم وقفهدر هم کسری در دوره جاری اثر منفی و تو مدت دهد که در کوتاه نشان می متقارن
درصد کاهش و  437/0 درصدی در این معیار، مخارج دولت در همان دوره به میزان یکبه نحوی که با افزایشی د. داردولت 

والد برای بررسی  وننتایج آزمیابد.  درصد افزایش می 189/0و  212/0ی دو و چهار ماهه به ترتیب به میزان ا پس از وقفه
طور مشخص دریابیم که شاخص توهم کسری  که به برای آندهد که این  نشان می مدت یند اثر نهایی توهم کسری در کوتاهبرا

از محاسبه اثر بلندمدت متغیرهای توضیحی بر متغیر وابسته، باید امکان وجود  پیشواهیم داشت. و نرخ ارز حقیقی بر نیاز خ
ها استفاده نمود. فرض صفر در آزمون  توان از آزمون کرانه می این، ها مورد بررسی قرار گیرد. به منظور رابطه بلندمدت بین آن

به  ،دنمخارج دولت اثر دار شود می( نشان داده 5) در جدول ها عدم وجود رابطه بلندمدت است. نتیجه این آزمون کرانه
 ،شده در سطح یک، دو های فهرست است که از همه کرانه 43/5تشخیص رابطه بلندمدت بین این متغیرها. مقدار آماره آزمون 

ارج دولت، شاخص مخ میانشود و در نتیجه امکان برقراری رابطه بلندمدت  فرض صفر رد می ،تر است. بنابراین و سه بزرگ
توان اثر بلندمدت  اطمینان از وجود رابطه بلندمدت، می کسبو نرخ ارز حقیقی وجود خواهد داشت. با  ،توهم کسری

کدام از دو متغیر توهم  متغیرهای توضیحی را بر مخارج کل دولت محاسبه نمود. بر اساس الگوی متقارن در بلندمدت هیچ
وجود توهم مالی با توجه به شاخص توهم کسری در  ،خارج دولت ندارند. در نتیجهکسری و نرخ ارز اثر معناداری بر م

 شود. بلندمدت نیز تایید نمی
در با توجه به شاخص توهم کسری  مالیوجود توهم  در قالب متقارن، ندارد. بنابراین دولتی عامل اثر معناداری بر مخارج

  مدت اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. تاهنیز در کو حقیقی نرخ ارز شود. مدت تایید نمی کوتاه
 

 توهم کسری: معیار مدت و بلندمدت در کوتاه متقارننتایج برآورد  :5 دولج

 مدت کوتاه برآورد
 سطح احتمال tآماره  ضریب 2متغیرهای توضیحی
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 57/0- 69/4- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

                                                           
1. Bounds Test 

جویی، نتایج تخلیص و تنها به گزارش ضرایب ول و صرفهاجدشدن  ه دلیل اجتناب از طوالنیدر این جدول و سایر جداول در ادامه، ب. 1
 اکتفا شده است. ی معنادار دارند،هایی که اثرمتغیرهای توضیحی در دوره جاری و وقفه

۰/۱89۲/۲۳۰/۰۲۷۰

 (𝑫𝑫𝑫𝑫معیار توهم کسری )و نامتقارن با  متقارنی از برآورد الگو آمده دست بهنتایج 
 (𝑫𝑫𝑫𝑫معیار توهم کسری )برآورد الگوی متقارن با 

با توجه  1ها و بلندمدت به همراه آزمون کرانه مدت کوتاه یالگو؛ )ARDL )4, 4, 0و الگوی انتخابی  4 ا توجه به وقفه بهینهب
ضرایب برآوردی الگوی  ،(5) مطابق با جدول. شوند گزارش می (5) جدولدر برآورد و از توهم مالی  توهم کسریمعیار 
بر مخارج و چهارم اثر مثبت  دوم وقفهدر هم کسری در دوره جاری اثر منفی و تو مدت دهد که در کوتاه نشان می متقارن
درصد کاهش و  437/0 درصدی در این معیار، مخارج دولت در همان دوره به میزان یکبه نحوی که با افزایشی د. داردولت 

والد برای بررسی  وننتایج آزمیابد.  درصد افزایش می 189/0و  212/0ی دو و چهار ماهه به ترتیب به میزان ا پس از وقفه
طور مشخص دریابیم که شاخص توهم کسری  که به برای آندهد که این  نشان می مدت یند اثر نهایی توهم کسری در کوتاهبرا

از محاسبه اثر بلندمدت متغیرهای توضیحی بر متغیر وابسته، باید امکان وجود  پیشواهیم داشت. و نرخ ارز حقیقی بر نیاز خ
ها استفاده نمود. فرض صفر در آزمون  توان از آزمون کرانه می این، ها مورد بررسی قرار گیرد. به منظور رابطه بلندمدت بین آن

به  ،دنمخارج دولت اثر دار شود می( نشان داده 5) در جدول ها عدم وجود رابطه بلندمدت است. نتیجه این آزمون کرانه
 ،شده در سطح یک، دو های فهرست است که از همه کرانه 43/5تشخیص رابطه بلندمدت بین این متغیرها. مقدار آماره آزمون 

ارج دولت، شاخص مخ میانشود و در نتیجه امکان برقراری رابطه بلندمدت  فرض صفر رد می ،تر است. بنابراین و سه بزرگ
توان اثر بلندمدت  اطمینان از وجود رابطه بلندمدت، می کسبو نرخ ارز حقیقی وجود خواهد داشت. با  ،توهم کسری

کدام از دو متغیر توهم  متغیرهای توضیحی را بر مخارج کل دولت محاسبه نمود. بر اساس الگوی متقارن در بلندمدت هیچ
وجود توهم مالی با توجه به شاخص توهم کسری در  ،خارج دولت ندارند. در نتیجهکسری و نرخ ارز اثر معناداری بر م

 شود. بلندمدت نیز تایید نمی
در با توجه به شاخص توهم کسری  مالیوجود توهم  در قالب متقارن، ندارد. بنابراین دولتی عامل اثر معناداری بر مخارج

  مدت اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. تاهنیز در کو حقیقی نرخ ارز شود. مدت تایید نمی کوتاه
 

 توهم کسری: معیار مدت و بلندمدت در کوتاه متقارننتایج برآورد  :5 دولج

 مدت کوتاه برآورد
 سطح احتمال tآماره  ضریب 2متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 093/0 28/1 2025/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟒𝟒 152/0 05/2 0420/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕 437/0- 34/5- 0000/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟐𝟐 212/0 52/2 0125/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟒𝟒 189/0 23/2 0270/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 166/0- 17/1- 2419/0 
 57/0- 69/4- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

                                                           
1. Bounds Test 

جویی، نتایج تخلیص و تنها به گزارش ضرایب ول و صرفهاجدشدن  ه دلیل اجتناب از طوالنیدر این جدول و سایر جداول در ادامه، ب. 1
 اکتفا شده است. ی معنادار دارند،هایی که اثرمتغیرهای توضیحی در دوره جاری و وقفه

-۰/۱66-۱/۱۷۰/۲4۱9
)ECT( 4/69۰/۰۰۰۰-۰/۵۷-ضریب تصحیح خطا
 آزمون والد برای معناداریآزمون والد برای معناداری

 𝑫𝑫𝑫𝑫ضرایب 
 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 

084/0 7727/0 036/0-  (123/0) 
 هاآزمون کرانه

 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون
 ده 45/3 71/2 
 پنج 05/4 23/3 43/5

 یک 39/5 36/4 
 برآورد بلندمدت

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
𝑳𝑳𝑫𝑫𝑫𝑫 247/0- 09/1- 2782/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 293/0- 22/1- 2256/0 

کلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .استلگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندمدت  𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅نماینده اثر شاخص توهم کسری،  𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستند

 های پژوهش منبع: یافته
 

 (𝑫𝑫𝑫𝑫م کسری )توه با معیار نامتقارنبرآورد الگوی 
با  ،. در ادامهمعنادار نیست مخارج دولتبر  توهم کسریشاخص که اثر  دهد میفرض رابطه خطی نشان  برآورد الگو با پیش

پذیرد.  مجدد صورت می برآورد مخارج کل دولت،بر  و نرخ ارز حقیقی توهم کسریشاخص فرض وجود اثری نامتقارن از 
( 2) تجزیه شده است. این دو به مانند معادله −𝐷𝐷𝐷𝐷و  +𝐷𝐷𝐷𝐷به دو سری  𝐷𝐷𝐷𝐷شاخص متقارن، تحلیل اثر نا برایدر برآورد مجدد 

. با توجه به اند حاسبه شدهکه طی یک فرایند شرطی م هستند شاخص توهم کسریمثبت و منفی  حاصل انباشت تغییرهای
این تجزیه در  نتایج. هستندشده نیز لگاریتمی  زیهاست، مقادیر تجبه مقیاس لگاریتمی تبدیل شده  توهم کسریشاخص که  این

 .شود می( نمایش داده 1) نمودار
 

 
 𝐷𝐷𝐷𝐷تجزیه سری زمانی شاخص : 1نمودار 

 های پژوهش منبع: یافته
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DI+ DI-

ضرایب 
F اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار(سطح احتمالمقدار آماره

۰/۰84۰/۷۷۲۷)۰/۱۲۳(  -۰/۰۳6
آزمون�کرانه�ها

سطح�خطا�)درصد(کرانه�دوکرانه�یکآماره�آزمون
ده۲/۷۱۳/4۵

پنج۵/4۳۳/۲۳4/۰۵
یک4/۳6۵/۳9

برآورد�بلندمدت
سطح�احتمالآماره�tضریبمتغيرهای�توضيحی

 آزمون والد برای معناداری
 𝑫𝑫𝑫𝑫ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
084/0 7727/0 036/0-  (123/0) 

 هاآزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

 ده 45/3 71/2 
 پنج 05/4 23/3 43/5

 یک 39/5 36/4 
 برآورد بلندمدت

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
𝑳𝑳𝑫𝑫𝑫𝑫 247/0- 09/1- 2782/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 293/0- 22/1- 2256/0 

کلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .استلگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندمدت  𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅نماینده اثر شاخص توهم کسری،  𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستند

 های پژوهش منبع: یافته
 

 (𝑫𝑫𝑫𝑫م کسری )توه با معیار نامتقارنبرآورد الگوی 
با  ،. در ادامهمعنادار نیست مخارج دولتبر  توهم کسریشاخص که اثر  دهد میفرض رابطه خطی نشان  برآورد الگو با پیش

پذیرد.  مجدد صورت می برآورد مخارج کل دولت،بر  و نرخ ارز حقیقی توهم کسریشاخص فرض وجود اثری نامتقارن از 
( 2) تجزیه شده است. این دو به مانند معادله −𝐷𝐷𝐷𝐷و  +𝐷𝐷𝐷𝐷به دو سری  𝐷𝐷𝐷𝐷شاخص متقارن، تحلیل اثر نا برایدر برآورد مجدد 

. با توجه به اند حاسبه شدهکه طی یک فرایند شرطی م هستند شاخص توهم کسریمثبت و منفی  حاصل انباشت تغییرهای
این تجزیه در  نتایج. هستندشده نیز لگاریتمی  زیهاست، مقادیر تجبه مقیاس لگاریتمی تبدیل شده  توهم کسریشاخص که  این

 .شود می( نمایش داده 1) نمودار
 

 
 𝐷𝐷𝐷𝐷تجزیه سری زمانی شاخص : 1نمودار 

 های پژوهش منبع: یافته
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DI+ DI-

-۰/۲4۷-۱/۰9۰/۲۷8۲

 آزمون والد برای معناداری
 𝑫𝑫𝑫𝑫ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
084/0 7727/0 036/0-  (123/0) 

 هاآزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

 ده 45/3 71/2 
 پنج 05/4 23/3 43/5

 یک 39/5 36/4 
 برآورد بلندمدت

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
𝑳𝑳𝑫𝑫𝑫𝑫 247/0- 09/1- 2782/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 293/0- 22/1- 2256/0 

کلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .استلگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندمدت  𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅نماینده اثر شاخص توهم کسری،  𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستند

 های پژوهش منبع: یافته
 

 (𝑫𝑫𝑫𝑫م کسری )توه با معیار نامتقارنبرآورد الگوی 
با  ،. در ادامهمعنادار نیست مخارج دولتبر  توهم کسریشاخص که اثر  دهد میفرض رابطه خطی نشان  برآورد الگو با پیش

پذیرد.  مجدد صورت می برآورد مخارج کل دولت،بر  و نرخ ارز حقیقی توهم کسریشاخص فرض وجود اثری نامتقارن از 
( 2) تجزیه شده است. این دو به مانند معادله −𝐷𝐷𝐷𝐷و  +𝐷𝐷𝐷𝐷به دو سری  𝐷𝐷𝐷𝐷شاخص متقارن، تحلیل اثر نا برایدر برآورد مجدد 

. با توجه به اند حاسبه شدهکه طی یک فرایند شرطی م هستند شاخص توهم کسریمثبت و منفی  حاصل انباشت تغییرهای
این تجزیه در  نتایج. هستندشده نیز لگاریتمی  زیهاست، مقادیر تجبه مقیاس لگاریتمی تبدیل شده  توهم کسریشاخص که  این

 .شود می( نمایش داده 1) نمودار
 

 
 𝐷𝐷𝐷𝐷تجزیه سری زمانی شاخص : 1نمودار 

 های پژوهش منبع: یافته
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DI+ DI-

-۰/۲9۳-۱/۲۲۰/۲۲۵6
 لگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندمدت است. 

 آزمون والد برای معناداری
 𝑫𝑫𝑫𝑫ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
084/0 7727/0 036/0-  (123/0) 

 هاآزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

 ده 45/3 71/2 
 پنج 05/4 23/3 43/5

 یک 39/5 36/4 
 برآورد بلندمدت

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
𝑳𝑳𝑫𝑫𝑫𝑫 247/0- 09/1- 2782/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 293/0- 22/1- 2256/0 

کلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .استلگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندمدت  𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅نماینده اثر شاخص توهم کسری،  𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستند

 های پژوهش منبع: یافته
 

 (𝑫𝑫𝑫𝑫م کسری )توه با معیار نامتقارنبرآورد الگوی 
با  ،. در ادامهمعنادار نیست مخارج دولتبر  توهم کسریشاخص که اثر  دهد میفرض رابطه خطی نشان  برآورد الگو با پیش

پذیرد.  مجدد صورت می برآورد مخارج کل دولت،بر  و نرخ ارز حقیقی توهم کسریشاخص فرض وجود اثری نامتقارن از 
( 2) تجزیه شده است. این دو به مانند معادله −𝐷𝐷𝐷𝐷و  +𝐷𝐷𝐷𝐷به دو سری  𝐷𝐷𝐷𝐷شاخص متقارن، تحلیل اثر نا برایدر برآورد مجدد 

. با توجه به اند حاسبه شدهکه طی یک فرایند شرطی م هستند شاخص توهم کسریمثبت و منفی  حاصل انباشت تغییرهای
این تجزیه در  نتایج. هستندشده نیز لگاریتمی  زیهاست، مقادیر تجبه مقیاس لگاریتمی تبدیل شده  توهم کسریشاخص که  این

 .شود می( نمایش داده 1) نمودار
 

 
 𝐷𝐷𝐷𝐷تجزیه سری زمانی شاخص : 1نمودار 

 های پژوهش منبع: یافته
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 نماینده اثر شاخص توهم کسری، 
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کلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .استلگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندمدت  𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅نماینده اثر شاخص توهم کسری،  𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستند

 های پژوهش منبع: یافته
 

 (𝑫𝑫𝑫𝑫م کسری )توه با معیار نامتقارنبرآورد الگوی 
با  ،. در ادامهمعنادار نیست مخارج دولتبر  توهم کسریشاخص که اثر  دهد میفرض رابطه خطی نشان  برآورد الگو با پیش

پذیرد.  مجدد صورت می برآورد مخارج کل دولت،بر  و نرخ ارز حقیقی توهم کسریشاخص فرض وجود اثری نامتقارن از 
( 2) تجزیه شده است. این دو به مانند معادله −𝐷𝐷𝐷𝐷و  +𝐷𝐷𝐷𝐷به دو سری  𝐷𝐷𝐷𝐷شاخص متقارن، تحلیل اثر نا برایدر برآورد مجدد 

. با توجه به اند حاسبه شدهکه طی یک فرایند شرطی م هستند شاخص توهم کسریمثبت و منفی  حاصل انباشت تغییرهای
این تجزیه در  نتایج. هستندشده نیز لگاریتمی  زیهاست، مقادیر تجبه مقیاس لگاریتمی تبدیل شده  توهم کسریشاخص که  این

 .شود می( نمایش داده 1) نمودار
 

 
 𝐷𝐷𝐷𝐷تجزیه سری زمانی شاخص : 1نمودار 

 های پژوهش منبع: یافته
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تعریف عالمت ها: 
کلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی هستند. متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.

۱. در این جدول و سایر جداول در ادامه، به دلیل اجتناب از طوالنی شدن جداول و صرفه جویی، نتایج تخلیص و 
تنها به گزارش ضرایب متغیرهای توضیحی در دوره جاری و وقفه هایی که اثری معنادار دارند، اکتفا شده است.
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منبع: یافته های پژوهش
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کلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .استلگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندمدت  𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅نماینده اثر شاخص توهم کسری،  𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستند

 های پژوهش منبع: یافته
 

 (𝑫𝑫𝑫𝑫م کسری )توه با معیار نامتقارنبرآورد الگوی 
با  ،. در ادامهمعنادار نیست مخارج دولتبر  توهم کسریشاخص که اثر  دهد میفرض رابطه خطی نشان  برآورد الگو با پیش

پذیرد.  مجدد صورت می برآورد مخارج کل دولت،بر  و نرخ ارز حقیقی توهم کسریشاخص فرض وجود اثری نامتقارن از 
( 2) تجزیه شده است. این دو به مانند معادله −𝐷𝐷𝐷𝐷و  +𝐷𝐷𝐷𝐷به دو سری  𝐷𝐷𝐷𝐷شاخص متقارن، تحلیل اثر نا برایدر برآورد مجدد 

. با توجه به اند حاسبه شدهکه طی یک فرایند شرطی م هستند شاخص توهم کسریمثبت و منفی  حاصل انباشت تغییرهای
این تجزیه در  نتایج. هستندشده نیز لگاریتمی  زیهاست، مقادیر تجبه مقیاس لگاریتمی تبدیل شده  توهم کسریشاخص که  این

 .شود می( نمایش داده 1) نمودار
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 های پژوهش منبع: یافته
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برآورد�الگوی�نامتقارن�با�معيار�توهم�کسری�

برآورد الگو با پیش فرض رابطه خطی نشان می دهد که اثر شاخص توهم کسری بر مخارج دولت 
معنادار نیست. در ادامه، با فرض وجود اثری نامتقارن از شاخص توهم کسری و نرخ ارز حقیقی بر 
مخارج کل دولت، برآورد مجدد صورت می پذیرد. در برآورد مجدد برای تحلیل اثر نامتقارن، شاخص  
 تجزیه شده است. این دو به مانند معادله )۲( حاصل انباشت تغییرهای مثبت 
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 هاآزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون
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کلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .استلگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندمدت  𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅نماینده اثر شاخص توهم کسری،  𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستند

 های پژوهش منبع: یافته
 

 (𝑫𝑫𝑫𝑫م کسری )توه با معیار نامتقارنبرآورد الگوی 
با  ،. در ادامهمعنادار نیست مخارج دولتبر  توهم کسریشاخص که اثر  دهد میفرض رابطه خطی نشان  برآورد الگو با پیش

پذیرد.  مجدد صورت می برآورد مخارج کل دولت،بر  و نرخ ارز حقیقی توهم کسریشاخص فرض وجود اثری نامتقارن از 
( 2) تجزیه شده است. این دو به مانند معادله −𝐷𝐷𝐷𝐷و  +𝐷𝐷𝐷𝐷به دو سری  𝐷𝐷𝐷𝐷شاخص متقارن، تحلیل اثر نا برایدر برآورد مجدد 

. با توجه به اند حاسبه شدهکه طی یک فرایند شرطی م هستند شاخص توهم کسریمثبت و منفی  حاصل انباشت تغییرهای
این تجزیه در  نتایج. هستندشده نیز لگاریتمی  زیهاست، مقادیر تجبه مقیاس لگاریتمی تبدیل شده  توهم کسریشاخص که  این

 .شود می( نمایش داده 1) نمودار
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 های پژوهش منبع: یافته
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کلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .استلگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندمدت  𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅نماینده اثر شاخص توهم کسری،  𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستند

 های پژوهش منبع: یافته
 

 (𝑫𝑫𝑫𝑫م کسری )توه با معیار نامتقارنبرآورد الگوی 
با  ،. در ادامهمعنادار نیست مخارج دولتبر  توهم کسریشاخص که اثر  دهد میفرض رابطه خطی نشان  برآورد الگو با پیش

پذیرد.  مجدد صورت می برآورد مخارج کل دولت،بر  و نرخ ارز حقیقی توهم کسریشاخص فرض وجود اثری نامتقارن از 
( 2) تجزیه شده است. این دو به مانند معادله −𝐷𝐷𝐷𝐷و  +𝐷𝐷𝐷𝐷به دو سری  𝐷𝐷𝐷𝐷شاخص متقارن، تحلیل اثر نا برایدر برآورد مجدد 

. با توجه به اند حاسبه شدهکه طی یک فرایند شرطی م هستند شاخص توهم کسریمثبت و منفی  حاصل انباشت تغییرهای
این تجزیه در  نتایج. هستندشده نیز لگاریتمی  زیهاست، مقادیر تجبه مقیاس لگاریتمی تبدیل شده  توهم کسریشاخص که  این
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به دو سری 
و منفی شاخص توهم کسری هستند که طی یک فرایند شرطی محاسبه شده اند. با توجه به این که 
شاخص توهم کسری به مقیاس لگاریتمی تبدیل شده است، مقادیر تجزیه شده نیز لگاریتمی هستند. 

نتایج این تجزیه در نمودار )۱( نمایش داده می شود.
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کلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .استلگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندمدت  𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅نماینده اثر شاخص توهم کسری،  𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستند

 های پژوهش منبع: یافته
 

 (𝑫𝑫𝑫𝑫م کسری )توه با معیار نامتقارنبرآورد الگوی 
با  ،. در ادامهمعنادار نیست مخارج دولتبر  توهم کسریشاخص که اثر  دهد میفرض رابطه خطی نشان  برآورد الگو با پیش

پذیرد.  مجدد صورت می برآورد مخارج کل دولت،بر  و نرخ ارز حقیقی توهم کسریشاخص فرض وجود اثری نامتقارن از 
( 2) تجزیه شده است. این دو به مانند معادله −𝐷𝐷𝐷𝐷و  +𝐷𝐷𝐷𝐷به دو سری  𝐷𝐷𝐷𝐷شاخص متقارن، تحلیل اثر نا برایدر برآورد مجدد 

. با توجه به اند حاسبه شدهکه طی یک فرایند شرطی م هستند شاخص توهم کسریمثبت و منفی  حاصل انباشت تغییرهای
این تجزیه در  نتایج. هستندشده نیز لگاریتمی  زیهاست، مقادیر تجبه مقیاس لگاریتمی تبدیل شده  توهم کسریشاخص که  این

 .شود می( نمایش داده 1) نمودار
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 آزمون والد برای معناداری
 𝑫𝑫𝑫𝑫ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
084/0 7727/0 036/0-  (123/0) 

 هاآزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

 ده 45/3 71/2 
 پنج 05/4 23/3 43/5

 یک 39/5 36/4 
 برآورد بلندمدت

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
𝑳𝑳𝑫𝑫𝑫𝑫 247/0- 09/1- 2782/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 293/0- 22/1- 2256/0 

کلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .استلگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندمدت  𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅نماینده اثر شاخص توهم کسری،  𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستند

 های پژوهش منبع: یافته
 

 (𝑫𝑫𝑫𝑫م کسری )توه با معیار نامتقارنبرآورد الگوی 
با  ،. در ادامهمعنادار نیست مخارج دولتبر  توهم کسریشاخص که اثر  دهد میفرض رابطه خطی نشان  برآورد الگو با پیش

پذیرد.  مجدد صورت می برآورد مخارج کل دولت،بر  و نرخ ارز حقیقی توهم کسریشاخص فرض وجود اثری نامتقارن از 
( 2) تجزیه شده است. این دو به مانند معادله −𝐷𝐷𝐷𝐷و  +𝐷𝐷𝐷𝐷به دو سری  𝐷𝐷𝐷𝐷شاخص متقارن، تحلیل اثر نا برایدر برآورد مجدد 

. با توجه به اند حاسبه شدهکه طی یک فرایند شرطی م هستند شاخص توهم کسریمثبت و منفی  حاصل انباشت تغییرهای
این تجزیه در  نتایج. هستندشده نیز لگاریتمی  زیهاست، مقادیر تجبه مقیاس لگاریتمی تبدیل شده  توهم کسریشاخص که  این

 .شود می( نمایش داده 1) نمودار
 

 
 𝐷𝐷𝐷𝐷تجزیه سری زمانی شاخص : 1نمودار 

 های پژوهش منبع: یافته
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نمودار ۱: تجزیه سری زمانی شاخص 
منبع: یافته های پژوهش

الگوی NARDL بر اساس شاخص توهم کسری در کوتاه مدت برآورد و در جدول )6( گزارش شده 
است. همچنین، نتایج آزمون کرانه ها و برآورد بلندمدت نیز در این جدول گزارش شده است. مطابق با 
جدول )6(، ضرایب برآوردی الگوی نامتقارن نشان می دهد که افزایش مثبت در شاخص توهم کسری 
( در دوره جاری و وقفه سوم اثر منفی و در وقفه های دوم و چهارم اثر 

نتایج  ،همچنین گزارش شده است.( 6) در جدول مدت برآورد و در کوتاه توهم کسریبر اساس شاخص  NARDLالگوی 
ضرایب برآوردی الگوی  ،(6) مطابق با جدول آورد بلندمدت نیز در این جدول گزارش شده است.ها و بر آزمون کرانه

وقفه سوم و جاری  دورهدر  (+𝐷𝐷𝐷𝐷)ضریب برآوردی متغیر  توهم کسری شاخصمثبت در  افزایشدهد که  نشان می نامتقارن
درصدی در شاخص توهم  که افزایش یک ه نحویب .دارد دولت بر مخارجهای دوم و چهارم اثر مثبت  وقفهو در اثر منفی 

م و چهارم به دو ماه درو  کاهشدرصد  359/0و  631/0به میزان و ماه سوم به ترتیب کسری، مخارج دولت را در همان دوره 
ن این متغیر نشا یج آزمون والد به منظور بررسی برایند اثرهاینتادهد.  می افزایشدرصد  252/0و  235/0به میزان ترتیب 

طوری که اگر شاخص توهم کسری  ، بهافزایش شاخص توهم کسری اثر منفی بر مخارج دولت دارد ،دهد که در مجموع می
روند کاهشی شاخص توهم کسری در حالت  ،یابد. همچنین درصد کاهش می 503/0مخارج دولت  ،درصد افزایش یابد یک

درصدی در شاخص  که کاهش یک خارج دولت دارد. به نحویمثبت و معنادار بر م یدوم اثر و در وقفه ،منفی یجاری اثر
درصد  302/0ماهه به میزان ای دو وقفهدرصد افزایش و پس از  339/0توهم کسری، مخارج دولت را در همان دوره به میزان 

عناداری بر دهد که روند کاهشی شاخص توهم کسری اثر م این متغیر نشان می ق آزمون والد، برایند اثرهایدهد. طب کاهش می
مدت، مخارج دولت تنها از افزایش  شود. بدان مفهوم که در کوتاه مدت رد نمی نامتقارنی در کوتاه ،مخارج دولت ندارد. بنابراین

وجود توهم  ،مدت بنابراین در کوتاهپذیرد و روند کاهشی این شاخص اثری بر مخارج ندارد.  شاخص توهم کسری تاثیر می
طبق مبانی نظری، دولت، شود.  حالت افزایش شاخص تایید می تنها در NARDLمالی مبتنی بر معیار توهم کسری در الگوی 

. زیرا در این دهد افزایش مالیات ترجیح می مسیر، به تامین مالی از مسیر ایجاد کسریاز  را تامین مالی افزایش مخارج خود
 الیاتی خود در آینده آگاه نیستند.از افزایش بدهی م ،یاتی از افزایش کسری دولت و به تبع آندیان مالروش تامین مالی، مو

رو، دولت از این توهم مالی  از اینیابد.  از این افزایش مخارج استقبال کرده و تقاضا برای مخارج افزایش می ،بنابراین
 دهد. خود را گسترش می استفاده کرده و اندازهشده ایجاد

 
 توهم کسریمدت و بلندمدت: معیار  متقارن در کوتاهنابرآورد  نتایج :6 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 007/0 09/0 9224/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟓𝟓 199/0 89/2 0044/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟕𝟕 209/0 99/2 0044/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕+ 631/0- 28/5- 0000/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟐𝟐+  235/0 67/1 0961/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟑𝟑+  359/0- 66/2- 0085/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟒𝟒+  252/0 41/2 0169/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕− 339/0- 94/2- 0038/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟐𝟐−  302/0 13/2 0348/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝑫𝑫𝒕𝒕+ 115/0- 66/0- 5127/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝑫𝑫𝒕𝒕− 194/0- 121/0- 9035/0 

)ضریب برآوردی متغیر 
مثبت بر مخارج دولت دارد. به نحوی که افزایش یک درصدی در شاخص توهم کسری، مخارج دولت 
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را در همان دوره و ماه سوم به ترتیب به میزان ۰/6۳۱ و ۰/۳۵9 درصد کاهش و در ماه دوم و چهارم 
به ترتیب به میزان ۰/۲۳۵ و ۰/۲۵۲ درصد افزایش می دهد. نتایج آزمون والد به منظور بررسی برایند 
بر مخارج  اثر منفی  افزایش شاخص توهم کسری  این متغیر نشان می دهد که در مجموع،  اثرهای 
دولت دارد، به طوری که اگر شاخص توهم کسری یک درصد افزایش یابد، مخارج دولت ۰/۵۰۳ درصد 
کاهش می یابد. همچنین، روند کاهشی شاخص توهم کسری در حالت جاری اثری منفی، و در وقفه 
دوم اثری مثبت و معنادار بر مخارج دولت دارد. به نحوی که کاهش یک درصدی در شاخص توهم 
کسری، مخارج دولت را در همان دوره به میزان ۰/۳۳9 درصد افزایش و پس از وقفه ای دوماهه به 
میزان ۰/۳۰۲ درصد کاهش می دهد. طبق آزمون والد، برایند اثرهای این متغیر نشان می دهد که روند 
کاهشی شاخص توهم کسری اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. بنابراین، نامتقارنی در کوتاه مدت 
رد نمی شود. بدان مفهوم که در کوتاه مدت، مخارج دولت تنها از افزایش شاخص توهم کسری تاثیر 
می پذیرد و روند کاهشی این شاخص اثری بر مخارج ندارد. بنابراین در کوتاه مدت، وجود توهم مالی 
مبتنی بر معیار توهم کسری در الگوی NARDL تنها در حالت افزایش شاخص تایید می شود. طبق 
مبانی نظری، دولت، تامین مالی افزایش مخارج خود را از مسیر ایجاد کسری، به تامین مالی از مسیر 
افزایش مالیات ترجیح می دهد. زیرا در این روش تامین مالی، مودیان مالیاتی از افزایش کسری دولت و 
به تبع آن، از افزایش بدهی مالیاتی خود در آینده آگاه نیستند. بنابراین، از این افزایش مخارج استقبال 
کرده و تقاضا برای مخارج افزایش می یابد. از این رو، دولت از این توهم مالی ایجادشده استفاده کرده 

و اندازه خود را گسترش می دهد.
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جدول 6: نتایج برآورد نامتقارن در کوتاه مدت و بلندمدت: معیار توهم کسری

متغيرهای�توضيحی
برآورد�کوتاه�مدت

سطح�احتمالآماره�tضریب

نتایج  ،همچنین گزارش شده است.( 6) در جدول مدت برآورد و در کوتاه توهم کسریبر اساس شاخص  NARDLالگوی 
ضرایب برآوردی الگوی  ،(6) مطابق با جدول آورد بلندمدت نیز در این جدول گزارش شده است.ها و بر آزمون کرانه

وقفه سوم و جاری  دورهدر  (+𝐷𝐷𝐷𝐷)ضریب برآوردی متغیر  توهم کسری شاخصمثبت در  افزایشدهد که  نشان می نامتقارن
درصدی در شاخص توهم  که افزایش یک ه نحویب .دارد دولت بر مخارجهای دوم و چهارم اثر مثبت  وقفهو در اثر منفی 

م و چهارم به دو ماه درو  کاهشدرصد  359/0و  631/0به میزان و ماه سوم به ترتیب کسری، مخارج دولت را در همان دوره 
ن این متغیر نشا یج آزمون والد به منظور بررسی برایند اثرهاینتادهد.  می افزایشدرصد  252/0و  235/0به میزان ترتیب 

طوری که اگر شاخص توهم کسری  ، بهافزایش شاخص توهم کسری اثر منفی بر مخارج دولت دارد ،دهد که در مجموع می
روند کاهشی شاخص توهم کسری در حالت  ،یابد. همچنین درصد کاهش می 503/0مخارج دولت  ،درصد افزایش یابد یک

درصدی در شاخص  که کاهش یک خارج دولت دارد. به نحویمثبت و معنادار بر م یدوم اثر و در وقفه ،منفی یجاری اثر
درصد  302/0ماهه به میزان ای دو وقفهدرصد افزایش و پس از  339/0توهم کسری، مخارج دولت را در همان دوره به میزان 

عناداری بر دهد که روند کاهشی شاخص توهم کسری اثر م این متغیر نشان می ق آزمون والد، برایند اثرهایدهد. طب کاهش می
مدت، مخارج دولت تنها از افزایش  شود. بدان مفهوم که در کوتاه مدت رد نمی نامتقارنی در کوتاه ،مخارج دولت ندارد. بنابراین

وجود توهم  ،مدت بنابراین در کوتاهپذیرد و روند کاهشی این شاخص اثری بر مخارج ندارد.  شاخص توهم کسری تاثیر می
طبق مبانی نظری، دولت، شود.  حالت افزایش شاخص تایید می تنها در NARDLمالی مبتنی بر معیار توهم کسری در الگوی 

. زیرا در این دهد افزایش مالیات ترجیح می مسیر، به تامین مالی از مسیر ایجاد کسریاز  را تامین مالی افزایش مخارج خود
 الیاتی خود در آینده آگاه نیستند.از افزایش بدهی م ،یاتی از افزایش کسری دولت و به تبع آندیان مالروش تامین مالی، مو

رو، دولت از این توهم مالی  از اینیابد.  از این افزایش مخارج استقبال کرده و تقاضا برای مخارج افزایش می ،بنابراین
 دهد. خود را گسترش می استفاده کرده و اندازهشده ایجاد

 
 توهم کسریمدت و بلندمدت: معیار  متقارن در کوتاهنابرآورد  نتایج :6 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 007/0 09/0 9224/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟓𝟓 199/0 89/2 0044/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟕𝟕 209/0 99/2 0044/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕+ 631/0- 28/5- 0000/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟐𝟐+  235/0 67/1 0961/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟑𝟑+  359/0- 66/2- 0085/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟒𝟒+  252/0 41/2 0169/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕− 339/0- 94/2- 0038/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟐𝟐−  302/0 13/2 0348/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝑫𝑫𝒕𝒕+ 115/0- 66/0- 5127/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝑫𝑫𝒕𝒕− 194/0- 121/0- 9035/0 

۰/۰۰۷۰/۰9۰/9۲۲4

نتایج  ،همچنین گزارش شده است.( 6) در جدول مدت برآورد و در کوتاه توهم کسریبر اساس شاخص  NARDLالگوی 
ضرایب برآوردی الگوی  ،(6) مطابق با جدول آورد بلندمدت نیز در این جدول گزارش شده است.ها و بر آزمون کرانه

وقفه سوم و جاری  دورهدر  (+𝐷𝐷𝐷𝐷)ضریب برآوردی متغیر  توهم کسری شاخصمثبت در  افزایشدهد که  نشان می نامتقارن
درصدی در شاخص توهم  که افزایش یک ه نحویب .دارد دولت بر مخارجهای دوم و چهارم اثر مثبت  وقفهو در اثر منفی 

م و چهارم به دو ماه درو  کاهشدرصد  359/0و  631/0به میزان و ماه سوم به ترتیب کسری، مخارج دولت را در همان دوره 
ن این متغیر نشا یج آزمون والد به منظور بررسی برایند اثرهاینتادهد.  می افزایشدرصد  252/0و  235/0به میزان ترتیب 

طوری که اگر شاخص توهم کسری  ، بهافزایش شاخص توهم کسری اثر منفی بر مخارج دولت دارد ،دهد که در مجموع می
روند کاهشی شاخص توهم کسری در حالت  ،یابد. همچنین درصد کاهش می 503/0مخارج دولت  ،درصد افزایش یابد یک

درصدی در شاخص  که کاهش یک خارج دولت دارد. به نحویمثبت و معنادار بر م یدوم اثر و در وقفه ،منفی یجاری اثر
درصد  302/0ماهه به میزان ای دو وقفهدرصد افزایش و پس از  339/0توهم کسری، مخارج دولت را در همان دوره به میزان 

عناداری بر دهد که روند کاهشی شاخص توهم کسری اثر م این متغیر نشان می ق آزمون والد، برایند اثرهایدهد. طب کاهش می
مدت، مخارج دولت تنها از افزایش  شود. بدان مفهوم که در کوتاه مدت رد نمی نامتقارنی در کوتاه ،مخارج دولت ندارد. بنابراین

وجود توهم  ،مدت بنابراین در کوتاهپذیرد و روند کاهشی این شاخص اثری بر مخارج ندارد.  شاخص توهم کسری تاثیر می
طبق مبانی نظری، دولت، شود.  حالت افزایش شاخص تایید می تنها در NARDLمالی مبتنی بر معیار توهم کسری در الگوی 

. زیرا در این دهد افزایش مالیات ترجیح می مسیر، به تامین مالی از مسیر ایجاد کسریاز  را تامین مالی افزایش مخارج خود
 الیاتی خود در آینده آگاه نیستند.از افزایش بدهی م ،یاتی از افزایش کسری دولت و به تبع آندیان مالروش تامین مالی، مو

رو، دولت از این توهم مالی  از اینیابد.  از این افزایش مخارج استقبال کرده و تقاضا برای مخارج افزایش می ،بنابراین
 دهد. خود را گسترش می استفاده کرده و اندازهشده ایجاد

 
 توهم کسریمدت و بلندمدت: معیار  متقارن در کوتاهنابرآورد  نتایج :6 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 007/0 09/0 9224/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟓𝟓 199/0 89/2 0044/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟕𝟕 209/0 99/2 0044/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕+ 631/0- 28/5- 0000/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟐𝟐+  235/0 67/1 0961/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟑𝟑+  359/0- 66/2- 0085/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟒𝟒+  252/0 41/2 0169/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕− 339/0- 94/2- 0038/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟐𝟐−  302/0 13/2 0348/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝑫𝑫𝒕𝒕+ 115/0- 66/0- 5127/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝑫𝑫𝒕𝒕− 194/0- 121/0- 9035/0 

۰/۱99۲/89۰/۰۰44

نتایج  ،همچنین گزارش شده است.( 6) در جدول مدت برآورد و در کوتاه توهم کسریبر اساس شاخص  NARDLالگوی 
ضرایب برآوردی الگوی  ،(6) مطابق با جدول آورد بلندمدت نیز در این جدول گزارش شده است.ها و بر آزمون کرانه

وقفه سوم و جاری  دورهدر  (+𝐷𝐷𝐷𝐷)ضریب برآوردی متغیر  توهم کسری شاخصمثبت در  افزایشدهد که  نشان می نامتقارن
درصدی در شاخص توهم  که افزایش یک ه نحویب .دارد دولت بر مخارجهای دوم و چهارم اثر مثبت  وقفهو در اثر منفی 

م و چهارم به دو ماه درو  کاهشدرصد  359/0و  631/0به میزان و ماه سوم به ترتیب کسری، مخارج دولت را در همان دوره 
ن این متغیر نشا یج آزمون والد به منظور بررسی برایند اثرهاینتادهد.  می افزایشدرصد  252/0و  235/0به میزان ترتیب 

طوری که اگر شاخص توهم کسری  ، بهافزایش شاخص توهم کسری اثر منفی بر مخارج دولت دارد ،دهد که در مجموع می
روند کاهشی شاخص توهم کسری در حالت  ،یابد. همچنین درصد کاهش می 503/0مخارج دولت  ،درصد افزایش یابد یک

درصدی در شاخص  که کاهش یک خارج دولت دارد. به نحویمثبت و معنادار بر م یدوم اثر و در وقفه ،منفی یجاری اثر
درصد  302/0ماهه به میزان ای دو وقفهدرصد افزایش و پس از  339/0توهم کسری، مخارج دولت را در همان دوره به میزان 

عناداری بر دهد که روند کاهشی شاخص توهم کسری اثر م این متغیر نشان می ق آزمون والد، برایند اثرهایدهد. طب کاهش می
مدت، مخارج دولت تنها از افزایش  شود. بدان مفهوم که در کوتاه مدت رد نمی نامتقارنی در کوتاه ،مخارج دولت ندارد. بنابراین

وجود توهم  ،مدت بنابراین در کوتاهپذیرد و روند کاهشی این شاخص اثری بر مخارج ندارد.  شاخص توهم کسری تاثیر می
طبق مبانی نظری، دولت، شود.  حالت افزایش شاخص تایید می تنها در NARDLمالی مبتنی بر معیار توهم کسری در الگوی 

. زیرا در این دهد افزایش مالیات ترجیح می مسیر، به تامین مالی از مسیر ایجاد کسریاز  را تامین مالی افزایش مخارج خود
 الیاتی خود در آینده آگاه نیستند.از افزایش بدهی م ،یاتی از افزایش کسری دولت و به تبع آندیان مالروش تامین مالی، مو

رو، دولت از این توهم مالی  از اینیابد.  از این افزایش مخارج استقبال کرده و تقاضا برای مخارج افزایش می ،بنابراین
 دهد. خود را گسترش می استفاده کرده و اندازهشده ایجاد

 
 توهم کسریمدت و بلندمدت: معیار  متقارن در کوتاهنابرآورد  نتایج :6 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 007/0 09/0 9224/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟓𝟓 199/0 89/2 0044/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟕𝟕 209/0 99/2 0044/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕+ 631/0- 28/5- 0000/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟐𝟐+  235/0 67/1 0961/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟑𝟑+  359/0- 66/2- 0085/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟒𝟒+  252/0 41/2 0169/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕− 339/0- 94/2- 0038/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟐𝟐−  302/0 13/2 0348/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝑫𝑫𝒕𝒕+ 115/0- 66/0- 5127/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝑫𝑫𝒕𝒕− 194/0- 121/0- 9035/0 

۰/۲۰9۲/99۰/۰۰44

نتایج  ،همچنین گزارش شده است.( 6) در جدول مدت برآورد و در کوتاه توهم کسریبر اساس شاخص  NARDLالگوی 
ضرایب برآوردی الگوی  ،(6) مطابق با جدول آورد بلندمدت نیز در این جدول گزارش شده است.ها و بر آزمون کرانه

وقفه سوم و جاری  دورهدر  (+𝐷𝐷𝐷𝐷)ضریب برآوردی متغیر  توهم کسری شاخصمثبت در  افزایشدهد که  نشان می نامتقارن
درصدی در شاخص توهم  که افزایش یک ه نحویب .دارد دولت بر مخارجهای دوم و چهارم اثر مثبت  وقفهو در اثر منفی 

م و چهارم به دو ماه درو  کاهشدرصد  359/0و  631/0به میزان و ماه سوم به ترتیب کسری، مخارج دولت را در همان دوره 
ن این متغیر نشا یج آزمون والد به منظور بررسی برایند اثرهاینتادهد.  می افزایشدرصد  252/0و  235/0به میزان ترتیب 

طوری که اگر شاخص توهم کسری  ، بهافزایش شاخص توهم کسری اثر منفی بر مخارج دولت دارد ،دهد که در مجموع می
روند کاهشی شاخص توهم کسری در حالت  ،یابد. همچنین درصد کاهش می 503/0مخارج دولت  ،درصد افزایش یابد یک

درصدی در شاخص  که کاهش یک خارج دولت دارد. به نحویمثبت و معنادار بر م یدوم اثر و در وقفه ،منفی یجاری اثر
درصد  302/0ماهه به میزان ای دو وقفهدرصد افزایش و پس از  339/0توهم کسری، مخارج دولت را در همان دوره به میزان 

عناداری بر دهد که روند کاهشی شاخص توهم کسری اثر م این متغیر نشان می ق آزمون والد، برایند اثرهایدهد. طب کاهش می
مدت، مخارج دولت تنها از افزایش  شود. بدان مفهوم که در کوتاه مدت رد نمی نامتقارنی در کوتاه ،مخارج دولت ندارد. بنابراین

وجود توهم  ،مدت بنابراین در کوتاهپذیرد و روند کاهشی این شاخص اثری بر مخارج ندارد.  شاخص توهم کسری تاثیر می
طبق مبانی نظری، دولت، شود.  حالت افزایش شاخص تایید می تنها در NARDLمالی مبتنی بر معیار توهم کسری در الگوی 

. زیرا در این دهد افزایش مالیات ترجیح می مسیر، به تامین مالی از مسیر ایجاد کسریاز  را تامین مالی افزایش مخارج خود
 الیاتی خود در آینده آگاه نیستند.از افزایش بدهی م ،یاتی از افزایش کسری دولت و به تبع آندیان مالروش تامین مالی، مو

رو، دولت از این توهم مالی  از اینیابد.  از این افزایش مخارج استقبال کرده و تقاضا برای مخارج افزایش می ،بنابراین
 دهد. خود را گسترش می استفاده کرده و اندازهشده ایجاد

 
 توهم کسریمدت و بلندمدت: معیار  متقارن در کوتاهنابرآورد  نتایج :6 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 007/0 09/0 9224/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟓𝟓 199/0 89/2 0044/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟕𝟕 209/0 99/2 0044/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕+ 631/0- 28/5- 0000/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟐𝟐+  235/0 67/1 0961/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟑𝟑+  359/0- 66/2- 0085/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟒𝟒+  252/0 41/2 0169/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕− 339/0- 94/2- 0038/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟐𝟐−  302/0 13/2 0348/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝑫𝑫𝒕𝒕+ 115/0- 66/0- 5127/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝑫𝑫𝒕𝒕− 194/0- 121/0- 9035/0 

-۰/6۳۱-۵/۲8۰/۰۰۰۰

نتایج  ،همچنین گزارش شده است.( 6) در جدول مدت برآورد و در کوتاه توهم کسریبر اساس شاخص  NARDLالگوی 
ضرایب برآوردی الگوی  ،(6) مطابق با جدول آورد بلندمدت نیز در این جدول گزارش شده است.ها و بر آزمون کرانه

وقفه سوم و جاری  دورهدر  (+𝐷𝐷𝐷𝐷)ضریب برآوردی متغیر  توهم کسری شاخصمثبت در  افزایشدهد که  نشان می نامتقارن
درصدی در شاخص توهم  که افزایش یک ه نحویب .دارد دولت بر مخارجهای دوم و چهارم اثر مثبت  وقفهو در اثر منفی 

م و چهارم به دو ماه درو  کاهشدرصد  359/0و  631/0به میزان و ماه سوم به ترتیب کسری، مخارج دولت را در همان دوره 
ن این متغیر نشا یج آزمون والد به منظور بررسی برایند اثرهاینتادهد.  می افزایشدرصد  252/0و  235/0به میزان ترتیب 

طوری که اگر شاخص توهم کسری  ، بهافزایش شاخص توهم کسری اثر منفی بر مخارج دولت دارد ،دهد که در مجموع می
روند کاهشی شاخص توهم کسری در حالت  ،یابد. همچنین درصد کاهش می 503/0مخارج دولت  ،درصد افزایش یابد یک

درصدی در شاخص  که کاهش یک خارج دولت دارد. به نحویمثبت و معنادار بر م یدوم اثر و در وقفه ،منفی یجاری اثر
درصد  302/0ماهه به میزان ای دو وقفهدرصد افزایش و پس از  339/0توهم کسری، مخارج دولت را در همان دوره به میزان 

عناداری بر دهد که روند کاهشی شاخص توهم کسری اثر م این متغیر نشان می ق آزمون والد، برایند اثرهایدهد. طب کاهش می
مدت، مخارج دولت تنها از افزایش  شود. بدان مفهوم که در کوتاه مدت رد نمی نامتقارنی در کوتاه ،مخارج دولت ندارد. بنابراین

وجود توهم  ،مدت بنابراین در کوتاهپذیرد و روند کاهشی این شاخص اثری بر مخارج ندارد.  شاخص توهم کسری تاثیر می
طبق مبانی نظری، دولت، شود.  حالت افزایش شاخص تایید می تنها در NARDLمالی مبتنی بر معیار توهم کسری در الگوی 

. زیرا در این دهد افزایش مالیات ترجیح می مسیر، به تامین مالی از مسیر ایجاد کسریاز  را تامین مالی افزایش مخارج خود
 الیاتی خود در آینده آگاه نیستند.از افزایش بدهی م ،یاتی از افزایش کسری دولت و به تبع آندیان مالروش تامین مالی، مو

رو، دولت از این توهم مالی  از اینیابد.  از این افزایش مخارج استقبال کرده و تقاضا برای مخارج افزایش می ،بنابراین
 دهد. خود را گسترش می استفاده کرده و اندازهشده ایجاد

 
 توهم کسریمدت و بلندمدت: معیار  متقارن در کوتاهنابرآورد  نتایج :6 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 007/0 09/0 9224/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟓𝟓 199/0 89/2 0044/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟕𝟕 209/0 99/2 0044/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕+ 631/0- 28/5- 0000/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟐𝟐+  235/0 67/1 0961/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟑𝟑+  359/0- 66/2- 0085/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟒𝟒+  252/0 41/2 0169/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕− 339/0- 94/2- 0038/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟐𝟐−  302/0 13/2 0348/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝑫𝑫𝒕𝒕+ 115/0- 66/0- 5127/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝑫𝑫𝒕𝒕− 194/0- 121/0- 9035/0 

۰/۲۳۵۱/6۷۰/۰96۱

نتایج  ،همچنین گزارش شده است.( 6) در جدول مدت برآورد و در کوتاه توهم کسریبر اساس شاخص  NARDLالگوی 
ضرایب برآوردی الگوی  ،(6) مطابق با جدول آورد بلندمدت نیز در این جدول گزارش شده است.ها و بر آزمون کرانه

وقفه سوم و جاری  دورهدر  (+𝐷𝐷𝐷𝐷)ضریب برآوردی متغیر  توهم کسری شاخصمثبت در  افزایشدهد که  نشان می نامتقارن
درصدی در شاخص توهم  که افزایش یک ه نحویب .دارد دولت بر مخارجهای دوم و چهارم اثر مثبت  وقفهو در اثر منفی 

م و چهارم به دو ماه درو  کاهشدرصد  359/0و  631/0به میزان و ماه سوم به ترتیب کسری، مخارج دولت را در همان دوره 
ن این متغیر نشا یج آزمون والد به منظور بررسی برایند اثرهاینتادهد.  می افزایشدرصد  252/0و  235/0به میزان ترتیب 

طوری که اگر شاخص توهم کسری  ، بهافزایش شاخص توهم کسری اثر منفی بر مخارج دولت دارد ،دهد که در مجموع می
روند کاهشی شاخص توهم کسری در حالت  ،یابد. همچنین درصد کاهش می 503/0مخارج دولت  ،درصد افزایش یابد یک

درصدی در شاخص  که کاهش یک خارج دولت دارد. به نحویمثبت و معنادار بر م یدوم اثر و در وقفه ،منفی یجاری اثر
درصد  302/0ماهه به میزان ای دو وقفهدرصد افزایش و پس از  339/0توهم کسری، مخارج دولت را در همان دوره به میزان 

عناداری بر دهد که روند کاهشی شاخص توهم کسری اثر م این متغیر نشان می ق آزمون والد، برایند اثرهایدهد. طب کاهش می
مدت، مخارج دولت تنها از افزایش  شود. بدان مفهوم که در کوتاه مدت رد نمی نامتقارنی در کوتاه ،مخارج دولت ندارد. بنابراین

وجود توهم  ،مدت بنابراین در کوتاهپذیرد و روند کاهشی این شاخص اثری بر مخارج ندارد.  شاخص توهم کسری تاثیر می
طبق مبانی نظری، دولت، شود.  حالت افزایش شاخص تایید می تنها در NARDLمالی مبتنی بر معیار توهم کسری در الگوی 

. زیرا در این دهد افزایش مالیات ترجیح می مسیر، به تامین مالی از مسیر ایجاد کسریاز  را تامین مالی افزایش مخارج خود
 الیاتی خود در آینده آگاه نیستند.از افزایش بدهی م ،یاتی از افزایش کسری دولت و به تبع آندیان مالروش تامین مالی، مو

رو، دولت از این توهم مالی  از اینیابد.  از این افزایش مخارج استقبال کرده و تقاضا برای مخارج افزایش می ،بنابراین
 دهد. خود را گسترش می استفاده کرده و اندازهشده ایجاد

 
 توهم کسریمدت و بلندمدت: معیار  متقارن در کوتاهنابرآورد  نتایج :6 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 007/0 09/0 9224/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟓𝟓 199/0 89/2 0044/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟕𝟕 209/0 99/2 0044/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕+ 631/0- 28/5- 0000/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟐𝟐+  235/0 67/1 0961/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟑𝟑+  359/0- 66/2- 0085/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟒𝟒+  252/0 41/2 0169/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕− 339/0- 94/2- 0038/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟐𝟐−  302/0 13/2 0348/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝑫𝑫𝒕𝒕+ 115/0- 66/0- 5127/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝑫𝑫𝒕𝒕− 194/0- 121/0- 9035/0 

-۰/۳۵9-۲/66۰/۰۰8۵

نتایج  ،همچنین گزارش شده است.( 6) در جدول مدت برآورد و در کوتاه توهم کسریبر اساس شاخص  NARDLالگوی 
ضرایب برآوردی الگوی  ،(6) مطابق با جدول آورد بلندمدت نیز در این جدول گزارش شده است.ها و بر آزمون کرانه

وقفه سوم و جاری  دورهدر  (+𝐷𝐷𝐷𝐷)ضریب برآوردی متغیر  توهم کسری شاخصمثبت در  افزایشدهد که  نشان می نامتقارن
درصدی در شاخص توهم  که افزایش یک ه نحویب .دارد دولت بر مخارجهای دوم و چهارم اثر مثبت  وقفهو در اثر منفی 

م و چهارم به دو ماه درو  کاهشدرصد  359/0و  631/0به میزان و ماه سوم به ترتیب کسری، مخارج دولت را در همان دوره 
ن این متغیر نشا یج آزمون والد به منظور بررسی برایند اثرهاینتادهد.  می افزایشدرصد  252/0و  235/0به میزان ترتیب 

طوری که اگر شاخص توهم کسری  ، بهافزایش شاخص توهم کسری اثر منفی بر مخارج دولت دارد ،دهد که در مجموع می
روند کاهشی شاخص توهم کسری در حالت  ،یابد. همچنین درصد کاهش می 503/0مخارج دولت  ،درصد افزایش یابد یک

درصدی در شاخص  که کاهش یک خارج دولت دارد. به نحویمثبت و معنادار بر م یدوم اثر و در وقفه ،منفی یجاری اثر
درصد  302/0ماهه به میزان ای دو وقفهدرصد افزایش و پس از  339/0توهم کسری، مخارج دولت را در همان دوره به میزان 

عناداری بر دهد که روند کاهشی شاخص توهم کسری اثر م این متغیر نشان می ق آزمون والد، برایند اثرهایدهد. طب کاهش می
مدت، مخارج دولت تنها از افزایش  شود. بدان مفهوم که در کوتاه مدت رد نمی نامتقارنی در کوتاه ،مخارج دولت ندارد. بنابراین

وجود توهم  ،مدت بنابراین در کوتاهپذیرد و روند کاهشی این شاخص اثری بر مخارج ندارد.  شاخص توهم کسری تاثیر می
طبق مبانی نظری، دولت، شود.  حالت افزایش شاخص تایید می تنها در NARDLمالی مبتنی بر معیار توهم کسری در الگوی 

. زیرا در این دهد افزایش مالیات ترجیح می مسیر، به تامین مالی از مسیر ایجاد کسریاز  را تامین مالی افزایش مخارج خود
 الیاتی خود در آینده آگاه نیستند.از افزایش بدهی م ،یاتی از افزایش کسری دولت و به تبع آندیان مالروش تامین مالی، مو

رو، دولت از این توهم مالی  از اینیابد.  از این افزایش مخارج استقبال کرده و تقاضا برای مخارج افزایش می ،بنابراین
 دهد. خود را گسترش می استفاده کرده و اندازهشده ایجاد

 
 توهم کسریمدت و بلندمدت: معیار  متقارن در کوتاهنابرآورد  نتایج :6 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 007/0 09/0 9224/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟓𝟓 199/0 89/2 0044/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟕𝟕 209/0 99/2 0044/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕+ 631/0- 28/5- 0000/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟐𝟐+  235/0 67/1 0961/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟑𝟑+  359/0- 66/2- 0085/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟒𝟒+  252/0 41/2 0169/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕− 339/0- 94/2- 0038/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟐𝟐−  302/0 13/2 0348/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝑫𝑫𝒕𝒕+ 115/0- 66/0- 5127/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝑫𝑫𝒕𝒕− 194/0- 121/0- 9035/0 

۰/۲۵۲۲/4۱۰/۰۱69

نتایج  ،همچنین گزارش شده است.( 6) در جدول مدت برآورد و در کوتاه توهم کسریبر اساس شاخص  NARDLالگوی 
ضرایب برآوردی الگوی  ،(6) مطابق با جدول آورد بلندمدت نیز در این جدول گزارش شده است.ها و بر آزمون کرانه

وقفه سوم و جاری  دورهدر  (+𝐷𝐷𝐷𝐷)ضریب برآوردی متغیر  توهم کسری شاخصمثبت در  افزایشدهد که  نشان می نامتقارن
درصدی در شاخص توهم  که افزایش یک ه نحویب .دارد دولت بر مخارجهای دوم و چهارم اثر مثبت  وقفهو در اثر منفی 

م و چهارم به دو ماه درو  کاهشدرصد  359/0و  631/0به میزان و ماه سوم به ترتیب کسری، مخارج دولت را در همان دوره 
ن این متغیر نشا یج آزمون والد به منظور بررسی برایند اثرهاینتادهد.  می افزایشدرصد  252/0و  235/0به میزان ترتیب 

طوری که اگر شاخص توهم کسری  ، بهافزایش شاخص توهم کسری اثر منفی بر مخارج دولت دارد ،دهد که در مجموع می
روند کاهشی شاخص توهم کسری در حالت  ،یابد. همچنین درصد کاهش می 503/0مخارج دولت  ،درصد افزایش یابد یک

درصدی در شاخص  که کاهش یک خارج دولت دارد. به نحویمثبت و معنادار بر م یدوم اثر و در وقفه ،منفی یجاری اثر
درصد  302/0ماهه به میزان ای دو وقفهدرصد افزایش و پس از  339/0توهم کسری، مخارج دولت را در همان دوره به میزان 

عناداری بر دهد که روند کاهشی شاخص توهم کسری اثر م این متغیر نشان می ق آزمون والد، برایند اثرهایدهد. طب کاهش می
مدت، مخارج دولت تنها از افزایش  شود. بدان مفهوم که در کوتاه مدت رد نمی نامتقارنی در کوتاه ،مخارج دولت ندارد. بنابراین

وجود توهم  ،مدت بنابراین در کوتاهپذیرد و روند کاهشی این شاخص اثری بر مخارج ندارد.  شاخص توهم کسری تاثیر می
طبق مبانی نظری، دولت، شود.  حالت افزایش شاخص تایید می تنها در NARDLمالی مبتنی بر معیار توهم کسری در الگوی 

. زیرا در این دهد افزایش مالیات ترجیح می مسیر، به تامین مالی از مسیر ایجاد کسریاز  را تامین مالی افزایش مخارج خود
 الیاتی خود در آینده آگاه نیستند.از افزایش بدهی م ،یاتی از افزایش کسری دولت و به تبع آندیان مالروش تامین مالی، مو

رو، دولت از این توهم مالی  از اینیابد.  از این افزایش مخارج استقبال کرده و تقاضا برای مخارج افزایش می ،بنابراین
 دهد. خود را گسترش می استفاده کرده و اندازهشده ایجاد

 
 توهم کسریمدت و بلندمدت: معیار  متقارن در کوتاهنابرآورد  نتایج :6 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 007/0 09/0 9224/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟓𝟓 199/0 89/2 0044/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟕𝟕 209/0 99/2 0044/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕+ 631/0- 28/5- 0000/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟐𝟐+  235/0 67/1 0961/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟑𝟑+  359/0- 66/2- 0085/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟒𝟒+  252/0 41/2 0169/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕− 339/0- 94/2- 0038/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟐𝟐−  302/0 13/2 0348/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝑫𝑫𝒕𝒕+ 115/0- 66/0- 5127/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝑫𝑫𝒕𝒕− 194/0- 121/0- 9035/0 

-۰/۳۳9-۲/94۰/۰۰۳8

نتایج  ،همچنین گزارش شده است.( 6) در جدول مدت برآورد و در کوتاه توهم کسریبر اساس شاخص  NARDLالگوی 
ضرایب برآوردی الگوی  ،(6) مطابق با جدول آورد بلندمدت نیز در این جدول گزارش شده است.ها و بر آزمون کرانه

وقفه سوم و جاری  دورهدر  (+𝐷𝐷𝐷𝐷)ضریب برآوردی متغیر  توهم کسری شاخصمثبت در  افزایشدهد که  نشان می نامتقارن
درصدی در شاخص توهم  که افزایش یک ه نحویب .دارد دولت بر مخارجهای دوم و چهارم اثر مثبت  وقفهو در اثر منفی 

م و چهارم به دو ماه درو  کاهشدرصد  359/0و  631/0به میزان و ماه سوم به ترتیب کسری، مخارج دولت را در همان دوره 
ن این متغیر نشا یج آزمون والد به منظور بررسی برایند اثرهاینتادهد.  می افزایشدرصد  252/0و  235/0به میزان ترتیب 

طوری که اگر شاخص توهم کسری  ، بهافزایش شاخص توهم کسری اثر منفی بر مخارج دولت دارد ،دهد که در مجموع می
روند کاهشی شاخص توهم کسری در حالت  ،یابد. همچنین درصد کاهش می 503/0مخارج دولت  ،درصد افزایش یابد یک

درصدی در شاخص  که کاهش یک خارج دولت دارد. به نحویمثبت و معنادار بر م یدوم اثر و در وقفه ،منفی یجاری اثر
درصد  302/0ماهه به میزان ای دو وقفهدرصد افزایش و پس از  339/0توهم کسری، مخارج دولت را در همان دوره به میزان 

عناداری بر دهد که روند کاهشی شاخص توهم کسری اثر م این متغیر نشان می ق آزمون والد، برایند اثرهایدهد. طب کاهش می
مدت، مخارج دولت تنها از افزایش  شود. بدان مفهوم که در کوتاه مدت رد نمی نامتقارنی در کوتاه ،مخارج دولت ندارد. بنابراین

وجود توهم  ،مدت بنابراین در کوتاهپذیرد و روند کاهشی این شاخص اثری بر مخارج ندارد.  شاخص توهم کسری تاثیر می
طبق مبانی نظری، دولت، شود.  حالت افزایش شاخص تایید می تنها در NARDLمالی مبتنی بر معیار توهم کسری در الگوی 

. زیرا در این دهد افزایش مالیات ترجیح می مسیر، به تامین مالی از مسیر ایجاد کسریاز  را تامین مالی افزایش مخارج خود
 الیاتی خود در آینده آگاه نیستند.از افزایش بدهی م ،یاتی از افزایش کسری دولت و به تبع آندیان مالروش تامین مالی، مو

رو، دولت از این توهم مالی  از اینیابد.  از این افزایش مخارج استقبال کرده و تقاضا برای مخارج افزایش می ،بنابراین
 دهد. خود را گسترش می استفاده کرده و اندازهشده ایجاد

 
 توهم کسریمدت و بلندمدت: معیار  متقارن در کوتاهنابرآورد  نتایج :6 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 007/0 09/0 9224/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟓𝟓 199/0 89/2 0044/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟕𝟕 209/0 99/2 0044/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕+ 631/0- 28/5- 0000/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟐𝟐+  235/0 67/1 0961/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟑𝟑+  359/0- 66/2- 0085/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟒𝟒+  252/0 41/2 0169/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕− 339/0- 94/2- 0038/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟐𝟐−  302/0 13/2 0348/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝑫𝑫𝒕𝒕+ 115/0- 66/0- 5127/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝑫𝑫𝒕𝒕− 194/0- 121/0- 9035/0 

۰/۳۰۲۲/۱۳۰/۰۳48

نتایج  ،همچنین گزارش شده است.( 6) در جدول مدت برآورد و در کوتاه توهم کسریبر اساس شاخص  NARDLالگوی 
ضرایب برآوردی الگوی  ،(6) مطابق با جدول آورد بلندمدت نیز در این جدول گزارش شده است.ها و بر آزمون کرانه

وقفه سوم و جاری  دورهدر  (+𝐷𝐷𝐷𝐷)ضریب برآوردی متغیر  توهم کسری شاخصمثبت در  افزایشدهد که  نشان می نامتقارن
درصدی در شاخص توهم  که افزایش یک ه نحویب .دارد دولت بر مخارجهای دوم و چهارم اثر مثبت  وقفهو در اثر منفی 

م و چهارم به دو ماه درو  کاهشدرصد  359/0و  631/0به میزان و ماه سوم به ترتیب کسری، مخارج دولت را در همان دوره 
ن این متغیر نشا یج آزمون والد به منظور بررسی برایند اثرهاینتادهد.  می افزایشدرصد  252/0و  235/0به میزان ترتیب 

طوری که اگر شاخص توهم کسری  ، بهافزایش شاخص توهم کسری اثر منفی بر مخارج دولت دارد ،دهد که در مجموع می
روند کاهشی شاخص توهم کسری در حالت  ،یابد. همچنین درصد کاهش می 503/0مخارج دولت  ،درصد افزایش یابد یک

درصدی در شاخص  که کاهش یک خارج دولت دارد. به نحویمثبت و معنادار بر م یدوم اثر و در وقفه ،منفی یجاری اثر
درصد  302/0ماهه به میزان ای دو وقفهدرصد افزایش و پس از  339/0توهم کسری، مخارج دولت را در همان دوره به میزان 

عناداری بر دهد که روند کاهشی شاخص توهم کسری اثر م این متغیر نشان می ق آزمون والد، برایند اثرهایدهد. طب کاهش می
مدت، مخارج دولت تنها از افزایش  شود. بدان مفهوم که در کوتاه مدت رد نمی نامتقارنی در کوتاه ،مخارج دولت ندارد. بنابراین

وجود توهم  ،مدت بنابراین در کوتاهپذیرد و روند کاهشی این شاخص اثری بر مخارج ندارد.  شاخص توهم کسری تاثیر می
طبق مبانی نظری، دولت، شود.  حالت افزایش شاخص تایید می تنها در NARDLمالی مبتنی بر معیار توهم کسری در الگوی 

. زیرا در این دهد افزایش مالیات ترجیح می مسیر، به تامین مالی از مسیر ایجاد کسریاز  را تامین مالی افزایش مخارج خود
 الیاتی خود در آینده آگاه نیستند.از افزایش بدهی م ،یاتی از افزایش کسری دولت و به تبع آندیان مالروش تامین مالی، مو

رو، دولت از این توهم مالی  از اینیابد.  از این افزایش مخارج استقبال کرده و تقاضا برای مخارج افزایش می ،بنابراین
 دهد. خود را گسترش می استفاده کرده و اندازهشده ایجاد

 
 توهم کسریمدت و بلندمدت: معیار  متقارن در کوتاهنابرآورد  نتایج :6 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 007/0 09/0 9224/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟓𝟓 199/0 89/2 0044/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟕𝟕 209/0 99/2 0044/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕+ 631/0- 28/5- 0000/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟐𝟐+  235/0 67/1 0961/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟑𝟑+  359/0- 66/2- 0085/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟒𝟒+  252/0 41/2 0169/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕− 339/0- 94/2- 0038/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟐𝟐−  302/0 13/2 0348/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝑫𝑫𝒕𝒕+ 115/0- 66/0- 5127/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝑫𝑫𝒕𝒕− 194/0- 121/0- 9035/0 

-۰/۱۱۵-۰/66۰/۵۱۲۷

نتایج  ،همچنین گزارش شده است.( 6) در جدول مدت برآورد و در کوتاه توهم کسریبر اساس شاخص  NARDLالگوی 
ضرایب برآوردی الگوی  ،(6) مطابق با جدول آورد بلندمدت نیز در این جدول گزارش شده است.ها و بر آزمون کرانه

وقفه سوم و جاری  دورهدر  (+𝐷𝐷𝐷𝐷)ضریب برآوردی متغیر  توهم کسری شاخصمثبت در  افزایشدهد که  نشان می نامتقارن
درصدی در شاخص توهم  که افزایش یک ه نحویب .دارد دولت بر مخارجهای دوم و چهارم اثر مثبت  وقفهو در اثر منفی 

م و چهارم به دو ماه درو  کاهشدرصد  359/0و  631/0به میزان و ماه سوم به ترتیب کسری، مخارج دولت را در همان دوره 
ن این متغیر نشا یج آزمون والد به منظور بررسی برایند اثرهاینتادهد.  می افزایشدرصد  252/0و  235/0به میزان ترتیب 

طوری که اگر شاخص توهم کسری  ، بهافزایش شاخص توهم کسری اثر منفی بر مخارج دولت دارد ،دهد که در مجموع می
روند کاهشی شاخص توهم کسری در حالت  ،یابد. همچنین درصد کاهش می 503/0مخارج دولت  ،درصد افزایش یابد یک

درصدی در شاخص  که کاهش یک خارج دولت دارد. به نحویمثبت و معنادار بر م یدوم اثر و در وقفه ،منفی یجاری اثر
درصد  302/0ماهه به میزان ای دو وقفهدرصد افزایش و پس از  339/0توهم کسری، مخارج دولت را در همان دوره به میزان 

عناداری بر دهد که روند کاهشی شاخص توهم کسری اثر م این متغیر نشان می ق آزمون والد، برایند اثرهایدهد. طب کاهش می
مدت، مخارج دولت تنها از افزایش  شود. بدان مفهوم که در کوتاه مدت رد نمی نامتقارنی در کوتاه ،مخارج دولت ندارد. بنابراین

وجود توهم  ،مدت بنابراین در کوتاهپذیرد و روند کاهشی این شاخص اثری بر مخارج ندارد.  شاخص توهم کسری تاثیر می
طبق مبانی نظری، دولت، شود.  حالت افزایش شاخص تایید می تنها در NARDLمالی مبتنی بر معیار توهم کسری در الگوی 

. زیرا در این دهد افزایش مالیات ترجیح می مسیر، به تامین مالی از مسیر ایجاد کسریاز  را تامین مالی افزایش مخارج خود
 الیاتی خود در آینده آگاه نیستند.از افزایش بدهی م ،یاتی از افزایش کسری دولت و به تبع آندیان مالروش تامین مالی، مو

رو، دولت از این توهم مالی  از اینیابد.  از این افزایش مخارج استقبال کرده و تقاضا برای مخارج افزایش می ،بنابراین
 دهد. خود را گسترش می استفاده کرده و اندازهشده ایجاد

 
 توهم کسریمدت و بلندمدت: معیار  متقارن در کوتاهنابرآورد  نتایج :6 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 007/0 09/0 9224/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟓𝟓 199/0 89/2 0044/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟕𝟕 209/0 99/2 0044/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕+ 631/0- 28/5- 0000/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟐𝟐+  235/0 67/1 0961/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟑𝟑+  359/0- 66/2- 0085/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟒𝟒+  252/0 41/2 0169/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕− 339/0- 94/2- 0038/0 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟐𝟐−  302/0 13/2 0348/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝑫𝑫𝒕𝒕+ 115/0- 66/0- 5127/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝑫𝑫𝒕𝒕− 194/0- 121/0- 9035/0 -۰/۱94-۰/۱۲۱۰/9۰۳۵
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟏𝟏−  65/3- 68/1- 0950/0 

 41/0- 64/4- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 آزمون والد برای معناداری

 +𝑫𝑫𝑰𝑰ضرایب 
 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 

74/7 0060/0 503/0-  (181/0) 
 آزمون والد برای معناداری

 −𝑫𝑫𝑰𝑰ضرایب 
 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 

038/0 8455/0 037/0-  (189/0) 
 ها آزمون کرانه

 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون
 ده 22/3 30/2 
 پنج 69/3 69/2 48/3

 یک 79/4 60/3 
 برآورد بلندمدت

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
𝑳𝑳𝑫𝑫𝑰𝑰+ 764/0- 52/1- 1307/0 
𝑳𝑳𝑫𝑫𝑰𝑰− 746/0- 56/1- 1194/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 278/0- 68/0- 5000/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 452/0- 95/0 6341/0 

نماینده اثر افزایش  +𝐿𝐿𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅 نماینده اثر کاهش شاخص توهم کسری، −𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷نماینده اثر افزایش شاخص توهم کسری،  +𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷ها:  تعریف عالمت
. متغیر وابسته لگاریتم هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅نرخ ارز حقیقی و 

 مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
ایجاد کسری است. زمانی که دولت افزایش  مسیردولت از تامین مالی از  عنای کاهش استفادهوهم کسری به مافزایش معیار ت

تامین نکند یا به میزان کمتری از ایجاد کسری استفاده کند و مخارج خود را از افزایش در مالیات  مسیرمخارج خود را از این 
یابد و موجب کاهش مخارج  اضافی برای مخارج کاهش میتقاضای  ،توهم مالی کاهش یافته و به تبع آن ،مستقیم تامین کند

که افزایش مثبت در نرخ ارز  شود. به نحوی مدت تایید می شود. همچنین نامتقارنی در اثرگذاری نرخ ارز نیز در کوتاه می
مشابه با  د.ماهه اثر منفی بر مخارج دار رز حقیقی با یک وقفه یکولی کاهش نرخ ا ،حقیقی اثر معناداری بر مخارج ندارد

مطابق ها استفاده شود.  از آزمون کرانه است تا نیازاطمینان از وجود رابطه بلندمدت،  کسبجا نیز جهت  زیربخش قبلی در این
 ،رو تر است و از این درصد بزرگ ح دهشده در سط های فهرست است که از همه کرانه 48/3مقدار آماره آزمون  ،(6) با جدول

توان اثر  اطمینان از وجود رابطه بلندمدت، می کسبمتغیرها وجود خواهد داشت. با  میانبلندمدت امکان برقراری رابطه 
بر اساس  ،شود ( مالحظه می6) طور که در جدول بلندمدت متغیرهای توضیحی را بر مخارج کل دولت محاسبه نمود. همان

در  ،کسری بر مخارج دولت معنادار نیست. بنابراینافزایش و کاهش توهم  کدام از اثرهای الگوی نامتقارن در بلندمدت هیچ
ند. همچنین، شو های افزایشی و کاهشی تایید نمی کدام از حالت بلندمدت وجود توهم مالی )از نوع توهم کسری( در هیچ

 .ندافزایش و کاهش نرخ ارز حقیقی در بلندمدت بر مخارج دولت معنادار نیست اثرهای

-۳/6۵-۱/68۰/۰9۵۰
)ECT( 4/64۰/۰۰۰۰-۰/4۱-ضریب تصحیح خطا
آزمون والد برای معناداری

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟏𝟏−  65/3- 68/1- 0950/0 
 41/0- 64/4- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

 آزمون والد برای معناداری
 +𝑫𝑫𝑰𝑰ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
74/7 0060/0 503/0-  (181/0) 

 آزمون والد برای معناداری
 −𝑫𝑫𝑰𝑰ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
038/0 8455/0 037/0-  (189/0) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

 ده 22/3 30/2 
 پنج 69/3 69/2 48/3

 یک 79/4 60/3 
 برآورد بلندمدت

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
𝑳𝑳𝑫𝑫𝑰𝑰+ 764/0- 52/1- 1307/0 
𝑳𝑳𝑫𝑫𝑰𝑰− 746/0- 56/1- 1194/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 278/0- 68/0- 5000/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 452/0- 95/0 6341/0 

نماینده اثر افزایش  +𝐿𝐿𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅 نماینده اثر کاهش شاخص توهم کسری، −𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷نماینده اثر افزایش شاخص توهم کسری،  +𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷ها:  تعریف عالمت
. متغیر وابسته لگاریتم هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅نرخ ارز حقیقی و 

 مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
ایجاد کسری است. زمانی که دولت افزایش  مسیردولت از تامین مالی از  عنای کاهش استفادهوهم کسری به مافزایش معیار ت

تامین نکند یا به میزان کمتری از ایجاد کسری استفاده کند و مخارج خود را از افزایش در مالیات  مسیرمخارج خود را از این 
یابد و موجب کاهش مخارج  اضافی برای مخارج کاهش میتقاضای  ،توهم مالی کاهش یافته و به تبع آن ،مستقیم تامین کند

که افزایش مثبت در نرخ ارز  شود. به نحوی مدت تایید می شود. همچنین نامتقارنی در اثرگذاری نرخ ارز نیز در کوتاه می
مشابه با  د.ماهه اثر منفی بر مخارج دار رز حقیقی با یک وقفه یکولی کاهش نرخ ا ،حقیقی اثر معناداری بر مخارج ندارد

مطابق ها استفاده شود.  از آزمون کرانه است تا نیازاطمینان از وجود رابطه بلندمدت،  کسبجا نیز جهت  زیربخش قبلی در این
 ،رو تر است و از این درصد بزرگ ح دهشده در سط های فهرست است که از همه کرانه 48/3مقدار آماره آزمون  ،(6) با جدول

توان اثر  اطمینان از وجود رابطه بلندمدت، می کسبمتغیرها وجود خواهد داشت. با  میانبلندمدت امکان برقراری رابطه 
بر اساس  ،شود ( مالحظه می6) طور که در جدول بلندمدت متغیرهای توضیحی را بر مخارج کل دولت محاسبه نمود. همان

در  ،کسری بر مخارج دولت معنادار نیست. بنابراینافزایش و کاهش توهم  کدام از اثرهای الگوی نامتقارن در بلندمدت هیچ
ند. همچنین، شو های افزایشی و کاهشی تایید نمی کدام از حالت بلندمدت وجود توهم مالی )از نوع توهم کسری( در هیچ

 .ندافزایش و کاهش نرخ ارز حقیقی در بلندمدت بر مخارج دولت معنادار نیست اثرهای

ضرایب 
F اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار(سطح احتمالمقدار آماره

۷/۷4۰/۰۰6۰)۰/۱8۱(  -۰/۵۰۳
آزمون والد برای معناداری

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟏𝟏−  65/3- 68/1- 0950/0 
 41/0- 64/4- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

 آزمون والد برای معناداری
 +𝑫𝑫𝑰𝑰ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
74/7 0060/0 503/0-  (181/0) 

 آزمون والد برای معناداری
 −𝑫𝑫𝑰𝑰ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
038/0 8455/0 037/0-  (189/0) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

 ده 22/3 30/2 
 پنج 69/3 69/2 48/3

 یک 79/4 60/3 
 برآورد بلندمدت

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
𝑳𝑳𝑫𝑫𝑰𝑰+ 764/0- 52/1- 1307/0 
𝑳𝑳𝑫𝑫𝑰𝑰− 746/0- 56/1- 1194/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 278/0- 68/0- 5000/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 452/0- 95/0 6341/0 

نماینده اثر افزایش  +𝐿𝐿𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅 نماینده اثر کاهش شاخص توهم کسری، −𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷نماینده اثر افزایش شاخص توهم کسری،  +𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷ها:  تعریف عالمت
. متغیر وابسته لگاریتم هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅نرخ ارز حقیقی و 

 مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
ایجاد کسری است. زمانی که دولت افزایش  مسیردولت از تامین مالی از  عنای کاهش استفادهوهم کسری به مافزایش معیار ت

تامین نکند یا به میزان کمتری از ایجاد کسری استفاده کند و مخارج خود را از افزایش در مالیات  مسیرمخارج خود را از این 
یابد و موجب کاهش مخارج  اضافی برای مخارج کاهش میتقاضای  ،توهم مالی کاهش یافته و به تبع آن ،مستقیم تامین کند

که افزایش مثبت در نرخ ارز  شود. به نحوی مدت تایید می شود. همچنین نامتقارنی در اثرگذاری نرخ ارز نیز در کوتاه می
مشابه با  د.ماهه اثر منفی بر مخارج دار رز حقیقی با یک وقفه یکولی کاهش نرخ ا ،حقیقی اثر معناداری بر مخارج ندارد

مطابق ها استفاده شود.  از آزمون کرانه است تا نیازاطمینان از وجود رابطه بلندمدت،  کسبجا نیز جهت  زیربخش قبلی در این
 ،رو تر است و از این درصد بزرگ ح دهشده در سط های فهرست است که از همه کرانه 48/3مقدار آماره آزمون  ،(6) با جدول

توان اثر  اطمینان از وجود رابطه بلندمدت، می کسبمتغیرها وجود خواهد داشت. با  میانبلندمدت امکان برقراری رابطه 
بر اساس  ،شود ( مالحظه می6) طور که در جدول بلندمدت متغیرهای توضیحی را بر مخارج کل دولت محاسبه نمود. همان

در  ،کسری بر مخارج دولت معنادار نیست. بنابراینافزایش و کاهش توهم  کدام از اثرهای الگوی نامتقارن در بلندمدت هیچ
ند. همچنین، شو های افزایشی و کاهشی تایید نمی کدام از حالت بلندمدت وجود توهم مالی )از نوع توهم کسری( در هیچ

 .ندافزایش و کاهش نرخ ارز حقیقی در بلندمدت بر مخارج دولت معنادار نیست اثرهای

ضرایب 
F اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار(سطح احتمالمقدار آماره

۰/۰۳8۰/84۵۵)۰/۱89(  -۰/۰۳۷
آزمون�کرانه�ها

سطح�خطا�)درصد(کرانه�دوکرانه�یکآماره�آزمون

۳/48
ده۲/۳۰۳/۲۲
پنج۲/69۳/69
یک۳/6۰4/۷9

برآورد�بلندمدت
سطح�احتمالآماره�tضریبمتغيرهای�توضيحی

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟏𝟏−  65/3- 68/1- 0950/0 
 41/0- 64/4- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

 آزمون والد برای معناداری
 +𝑫𝑫𝑰𝑰ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
74/7 0060/0 503/0-  (181/0) 

 آزمون والد برای معناداری
 −𝑫𝑫𝑰𝑰ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
038/0 8455/0 037/0-  (189/0) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

 ده 22/3 30/2 
 پنج 69/3 69/2 48/3

 یک 79/4 60/3 
 برآورد بلندمدت

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
𝑳𝑳𝑫𝑫𝑰𝑰+ 764/0- 52/1- 1307/0 
𝑳𝑳𝑫𝑫𝑰𝑰− 746/0- 56/1- 1194/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 278/0- 68/0- 5000/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 452/0- 95/0 6341/0 

نماینده اثر افزایش  +𝐿𝐿𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅 نماینده اثر کاهش شاخص توهم کسری، −𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷نماینده اثر افزایش شاخص توهم کسری،  +𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷ها:  تعریف عالمت
. متغیر وابسته لگاریتم هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅نرخ ارز حقیقی و 

 مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
ایجاد کسری است. زمانی که دولت افزایش  مسیردولت از تامین مالی از  عنای کاهش استفادهوهم کسری به مافزایش معیار ت

تامین نکند یا به میزان کمتری از ایجاد کسری استفاده کند و مخارج خود را از افزایش در مالیات  مسیرمخارج خود را از این 
یابد و موجب کاهش مخارج  اضافی برای مخارج کاهش میتقاضای  ،توهم مالی کاهش یافته و به تبع آن ،مستقیم تامین کند

که افزایش مثبت در نرخ ارز  شود. به نحوی مدت تایید می شود. همچنین نامتقارنی در اثرگذاری نرخ ارز نیز در کوتاه می
مشابه با  د.ماهه اثر منفی بر مخارج دار رز حقیقی با یک وقفه یکولی کاهش نرخ ا ،حقیقی اثر معناداری بر مخارج ندارد

مطابق ها استفاده شود.  از آزمون کرانه است تا نیازاطمینان از وجود رابطه بلندمدت،  کسبجا نیز جهت  زیربخش قبلی در این
 ،رو تر است و از این درصد بزرگ ح دهشده در سط های فهرست است که از همه کرانه 48/3مقدار آماره آزمون  ،(6) با جدول

توان اثر  اطمینان از وجود رابطه بلندمدت، می کسبمتغیرها وجود خواهد داشت. با  میانبلندمدت امکان برقراری رابطه 
بر اساس  ،شود ( مالحظه می6) طور که در جدول بلندمدت متغیرهای توضیحی را بر مخارج کل دولت محاسبه نمود. همان

در  ،کسری بر مخارج دولت معنادار نیست. بنابراینافزایش و کاهش توهم  کدام از اثرهای الگوی نامتقارن در بلندمدت هیچ
ند. همچنین، شو های افزایشی و کاهشی تایید نمی کدام از حالت بلندمدت وجود توهم مالی )از نوع توهم کسری( در هیچ

 .ندافزایش و کاهش نرخ ارز حقیقی در بلندمدت بر مخارج دولت معنادار نیست اثرهای

-۰/۷64-۱/۵۲۰/۱۳۰۷

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟏𝟏−  65/3- 68/1- 0950/0 
 41/0- 64/4- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

 آزمون والد برای معناداری
 +𝑫𝑫𝑰𝑰ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
74/7 0060/0 503/0-  (181/0) 

 آزمون والد برای معناداری
 −𝑫𝑫𝑰𝑰ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
038/0 8455/0 037/0-  (189/0) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

 ده 22/3 30/2 
 پنج 69/3 69/2 48/3

 یک 79/4 60/3 
 برآورد بلندمدت

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
𝑳𝑳𝑫𝑫𝑰𝑰+ 764/0- 52/1- 1307/0 
𝑳𝑳𝑫𝑫𝑰𝑰− 746/0- 56/1- 1194/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 278/0- 68/0- 5000/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 452/0- 95/0 6341/0 

نماینده اثر افزایش  +𝐿𝐿𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅 نماینده اثر کاهش شاخص توهم کسری، −𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷نماینده اثر افزایش شاخص توهم کسری،  +𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷ها:  تعریف عالمت
. متغیر وابسته لگاریتم هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅نرخ ارز حقیقی و 

 مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
ایجاد کسری است. زمانی که دولت افزایش  مسیردولت از تامین مالی از  عنای کاهش استفادهوهم کسری به مافزایش معیار ت

تامین نکند یا به میزان کمتری از ایجاد کسری استفاده کند و مخارج خود را از افزایش در مالیات  مسیرمخارج خود را از این 
یابد و موجب کاهش مخارج  اضافی برای مخارج کاهش میتقاضای  ،توهم مالی کاهش یافته و به تبع آن ،مستقیم تامین کند

که افزایش مثبت در نرخ ارز  شود. به نحوی مدت تایید می شود. همچنین نامتقارنی در اثرگذاری نرخ ارز نیز در کوتاه می
مشابه با  د.ماهه اثر منفی بر مخارج دار رز حقیقی با یک وقفه یکولی کاهش نرخ ا ،حقیقی اثر معناداری بر مخارج ندارد

مطابق ها استفاده شود.  از آزمون کرانه است تا نیازاطمینان از وجود رابطه بلندمدت،  کسبجا نیز جهت  زیربخش قبلی در این
 ،رو تر است و از این درصد بزرگ ح دهشده در سط های فهرست است که از همه کرانه 48/3مقدار آماره آزمون  ،(6) با جدول

توان اثر  اطمینان از وجود رابطه بلندمدت، می کسبمتغیرها وجود خواهد داشت. با  میانبلندمدت امکان برقراری رابطه 
بر اساس  ،شود ( مالحظه می6) طور که در جدول بلندمدت متغیرهای توضیحی را بر مخارج کل دولت محاسبه نمود. همان

در  ،کسری بر مخارج دولت معنادار نیست. بنابراینافزایش و کاهش توهم  کدام از اثرهای الگوی نامتقارن در بلندمدت هیچ
ند. همچنین، شو های افزایشی و کاهشی تایید نمی کدام از حالت بلندمدت وجود توهم مالی )از نوع توهم کسری( در هیچ

 .ندافزایش و کاهش نرخ ارز حقیقی در بلندمدت بر مخارج دولت معنادار نیست اثرهای

-۰/۷46-۱/۵6۰/۱۱94

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟏𝟏−  65/3- 68/1- 0950/0 
 41/0- 64/4- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

 آزمون والد برای معناداری
 +𝑫𝑫𝑰𝑰ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
74/7 0060/0 503/0-  (181/0) 

 آزمون والد برای معناداری
 −𝑫𝑫𝑰𝑰ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
038/0 8455/0 037/0-  (189/0) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

 ده 22/3 30/2 
 پنج 69/3 69/2 48/3

 یک 79/4 60/3 
 برآورد بلندمدت

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
𝑳𝑳𝑫𝑫𝑰𝑰+ 764/0- 52/1- 1307/0 
𝑳𝑳𝑫𝑫𝑰𝑰− 746/0- 56/1- 1194/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 278/0- 68/0- 5000/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 452/0- 95/0 6341/0 

نماینده اثر افزایش  +𝐿𝐿𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅 نماینده اثر کاهش شاخص توهم کسری، −𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷نماینده اثر افزایش شاخص توهم کسری،  +𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷ها:  تعریف عالمت
. متغیر وابسته لگاریتم هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅نرخ ارز حقیقی و 

 مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
ایجاد کسری است. زمانی که دولت افزایش  مسیردولت از تامین مالی از  عنای کاهش استفادهوهم کسری به مافزایش معیار ت

تامین نکند یا به میزان کمتری از ایجاد کسری استفاده کند و مخارج خود را از افزایش در مالیات  مسیرمخارج خود را از این 
یابد و موجب کاهش مخارج  اضافی برای مخارج کاهش میتقاضای  ،توهم مالی کاهش یافته و به تبع آن ،مستقیم تامین کند

که افزایش مثبت در نرخ ارز  شود. به نحوی مدت تایید می شود. همچنین نامتقارنی در اثرگذاری نرخ ارز نیز در کوتاه می
مشابه با  د.ماهه اثر منفی بر مخارج دار رز حقیقی با یک وقفه یکولی کاهش نرخ ا ،حقیقی اثر معناداری بر مخارج ندارد

مطابق ها استفاده شود.  از آزمون کرانه است تا نیازاطمینان از وجود رابطه بلندمدت،  کسبجا نیز جهت  زیربخش قبلی در این
 ،رو تر است و از این درصد بزرگ ح دهشده در سط های فهرست است که از همه کرانه 48/3مقدار آماره آزمون  ،(6) با جدول

توان اثر  اطمینان از وجود رابطه بلندمدت، می کسبمتغیرها وجود خواهد داشت. با  میانبلندمدت امکان برقراری رابطه 
بر اساس  ،شود ( مالحظه می6) طور که در جدول بلندمدت متغیرهای توضیحی را بر مخارج کل دولت محاسبه نمود. همان

در  ،کسری بر مخارج دولت معنادار نیست. بنابراینافزایش و کاهش توهم  کدام از اثرهای الگوی نامتقارن در بلندمدت هیچ
ند. همچنین، شو های افزایشی و کاهشی تایید نمی کدام از حالت بلندمدت وجود توهم مالی )از نوع توهم کسری( در هیچ

 .ندافزایش و کاهش نرخ ارز حقیقی در بلندمدت بر مخارج دولت معنادار نیست اثرهای

-۰/۲۷8-۰/68۰/۵۰۰۰

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟏𝟏−  65/3- 68/1- 0950/0 
 41/0- 64/4- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

 آزمون والد برای معناداری
 +𝑫𝑫𝑰𝑰ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
74/7 0060/0 503/0-  (181/0) 

 آزمون والد برای معناداری
 −𝑫𝑫𝑰𝑰ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
038/0 8455/0 037/0-  (189/0) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

 ده 22/3 30/2 
 پنج 69/3 69/2 48/3

 یک 79/4 60/3 
 برآورد بلندمدت

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
𝑳𝑳𝑫𝑫𝑰𝑰+ 764/0- 52/1- 1307/0 
𝑳𝑳𝑫𝑫𝑰𝑰− 746/0- 56/1- 1194/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 278/0- 68/0- 5000/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 452/0- 95/0 6341/0 

نماینده اثر افزایش  +𝐿𝐿𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅 نماینده اثر کاهش شاخص توهم کسری، −𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷نماینده اثر افزایش شاخص توهم کسری،  +𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷ها:  تعریف عالمت
. متغیر وابسته لگاریتم هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅نرخ ارز حقیقی و 

 مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
ایجاد کسری است. زمانی که دولت افزایش  مسیردولت از تامین مالی از  عنای کاهش استفادهوهم کسری به مافزایش معیار ت

تامین نکند یا به میزان کمتری از ایجاد کسری استفاده کند و مخارج خود را از افزایش در مالیات  مسیرمخارج خود را از این 
یابد و موجب کاهش مخارج  اضافی برای مخارج کاهش میتقاضای  ،توهم مالی کاهش یافته و به تبع آن ،مستقیم تامین کند

که افزایش مثبت در نرخ ارز  شود. به نحوی مدت تایید می شود. همچنین نامتقارنی در اثرگذاری نرخ ارز نیز در کوتاه می
مشابه با  د.ماهه اثر منفی بر مخارج دار رز حقیقی با یک وقفه یکولی کاهش نرخ ا ،حقیقی اثر معناداری بر مخارج ندارد

مطابق ها استفاده شود.  از آزمون کرانه است تا نیازاطمینان از وجود رابطه بلندمدت،  کسبجا نیز جهت  زیربخش قبلی در این
 ،رو تر است و از این درصد بزرگ ح دهشده در سط های فهرست است که از همه کرانه 48/3مقدار آماره آزمون  ،(6) با جدول

توان اثر  اطمینان از وجود رابطه بلندمدت، می کسبمتغیرها وجود خواهد داشت. با  میانبلندمدت امکان برقراری رابطه 
بر اساس  ،شود ( مالحظه می6) طور که در جدول بلندمدت متغیرهای توضیحی را بر مخارج کل دولت محاسبه نمود. همان

در  ،کسری بر مخارج دولت معنادار نیست. بنابراینافزایش و کاهش توهم  کدام از اثرهای الگوی نامتقارن در بلندمدت هیچ
ند. همچنین، شو های افزایشی و کاهشی تایید نمی کدام از حالت بلندمدت وجود توهم مالی )از نوع توهم کسری( در هیچ

 .ندافزایش و کاهش نرخ ارز حقیقی در بلندمدت بر مخارج دولت معنادار نیست اثرهای

-۰/4۵۲۰/9۵۰/6۳4۱
 نماینده اثر کاهش شاخص توهم کسری، 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟏𝟏−  65/3- 68/1- 0950/0 
 41/0- 64/4- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

 آزمون والد برای معناداری
 +𝑫𝑫𝑰𝑰ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
74/7 0060/0 503/0-  (181/0) 

 آزمون والد برای معناداری
 −𝑫𝑫𝑰𝑰ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
038/0 8455/0 037/0-  (189/0) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

 ده 22/3 30/2 
 پنج 69/3 69/2 48/3

 یک 79/4 60/3 
 برآورد بلندمدت

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
𝑳𝑳𝑫𝑫𝑰𝑰+ 764/0- 52/1- 1307/0 
𝑳𝑳𝑫𝑫𝑰𝑰− 746/0- 56/1- 1194/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 278/0- 68/0- 5000/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 452/0- 95/0 6341/0 

نماینده اثر افزایش  +𝐿𝐿𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅 نماینده اثر کاهش شاخص توهم کسری، −𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷نماینده اثر افزایش شاخص توهم کسری،  +𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷ها:  تعریف عالمت
. متغیر وابسته لگاریتم هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅نرخ ارز حقیقی و 

 مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
ایجاد کسری است. زمانی که دولت افزایش  مسیردولت از تامین مالی از  عنای کاهش استفادهوهم کسری به مافزایش معیار ت

تامین نکند یا به میزان کمتری از ایجاد کسری استفاده کند و مخارج خود را از افزایش در مالیات  مسیرمخارج خود را از این 
یابد و موجب کاهش مخارج  اضافی برای مخارج کاهش میتقاضای  ،توهم مالی کاهش یافته و به تبع آن ،مستقیم تامین کند

که افزایش مثبت در نرخ ارز  شود. به نحوی مدت تایید می شود. همچنین نامتقارنی در اثرگذاری نرخ ارز نیز در کوتاه می
مشابه با  د.ماهه اثر منفی بر مخارج دار رز حقیقی با یک وقفه یکولی کاهش نرخ ا ،حقیقی اثر معناداری بر مخارج ندارد

مطابق ها استفاده شود.  از آزمون کرانه است تا نیازاطمینان از وجود رابطه بلندمدت،  کسبجا نیز جهت  زیربخش قبلی در این
 ،رو تر است و از این درصد بزرگ ح دهشده در سط های فهرست است که از همه کرانه 48/3مقدار آماره آزمون  ،(6) با جدول

توان اثر  اطمینان از وجود رابطه بلندمدت، می کسبمتغیرها وجود خواهد داشت. با  میانبلندمدت امکان برقراری رابطه 
بر اساس  ،شود ( مالحظه می6) طور که در جدول بلندمدت متغیرهای توضیحی را بر مخارج کل دولت محاسبه نمود. همان

در  ،کسری بر مخارج دولت معنادار نیست. بنابراینافزایش و کاهش توهم  کدام از اثرهای الگوی نامتقارن در بلندمدت هیچ
ند. همچنین، شو های افزایشی و کاهشی تایید نمی کدام از حالت بلندمدت وجود توهم مالی )از نوع توهم کسری( در هیچ

 .ندافزایش و کاهش نرخ ارز حقیقی در بلندمدت بر مخارج دولت معنادار نیست اثرهای

 نماینده اثر افزایش شاخص توهم کسری، 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟏𝟏−  65/3- 68/1- 0950/0 
 41/0- 64/4- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

 آزمون والد برای معناداری
 +𝑫𝑫𝑰𝑰ضرایب 
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 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
038/0 8455/0 037/0-  (189/0) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

 ده 22/3 30/2 
 پنج 69/3 69/2 48/3

 یک 79/4 60/3 
 برآورد بلندمدت

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
𝑳𝑳𝑫𝑫𝑰𝑰+ 764/0- 52/1- 1307/0 
𝑳𝑳𝑫𝑫𝑰𝑰− 746/0- 56/1- 1194/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 278/0- 68/0- 5000/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 452/0- 95/0 6341/0 

نماینده اثر افزایش  +𝐿𝐿𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅 نماینده اثر کاهش شاخص توهم کسری، −𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷نماینده اثر افزایش شاخص توهم کسری،  +𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷ها:  تعریف عالمت
. متغیر وابسته لگاریتم هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅نرخ ارز حقیقی و 

 مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
ایجاد کسری است. زمانی که دولت افزایش  مسیردولت از تامین مالی از  عنای کاهش استفادهوهم کسری به مافزایش معیار ت

تامین نکند یا به میزان کمتری از ایجاد کسری استفاده کند و مخارج خود را از افزایش در مالیات  مسیرمخارج خود را از این 
یابد و موجب کاهش مخارج  اضافی برای مخارج کاهش میتقاضای  ،توهم مالی کاهش یافته و به تبع آن ،مستقیم تامین کند

که افزایش مثبت در نرخ ارز  شود. به نحوی مدت تایید می شود. همچنین نامتقارنی در اثرگذاری نرخ ارز نیز در کوتاه می
مشابه با  د.ماهه اثر منفی بر مخارج دار رز حقیقی با یک وقفه یکولی کاهش نرخ ا ،حقیقی اثر معناداری بر مخارج ندارد

مطابق ها استفاده شود.  از آزمون کرانه است تا نیازاطمینان از وجود رابطه بلندمدت،  کسبجا نیز جهت  زیربخش قبلی در این
 ،رو تر است و از این درصد بزرگ ح دهشده در سط های فهرست است که از همه کرانه 48/3مقدار آماره آزمون  ،(6) با جدول

توان اثر  اطمینان از وجود رابطه بلندمدت، می کسبمتغیرها وجود خواهد داشت. با  میانبلندمدت امکان برقراری رابطه 
بر اساس  ،شود ( مالحظه می6) طور که در جدول بلندمدت متغیرهای توضیحی را بر مخارج کل دولت محاسبه نمود. همان

در  ،کسری بر مخارج دولت معنادار نیست. بنابراینافزایش و کاهش توهم  کدام از اثرهای الگوی نامتقارن در بلندمدت هیچ
ند. همچنین، شو های افزایشی و کاهشی تایید نمی کدام از حالت بلندمدت وجود توهم مالی )از نوع توهم کسری( در هیچ

 .ندافزایش و کاهش نرخ ارز حقیقی در بلندمدت بر مخارج دولت معنادار نیست اثرهای

تعریف عالمت ها: 
 نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی در بلندمدت هستند. کلیه 
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 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
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 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون
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 یک 79/4 60/3 
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𝑳𝑳𝑫𝑫𝑰𝑰− 746/0- 56/1- 1194/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 278/0- 68/0- 5000/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 452/0- 95/0 6341/0 

نماینده اثر افزایش  +𝐿𝐿𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅 نماینده اثر کاهش شاخص توهم کسری، −𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷نماینده اثر افزایش شاخص توهم کسری،  +𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷ها:  تعریف عالمت
. متغیر وابسته لگاریتم هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅نرخ ارز حقیقی و 

 مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
ایجاد کسری است. زمانی که دولت افزایش  مسیردولت از تامین مالی از  عنای کاهش استفادهوهم کسری به مافزایش معیار ت

تامین نکند یا به میزان کمتری از ایجاد کسری استفاده کند و مخارج خود را از افزایش در مالیات  مسیرمخارج خود را از این 
یابد و موجب کاهش مخارج  اضافی برای مخارج کاهش میتقاضای  ،توهم مالی کاهش یافته و به تبع آن ،مستقیم تامین کند

که افزایش مثبت در نرخ ارز  شود. به نحوی مدت تایید می شود. همچنین نامتقارنی در اثرگذاری نرخ ارز نیز در کوتاه می
مشابه با  د.ماهه اثر منفی بر مخارج دار رز حقیقی با یک وقفه یکولی کاهش نرخ ا ،حقیقی اثر معناداری بر مخارج ندارد

مطابق ها استفاده شود.  از آزمون کرانه است تا نیازاطمینان از وجود رابطه بلندمدت،  کسبجا نیز جهت  زیربخش قبلی در این
 ،رو تر است و از این درصد بزرگ ح دهشده در سط های فهرست است که از همه کرانه 48/3مقدار آماره آزمون  ،(6) با جدول

توان اثر  اطمینان از وجود رابطه بلندمدت، می کسبمتغیرها وجود خواهد داشت. با  میانبلندمدت امکان برقراری رابطه 
بر اساس  ،شود ( مالحظه می6) طور که در جدول بلندمدت متغیرهای توضیحی را بر مخارج کل دولت محاسبه نمود. همان

در  ،کسری بر مخارج دولت معنادار نیست. بنابراینافزایش و کاهش توهم  کدام از اثرهای الگوی نامتقارن در بلندمدت هیچ
ند. همچنین، شو های افزایشی و کاهشی تایید نمی کدام از حالت بلندمدت وجود توهم مالی )از نوع توهم کسری( در هیچ

 .ندافزایش و کاهش نرخ ارز حقیقی در بلندمدت بر مخارج دولت معنادار نیست اثرهای

 نماینده اثر افزایش نرخ ارز حقیقی و 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟏𝟏−  65/3- 68/1- 0950/0 
 41/0- 64/4- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

 آزمون والد برای معناداری
 +𝑫𝑫𝑰𝑰ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
74/7 0060/0 503/0-  (181/0) 

 آزمون والد برای معناداری
 −𝑫𝑫𝑰𝑰ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
038/0 8455/0 037/0-  (189/0) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

 ده 22/3 30/2 
 پنج 69/3 69/2 48/3

 یک 79/4 60/3 
 برآورد بلندمدت

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
𝑳𝑳𝑫𝑫𝑰𝑰+ 764/0- 52/1- 1307/0 
𝑳𝑳𝑫𝑫𝑰𝑰− 746/0- 56/1- 1194/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 278/0- 68/0- 5000/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 452/0- 95/0 6341/0 

نماینده اثر افزایش  +𝐿𝐿𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅 نماینده اثر کاهش شاخص توهم کسری، −𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷نماینده اثر افزایش شاخص توهم کسری،  +𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷ها:  تعریف عالمت
. متغیر وابسته لگاریتم هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅نرخ ارز حقیقی و 

 مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
ایجاد کسری است. زمانی که دولت افزایش  مسیردولت از تامین مالی از  عنای کاهش استفادهوهم کسری به مافزایش معیار ت

تامین نکند یا به میزان کمتری از ایجاد کسری استفاده کند و مخارج خود را از افزایش در مالیات  مسیرمخارج خود را از این 
یابد و موجب کاهش مخارج  اضافی برای مخارج کاهش میتقاضای  ،توهم مالی کاهش یافته و به تبع آن ،مستقیم تامین کند

که افزایش مثبت در نرخ ارز  شود. به نحوی مدت تایید می شود. همچنین نامتقارنی در اثرگذاری نرخ ارز نیز در کوتاه می
مشابه با  د.ماهه اثر منفی بر مخارج دار رز حقیقی با یک وقفه یکولی کاهش نرخ ا ،حقیقی اثر معناداری بر مخارج ندارد

مطابق ها استفاده شود.  از آزمون کرانه است تا نیازاطمینان از وجود رابطه بلندمدت،  کسبجا نیز جهت  زیربخش قبلی در این
 ،رو تر است و از این درصد بزرگ ح دهشده در سط های فهرست است که از همه کرانه 48/3مقدار آماره آزمون  ،(6) با جدول

توان اثر  اطمینان از وجود رابطه بلندمدت، می کسبمتغیرها وجود خواهد داشت. با  میانبلندمدت امکان برقراری رابطه 
بر اساس  ،شود ( مالحظه می6) طور که در جدول بلندمدت متغیرهای توضیحی را بر مخارج کل دولت محاسبه نمود. همان

در  ،کسری بر مخارج دولت معنادار نیست. بنابراینافزایش و کاهش توهم  کدام از اثرهای الگوی نامتقارن در بلندمدت هیچ
ند. همچنین، شو های افزایشی و کاهشی تایید نمی کدام از حالت بلندمدت وجود توهم مالی )از نوع توهم کسری( در هیچ

 .ندافزایش و کاهش نرخ ارز حقیقی در بلندمدت بر مخارج دولت معنادار نیست اثرهای

متغیرها در مقیاس لگاریتمی هستند. متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.

منبع: یافته های پژوهش
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افزایش معیار توهم کسری به معنای کاهش استفاده دولت از تامین مالی از مسیر ایجاد کسری 
است. زمانی که دولت افزایش مخارج خود را از این مسیر تامین نکند یا به میزان کمتری از ایجاد 
کسری استفاده کند و مخارج خود را از افزایش در مالیات مستقیم تامین کند، توهم مالی کاهش یافته 
و به تبع آن، تقاضای اضافی برای مخارج کاهش می یابد و موجب کاهش مخارج می شود. همچنین 
نامتقارنی در اثرگذاری نرخ ارز نیز در کوتاه مدت تایید می شود. به نحوی که افزایش مثبت در نرخ 
ارز حقیقی اثر معناداری بر مخارج ندارد، ولی کاهش نرخ ارز حقیقی با یک وقفه یک ماهه اثر منفی 
بر مخارج دارد. مشابه با زیربخش قبلی در این جا نیز جهت کسب اطمینان از وجود رابطه بلندمدت، 
نیاز است تا از آزمون کرانه ها استفاده شود. مطابق با جدول )6(، مقدار آماره آزمون ۳/48 است که از 
همه کرانه های فهرست شده در سطح ده درصد بزرگ تر است و از این رو، امکان برقراری رابطه بلندمدت 
میان متغیرها وجود خواهد داشت. با کسب اطمینان از وجود رابطه بلندمدت، می توان اثر بلندمدت 
مالحظه   )6( جدول  در  که  همان طور  نمود.  محاسبه  دولت  کل  مخارج  بر  را  توضیحی  متغیرهای 
می شود، بر اساس الگوی نامتقارن در بلندمدت هیچ کدام از اثرهای افزایش و کاهش توهم کسری بر 
مخارج دولت معنادار نیست. بنابراین، در بلندمدت وجود توهم مالی )از نوع توهم کسری( در هیچ کدام 
از حالت های افزایشی و کاهشی تایید نمی شوند. همچنین، اثرهای افزایش و کاهش نرخ ارز حقیقی 

در بلندمدت بر مخارج دولت معنادار نیستند.
 

 (𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰) اول از توهم کشش متقارن و نامتقارن با معیارنتایج حاصل از برآورد الگوی 
 (𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰)متقارن با معیار اول از توهم کشش برآورد الگوی 

ها با توجه  مدت و بلندمدت به همراه آزمون کرانه ؛ الگو کوتاه)ARDL )12, 1, 3و الگوی انتخابی  12 ا توجه به وقفه بهینهب
نشان مدت  کوتاه ضرایب برآوردی ،(7) . مطابق با جدولشود گزارش می( 7) جدولدر برآورد و  ششاول از توهم کمعیار 

مون والد نتایج آز .بر مخارج دولت داردو در وقفه اول اثر مثبت جاری اثر منفی  دورهاول توهم کشش در  معیار که دنده می
 باطوری که  به .بر مخارج دولت دارددر مجموع اثر منفی  ه این متغیردهد ک نشان می عاملاین  ثرهاییند ابرای بررسی برا

یابد.  کاهش میدرصد  342/0 به میزان ، مخارج دولتنسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولتی در درصد یکی افزایش
خ ارز حقیقی اگرچه در نر ،شود. همچنین میتایید  مالیتوهم  ازبا توجه به این معیار  مالیمدت وجود توهم  در کوتاه ،بنابراین
اثر مثبت بر مخارج دولت  با اثر منفی و در وقفه سومبا ولی در وقفه دوم  ،جاری اثر معناداری بر مخارج دولت ندارددوره 

 .همراه است
 د.ی بر مخارج دولت داردهد که در مجموع این متغیر اثر منف این متغیر نشان می نتایج آزمون والد برای بررسی برایند اثرهای

که از همه ( 60/6دهد که آماره آزمون ) ( نشان می7) ها برای اطمینان از وجود رابطه تعادلی بلندمدت در جدول آزمون کرانه
امکان برقراری  ،شود و در نتیجه فرض صفر رد می ،تر است. بنابراین و سه بزرگ ،شده در سطح یک، دو های فهرست کرانه

توان اثر  می این، و نرخ ارز حقیقی وجود خواهد داشت. بر اساس ،یار اول توهم کششمخارج دولت، مع میانرابطه بلندمدت 
(، در بلندمدت معیار اول توهم کشش 7) بر مخارج کل دولت تفسیر نمود. مطابق با جدول را بلندمدت متغیرهای توضیحی

درصد افزایش یابد،  یکدهای دولت طوری که اگر نسبت مالیات بر درآمد به کل درآم ، بهاثر منفی بر مخارج دولت دارد
در بلندمدت وجود توهم مالی با توجه به معیار اول از توهم  به عبارتی دیگر،یابد.  درصد کاهش می 472/0مخارج دولت 

طوری که اگر نرخ ارز حقیقی  ، بهشود. نرخ ارز حقیقی نیز اثر منفی و معناداری بر مخارج دولت دارد کشش تایید می
 یابد. درصد کاهش می 348/0مخارج دولت  ،ش یابددرصد افزای یک

 
 توهم کششاز اول مدت و بلندمدت: معیار  برآورد متقارن در کوتاه نتایج :7 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 094/0 33/1 1869/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟗𝟗 116/0 07/2 0403/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏𝟏𝟏 328/0 19/5 0000/0 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕 512/0- 87/7- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟏𝟏 171/0 24/2 0261/0 

𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 018/0 028/0 9779/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏 34/2- 37/2- 0191/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟑𝟑 24/1 92/1 0566/0 

 72/0- 18/5- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

نتایج حاصل از برآورد الگوی متقارن و نامتقارن با معیار اول از توهم کشش 
 

 (𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰) اول از توهم کشش متقارن و نامتقارن با معیارنتایج حاصل از برآورد الگوی 
 (𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰)متقارن با معیار اول از توهم کشش برآورد الگوی 

ها با توجه  مدت و بلندمدت به همراه آزمون کرانه ؛ الگو کوتاه)ARDL )12, 1, 3و الگوی انتخابی  12 ا توجه به وقفه بهینهب
نشان مدت  کوتاه ضرایب برآوردی ،(7) . مطابق با جدولشود گزارش می( 7) جدولدر برآورد و  ششاول از توهم کمعیار 

مون والد نتایج آز .بر مخارج دولت داردو در وقفه اول اثر مثبت جاری اثر منفی  دورهاول توهم کشش در  معیار که دنده می
 باطوری که  به .بر مخارج دولت دارددر مجموع اثر منفی  ه این متغیردهد ک نشان می عاملاین  ثرهاییند ابرای بررسی برا

یابد.  کاهش میدرصد  342/0 به میزان ، مخارج دولتنسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولتی در درصد یکی افزایش
خ ارز حقیقی اگرچه در نر ،شود. همچنین میتایید  مالیتوهم  ازبا توجه به این معیار  مالیمدت وجود توهم  در کوتاه ،بنابراین
اثر مثبت بر مخارج دولت  با اثر منفی و در وقفه سومبا ولی در وقفه دوم  ،جاری اثر معناداری بر مخارج دولت ندارددوره 

 .همراه است
 د.ی بر مخارج دولت داردهد که در مجموع این متغیر اثر منف این متغیر نشان می نتایج آزمون والد برای بررسی برایند اثرهای

که از همه ( 60/6دهد که آماره آزمون ) ( نشان می7) ها برای اطمینان از وجود رابطه تعادلی بلندمدت در جدول آزمون کرانه
امکان برقراری  ،شود و در نتیجه فرض صفر رد می ،تر است. بنابراین و سه بزرگ ،شده در سطح یک، دو های فهرست کرانه

توان اثر  می این، و نرخ ارز حقیقی وجود خواهد داشت. بر اساس ،یار اول توهم کششمخارج دولت، مع میانرابطه بلندمدت 
(، در بلندمدت معیار اول توهم کشش 7) بر مخارج کل دولت تفسیر نمود. مطابق با جدول را بلندمدت متغیرهای توضیحی

درصد افزایش یابد،  یکدهای دولت طوری که اگر نسبت مالیات بر درآمد به کل درآم ، بهاثر منفی بر مخارج دولت دارد
در بلندمدت وجود توهم مالی با توجه به معیار اول از توهم  به عبارتی دیگر،یابد.  درصد کاهش می 472/0مخارج دولت 

طوری که اگر نرخ ارز حقیقی  ، بهشود. نرخ ارز حقیقی نیز اثر منفی و معناداری بر مخارج دولت دارد کشش تایید می
 یابد. درصد کاهش می 348/0مخارج دولت  ،ش یابددرصد افزای یک

 
 توهم کششاز اول مدت و بلندمدت: معیار  برآورد متقارن در کوتاه نتایج :7 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 094/0 33/1 1869/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟗𝟗 116/0 07/2 0403/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏𝟏𝟏 328/0 19/5 0000/0 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕 512/0- 87/7- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟏𝟏 171/0 24/2 0261/0 

𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 018/0 028/0 9779/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏 34/2- 37/2- 0191/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟑𝟑 24/1 92/1 0566/0 

 72/0- 18/5- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

برآورد�الگوی�متقارن�با�معيار�اول�از�توهم�کشش�

با توجه به وقفه بهینه ۱۲ و الگوی انتخابی )ARDL )12, 1, 3؛ الگو کوتاه مدت و بلندمدت به همراه 
آزمون کرانه ها با توجه به معیار اول از توهم کشش برآورد و در جدول )۷( گزارش می شود. مطابق با 
جدول )۷(، ضرایب برآوردی کوتاه مدت نشان می دهند که معیار اول توهم کشش در دوره جاری اثر 
منفی و در وقفه اول اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. نتایج آزمون والد برای بررسی برایند اثرهای این 
عامل نشان می دهد که این متغیر در مجموع اثر منفی بر مخارج دولت دارد. به طوری که با افزایشی 
یک درصدی در نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولت، مخارج دولت به میزان ۰/۳4۲ درصد 
تایید  مالی  توهم  از  این معیار  به  توجه  با  مالی  توهم  بنابراین، در کوتاه مدت وجود  کاهش می یابد. 
می شود. همچنین، نرخ ارز حقیقی اگرچه در دوره جاری اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد، ولی در 



شی
وه

پژ
ی- 

علم
مه 

لنا
ص

ف
وم

و د
م 

ست
 بي

ال
س

4 
ره

ما
ش

13
96

ن 
ستا

زم

58

وقفه دوم با اثر منفی و در وقفه سوم با اثر مثبت بر مخارج دولت همراه است.
نتایج آزمون والد برای بررسی برایند اثرهای این متغیر نشان می دهد که در مجموع این متغیر اثر 
منفی بر مخارج دولت دارد. آزمون کرانه ها برای اطمینان از وجود رابطه تعادلی بلندمدت در جدول 
از همه کرانه های فهرست شده در سطح یک، دو، و  )۷( نشان می دهد که آماره آزمون )6/6۰( که 
سه بزرگ تر است. بنابراین، فرض صفر رد می شود و در نتیجه، امکان برقراری رابطه بلندمدت میان 
مخارج دولت، معیار اول توهم کشش، و نرخ ارز حقیقی وجود خواهد داشت. بر اساس این، می توان اثر 
بلندمدت متغیرهای توضیحی را بر مخارج کل دولت تفسیر نمود. مطابق با جدول )۷(، در بلندمدت 
معیار اول توهم کشش اثر منفی بر مخارج دولت دارد، به طوری که اگر نسبت مالیات بر درآمد به کل 
درآمدهای دولت یک درصد افزایش یابد، مخارج دولت ۰/4۷۲ درصد کاهش می یابد. به عبارتی دیگر، 
در بلندمدت وجود توهم مالی با توجه به معیار اول از توهم کشش تایید می شود. نرخ ارز حقیقی نیز 
اثر منفی و معناداری بر مخارج دولت دارد، به طوری که اگر نرخ ارز حقیقی یک درصد افزایش یابد، 

مخارج دولت ۰/۳48 درصد کاهش می یابد.
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جدول 7: نتایج برآورد متقارن در کوتاه مدت و بلندمدت: معیار اول از توهم کشش

متغيرهای�توضيحی
برآورد�کوتاه�مدت

سطح�احتمالآماره�tضریب

 
 (𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰) اول از توهم کشش متقارن و نامتقارن با معیارنتایج حاصل از برآورد الگوی 

 (𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰)متقارن با معیار اول از توهم کشش برآورد الگوی 
ها با توجه  مدت و بلندمدت به همراه آزمون کرانه ؛ الگو کوتاه)ARDL )12, 1, 3و الگوی انتخابی  12 ا توجه به وقفه بهینهب

نشان مدت  کوتاه ضرایب برآوردی ،(7) . مطابق با جدولشود گزارش می( 7) جدولدر برآورد و  ششاول از توهم کمعیار 
مون والد نتایج آز .بر مخارج دولت داردو در وقفه اول اثر مثبت جاری اثر منفی  دورهاول توهم کشش در  معیار که دنده می

 باطوری که  به .بر مخارج دولت دارددر مجموع اثر منفی  ه این متغیردهد ک نشان می عاملاین  ثرهاییند ابرای بررسی برا
یابد.  کاهش میدرصد  342/0 به میزان ، مخارج دولتنسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولتی در درصد یکی افزایش

خ ارز حقیقی اگرچه در نر ،شود. همچنین میتایید  مالیتوهم  ازبا توجه به این معیار  مالیمدت وجود توهم  در کوتاه ،بنابراین
اثر مثبت بر مخارج دولت  با اثر منفی و در وقفه سومبا ولی در وقفه دوم  ،جاری اثر معناداری بر مخارج دولت ندارددوره 

 .همراه است
 د.ی بر مخارج دولت داردهد که در مجموع این متغیر اثر منف این متغیر نشان می نتایج آزمون والد برای بررسی برایند اثرهای

که از همه ( 60/6دهد که آماره آزمون ) ( نشان می7) ها برای اطمینان از وجود رابطه تعادلی بلندمدت در جدول آزمون کرانه
امکان برقراری  ،شود و در نتیجه فرض صفر رد می ،تر است. بنابراین و سه بزرگ ،شده در سطح یک، دو های فهرست کرانه

توان اثر  می این، و نرخ ارز حقیقی وجود خواهد داشت. بر اساس ،یار اول توهم کششمخارج دولت، مع میانرابطه بلندمدت 
(، در بلندمدت معیار اول توهم کشش 7) بر مخارج کل دولت تفسیر نمود. مطابق با جدول را بلندمدت متغیرهای توضیحی

درصد افزایش یابد،  یکدهای دولت طوری که اگر نسبت مالیات بر درآمد به کل درآم ، بهاثر منفی بر مخارج دولت دارد
در بلندمدت وجود توهم مالی با توجه به معیار اول از توهم  به عبارتی دیگر،یابد.  درصد کاهش می 472/0مخارج دولت 

طوری که اگر نرخ ارز حقیقی  ، بهشود. نرخ ارز حقیقی نیز اثر منفی و معناداری بر مخارج دولت دارد کشش تایید می
 یابد. درصد کاهش می 348/0مخارج دولت  ،ش یابددرصد افزای یک

 
 توهم کششاز اول مدت و بلندمدت: معیار  برآورد متقارن در کوتاه نتایج :7 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 094/0 33/1 1869/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟗𝟗 116/0 07/2 0403/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏𝟏𝟏 328/0 19/5 0000/0 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕 512/0- 87/7- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟏𝟏 171/0 24/2 0261/0 

𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 018/0 028/0 9779/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏 34/2- 37/2- 0191/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟑𝟑 24/1 92/1 0566/0 

 72/0- 18/5- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

۰/۰94۱/۳۳۰/۱869

 
 (𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰) اول از توهم کشش متقارن و نامتقارن با معیارنتایج حاصل از برآورد الگوی 

 (𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰)متقارن با معیار اول از توهم کشش برآورد الگوی 
ها با توجه  مدت و بلندمدت به همراه آزمون کرانه ؛ الگو کوتاه)ARDL )12, 1, 3و الگوی انتخابی  12 ا توجه به وقفه بهینهب

نشان مدت  کوتاه ضرایب برآوردی ،(7) . مطابق با جدولشود گزارش می( 7) جدولدر برآورد و  ششاول از توهم کمعیار 
مون والد نتایج آز .بر مخارج دولت داردو در وقفه اول اثر مثبت جاری اثر منفی  دورهاول توهم کشش در  معیار که دنده می

 باطوری که  به .بر مخارج دولت دارددر مجموع اثر منفی  ه این متغیردهد ک نشان می عاملاین  ثرهاییند ابرای بررسی برا
یابد.  کاهش میدرصد  342/0 به میزان ، مخارج دولتنسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولتی در درصد یکی افزایش

خ ارز حقیقی اگرچه در نر ،شود. همچنین میتایید  مالیتوهم  ازبا توجه به این معیار  مالیمدت وجود توهم  در کوتاه ،بنابراین
اثر مثبت بر مخارج دولت  با اثر منفی و در وقفه سومبا ولی در وقفه دوم  ،جاری اثر معناداری بر مخارج دولت ندارددوره 

 .همراه است
 د.ی بر مخارج دولت داردهد که در مجموع این متغیر اثر منف این متغیر نشان می نتایج آزمون والد برای بررسی برایند اثرهای

که از همه ( 60/6دهد که آماره آزمون ) ( نشان می7) ها برای اطمینان از وجود رابطه تعادلی بلندمدت در جدول آزمون کرانه
امکان برقراری  ،شود و در نتیجه فرض صفر رد می ،تر است. بنابراین و سه بزرگ ،شده در سطح یک، دو های فهرست کرانه

توان اثر  می این، و نرخ ارز حقیقی وجود خواهد داشت. بر اساس ،یار اول توهم کششمخارج دولت، مع میانرابطه بلندمدت 
(، در بلندمدت معیار اول توهم کشش 7) بر مخارج کل دولت تفسیر نمود. مطابق با جدول را بلندمدت متغیرهای توضیحی

درصد افزایش یابد،  یکدهای دولت طوری که اگر نسبت مالیات بر درآمد به کل درآم ، بهاثر منفی بر مخارج دولت دارد
در بلندمدت وجود توهم مالی با توجه به معیار اول از توهم  به عبارتی دیگر،یابد.  درصد کاهش می 472/0مخارج دولت 

طوری که اگر نرخ ارز حقیقی  ، بهشود. نرخ ارز حقیقی نیز اثر منفی و معناداری بر مخارج دولت دارد کشش تایید می
 یابد. درصد کاهش می 348/0مخارج دولت  ،ش یابددرصد افزای یک

 
 توهم کششاز اول مدت و بلندمدت: معیار  برآورد متقارن در کوتاه نتایج :7 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 094/0 33/1 1869/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟗𝟗 116/0 07/2 0403/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏𝟏𝟏 328/0 19/5 0000/0 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕 512/0- 87/7- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟏𝟏 171/0 24/2 0261/0 

𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 018/0 028/0 9779/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏 34/2- 37/2- 0191/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟑𝟑 24/1 92/1 0566/0 

 72/0- 18/5- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

۰/۱۱6۲/۰۷۰/۰4۰۳

 
 (𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰) اول از توهم کشش متقارن و نامتقارن با معیارنتایج حاصل از برآورد الگوی 

 (𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰)متقارن با معیار اول از توهم کشش برآورد الگوی 
ها با توجه  مدت و بلندمدت به همراه آزمون کرانه ؛ الگو کوتاه)ARDL )12, 1, 3و الگوی انتخابی  12 ا توجه به وقفه بهینهب

نشان مدت  کوتاه ضرایب برآوردی ،(7) . مطابق با جدولشود گزارش می( 7) جدولدر برآورد و  ششاول از توهم کمعیار 
مون والد نتایج آز .بر مخارج دولت داردو در وقفه اول اثر مثبت جاری اثر منفی  دورهاول توهم کشش در  معیار که دنده می

 باطوری که  به .بر مخارج دولت دارددر مجموع اثر منفی  ه این متغیردهد ک نشان می عاملاین  ثرهاییند ابرای بررسی برا
یابد.  کاهش میدرصد  342/0 به میزان ، مخارج دولتنسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولتی در درصد یکی افزایش

خ ارز حقیقی اگرچه در نر ،شود. همچنین میتایید  مالیتوهم  ازبا توجه به این معیار  مالیمدت وجود توهم  در کوتاه ،بنابراین
اثر مثبت بر مخارج دولت  با اثر منفی و در وقفه سومبا ولی در وقفه دوم  ،جاری اثر معناداری بر مخارج دولت ندارددوره 

 .همراه است
 د.ی بر مخارج دولت داردهد که در مجموع این متغیر اثر منف این متغیر نشان می نتایج آزمون والد برای بررسی برایند اثرهای

که از همه ( 60/6دهد که آماره آزمون ) ( نشان می7) ها برای اطمینان از وجود رابطه تعادلی بلندمدت در جدول آزمون کرانه
امکان برقراری  ،شود و در نتیجه فرض صفر رد می ،تر است. بنابراین و سه بزرگ ،شده در سطح یک، دو های فهرست کرانه

توان اثر  می این، و نرخ ارز حقیقی وجود خواهد داشت. بر اساس ،یار اول توهم کششمخارج دولت، مع میانرابطه بلندمدت 
(، در بلندمدت معیار اول توهم کشش 7) بر مخارج کل دولت تفسیر نمود. مطابق با جدول را بلندمدت متغیرهای توضیحی

درصد افزایش یابد،  یکدهای دولت طوری که اگر نسبت مالیات بر درآمد به کل درآم ، بهاثر منفی بر مخارج دولت دارد
در بلندمدت وجود توهم مالی با توجه به معیار اول از توهم  به عبارتی دیگر،یابد.  درصد کاهش می 472/0مخارج دولت 

طوری که اگر نرخ ارز حقیقی  ، بهشود. نرخ ارز حقیقی نیز اثر منفی و معناداری بر مخارج دولت دارد کشش تایید می
 یابد. درصد کاهش می 348/0مخارج دولت  ،ش یابددرصد افزای یک

 
 توهم کششاز اول مدت و بلندمدت: معیار  برآورد متقارن در کوتاه نتایج :7 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 094/0 33/1 1869/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟗𝟗 116/0 07/2 0403/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏𝟏𝟏 328/0 19/5 0000/0 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕 512/0- 87/7- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟏𝟏 171/0 24/2 0261/0 

𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 018/0 028/0 9779/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏 34/2- 37/2- 0191/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟑𝟑 24/1 92/1 0566/0 

 72/0- 18/5- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

۰/۳۲8۵/۱9۰/۰۰۰۰

 
 (𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰) اول از توهم کشش متقارن و نامتقارن با معیارنتایج حاصل از برآورد الگوی 

 (𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰)متقارن با معیار اول از توهم کشش برآورد الگوی 
ها با توجه  مدت و بلندمدت به همراه آزمون کرانه ؛ الگو کوتاه)ARDL )12, 1, 3و الگوی انتخابی  12 ا توجه به وقفه بهینهب

نشان مدت  کوتاه ضرایب برآوردی ،(7) . مطابق با جدولشود گزارش می( 7) جدولدر برآورد و  ششاول از توهم کمعیار 
مون والد نتایج آز .بر مخارج دولت داردو در وقفه اول اثر مثبت جاری اثر منفی  دورهاول توهم کشش در  معیار که دنده می

 باطوری که  به .بر مخارج دولت دارددر مجموع اثر منفی  ه این متغیردهد ک نشان می عاملاین  ثرهاییند ابرای بررسی برا
یابد.  کاهش میدرصد  342/0 به میزان ، مخارج دولتنسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولتی در درصد یکی افزایش

خ ارز حقیقی اگرچه در نر ،شود. همچنین میتایید  مالیتوهم  ازبا توجه به این معیار  مالیمدت وجود توهم  در کوتاه ،بنابراین
اثر مثبت بر مخارج دولت  با اثر منفی و در وقفه سومبا ولی در وقفه دوم  ،جاری اثر معناداری بر مخارج دولت ندارددوره 

 .همراه است
 د.ی بر مخارج دولت داردهد که در مجموع این متغیر اثر منف این متغیر نشان می نتایج آزمون والد برای بررسی برایند اثرهای

که از همه ( 60/6دهد که آماره آزمون ) ( نشان می7) ها برای اطمینان از وجود رابطه تعادلی بلندمدت در جدول آزمون کرانه
امکان برقراری  ،شود و در نتیجه فرض صفر رد می ،تر است. بنابراین و سه بزرگ ،شده در سطح یک، دو های فهرست کرانه

توان اثر  می این، و نرخ ارز حقیقی وجود خواهد داشت. بر اساس ،یار اول توهم کششمخارج دولت، مع میانرابطه بلندمدت 
(، در بلندمدت معیار اول توهم کشش 7) بر مخارج کل دولت تفسیر نمود. مطابق با جدول را بلندمدت متغیرهای توضیحی

درصد افزایش یابد،  یکدهای دولت طوری که اگر نسبت مالیات بر درآمد به کل درآم ، بهاثر منفی بر مخارج دولت دارد
در بلندمدت وجود توهم مالی با توجه به معیار اول از توهم  به عبارتی دیگر،یابد.  درصد کاهش می 472/0مخارج دولت 

طوری که اگر نرخ ارز حقیقی  ، بهشود. نرخ ارز حقیقی نیز اثر منفی و معناداری بر مخارج دولت دارد کشش تایید می
 یابد. درصد کاهش می 348/0مخارج دولت  ،ش یابددرصد افزای یک

 
 توهم کششاز اول مدت و بلندمدت: معیار  برآورد متقارن در کوتاه نتایج :7 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 094/0 33/1 1869/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟗𝟗 116/0 07/2 0403/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏𝟏𝟏 328/0 19/5 0000/0 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕 512/0- 87/7- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟏𝟏 171/0 24/2 0261/0 

𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 018/0 028/0 9779/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏 34/2- 37/2- 0191/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟑𝟑 24/1 92/1 0566/0 

 72/0- 18/5- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

-۰/۵۱۲-۷/8۷۰/۰۰۰۰

 
 (𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰) اول از توهم کشش متقارن و نامتقارن با معیارنتایج حاصل از برآورد الگوی 

 (𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰)متقارن با معیار اول از توهم کشش برآورد الگوی 
ها با توجه  مدت و بلندمدت به همراه آزمون کرانه ؛ الگو کوتاه)ARDL )12, 1, 3و الگوی انتخابی  12 ا توجه به وقفه بهینهب

نشان مدت  کوتاه ضرایب برآوردی ،(7) . مطابق با جدولشود گزارش می( 7) جدولدر برآورد و  ششاول از توهم کمعیار 
مون والد نتایج آز .بر مخارج دولت داردو در وقفه اول اثر مثبت جاری اثر منفی  دورهاول توهم کشش در  معیار که دنده می

 باطوری که  به .بر مخارج دولت دارددر مجموع اثر منفی  ه این متغیردهد ک نشان می عاملاین  ثرهاییند ابرای بررسی برا
یابد.  کاهش میدرصد  342/0 به میزان ، مخارج دولتنسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولتی در درصد یکی افزایش

خ ارز حقیقی اگرچه در نر ،شود. همچنین میتایید  مالیتوهم  ازبا توجه به این معیار  مالیمدت وجود توهم  در کوتاه ،بنابراین
اثر مثبت بر مخارج دولت  با اثر منفی و در وقفه سومبا ولی در وقفه دوم  ،جاری اثر معناداری بر مخارج دولت ندارددوره 

 .همراه است
 د.ی بر مخارج دولت داردهد که در مجموع این متغیر اثر منف این متغیر نشان می نتایج آزمون والد برای بررسی برایند اثرهای

که از همه ( 60/6دهد که آماره آزمون ) ( نشان می7) ها برای اطمینان از وجود رابطه تعادلی بلندمدت در جدول آزمون کرانه
امکان برقراری  ،شود و در نتیجه فرض صفر رد می ،تر است. بنابراین و سه بزرگ ،شده در سطح یک، دو های فهرست کرانه

توان اثر  می این، و نرخ ارز حقیقی وجود خواهد داشت. بر اساس ،یار اول توهم کششمخارج دولت، مع میانرابطه بلندمدت 
(، در بلندمدت معیار اول توهم کشش 7) بر مخارج کل دولت تفسیر نمود. مطابق با جدول را بلندمدت متغیرهای توضیحی

درصد افزایش یابد،  یکدهای دولت طوری که اگر نسبت مالیات بر درآمد به کل درآم ، بهاثر منفی بر مخارج دولت دارد
در بلندمدت وجود توهم مالی با توجه به معیار اول از توهم  به عبارتی دیگر،یابد.  درصد کاهش می 472/0مخارج دولت 

طوری که اگر نرخ ارز حقیقی  ، بهشود. نرخ ارز حقیقی نیز اثر منفی و معناداری بر مخارج دولت دارد کشش تایید می
 یابد. درصد کاهش می 348/0مخارج دولت  ،ش یابددرصد افزای یک

 
 توهم کششاز اول مدت و بلندمدت: معیار  برآورد متقارن در کوتاه نتایج :7 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 094/0 33/1 1869/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟗𝟗 116/0 07/2 0403/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏𝟏𝟏 328/0 19/5 0000/0 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕 512/0- 87/7- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟏𝟏 171/0 24/2 0261/0 

𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 018/0 028/0 9779/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏 34/2- 37/2- 0191/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟑𝟑 24/1 92/1 0566/0 

 72/0- 18/5- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

۰/۱۷۱۲/۲4۰/۰۲6۱

 
 (𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰) اول از توهم کشش متقارن و نامتقارن با معیارنتایج حاصل از برآورد الگوی 

 (𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰)متقارن با معیار اول از توهم کشش برآورد الگوی 
ها با توجه  مدت و بلندمدت به همراه آزمون کرانه ؛ الگو کوتاه)ARDL )12, 1, 3و الگوی انتخابی  12 ا توجه به وقفه بهینهب

نشان مدت  کوتاه ضرایب برآوردی ،(7) . مطابق با جدولشود گزارش می( 7) جدولدر برآورد و  ششاول از توهم کمعیار 
مون والد نتایج آز .بر مخارج دولت داردو در وقفه اول اثر مثبت جاری اثر منفی  دورهاول توهم کشش در  معیار که دنده می

 باطوری که  به .بر مخارج دولت دارددر مجموع اثر منفی  ه این متغیردهد ک نشان می عاملاین  ثرهاییند ابرای بررسی برا
یابد.  کاهش میدرصد  342/0 به میزان ، مخارج دولتنسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولتی در درصد یکی افزایش

خ ارز حقیقی اگرچه در نر ،شود. همچنین میتایید  مالیتوهم  ازبا توجه به این معیار  مالیمدت وجود توهم  در کوتاه ،بنابراین
اثر مثبت بر مخارج دولت  با اثر منفی و در وقفه سومبا ولی در وقفه دوم  ،جاری اثر معناداری بر مخارج دولت ندارددوره 

 .همراه است
 د.ی بر مخارج دولت داردهد که در مجموع این متغیر اثر منف این متغیر نشان می نتایج آزمون والد برای بررسی برایند اثرهای

که از همه ( 60/6دهد که آماره آزمون ) ( نشان می7) ها برای اطمینان از وجود رابطه تعادلی بلندمدت در جدول آزمون کرانه
امکان برقراری  ،شود و در نتیجه فرض صفر رد می ،تر است. بنابراین و سه بزرگ ،شده در سطح یک، دو های فهرست کرانه

توان اثر  می این، و نرخ ارز حقیقی وجود خواهد داشت. بر اساس ،یار اول توهم کششمخارج دولت، مع میانرابطه بلندمدت 
(، در بلندمدت معیار اول توهم کشش 7) بر مخارج کل دولت تفسیر نمود. مطابق با جدول را بلندمدت متغیرهای توضیحی

درصد افزایش یابد،  یکدهای دولت طوری که اگر نسبت مالیات بر درآمد به کل درآم ، بهاثر منفی بر مخارج دولت دارد
در بلندمدت وجود توهم مالی با توجه به معیار اول از توهم  به عبارتی دیگر،یابد.  درصد کاهش می 472/0مخارج دولت 

طوری که اگر نرخ ارز حقیقی  ، بهشود. نرخ ارز حقیقی نیز اثر منفی و معناداری بر مخارج دولت دارد کشش تایید می
 یابد. درصد کاهش می 348/0مخارج دولت  ،ش یابددرصد افزای یک

 
 توهم کششاز اول مدت و بلندمدت: معیار  برآورد متقارن در کوتاه نتایج :7 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 094/0 33/1 1869/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟗𝟗 116/0 07/2 0403/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏𝟏𝟏 328/0 19/5 0000/0 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕 512/0- 87/7- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟏𝟏 171/0 24/2 0261/0 

𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 018/0 028/0 9779/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏 34/2- 37/2- 0191/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟑𝟑 24/1 92/1 0566/0 

 72/0- 18/5- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

۰/۰۱8۰/۰۲8۰/9۷۷9

 
 (𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰) اول از توهم کشش متقارن و نامتقارن با معیارنتایج حاصل از برآورد الگوی 

 (𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰)متقارن با معیار اول از توهم کشش برآورد الگوی 
ها با توجه  مدت و بلندمدت به همراه آزمون کرانه ؛ الگو کوتاه)ARDL )12, 1, 3و الگوی انتخابی  12 ا توجه به وقفه بهینهب

نشان مدت  کوتاه ضرایب برآوردی ،(7) . مطابق با جدولشود گزارش می( 7) جدولدر برآورد و  ششاول از توهم کمعیار 
مون والد نتایج آز .بر مخارج دولت داردو در وقفه اول اثر مثبت جاری اثر منفی  دورهاول توهم کشش در  معیار که دنده می

 باطوری که  به .بر مخارج دولت دارددر مجموع اثر منفی  ه این متغیردهد ک نشان می عاملاین  ثرهاییند ابرای بررسی برا
یابد.  کاهش میدرصد  342/0 به میزان ، مخارج دولتنسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولتی در درصد یکی افزایش

خ ارز حقیقی اگرچه در نر ،شود. همچنین میتایید  مالیتوهم  ازبا توجه به این معیار  مالیمدت وجود توهم  در کوتاه ،بنابراین
اثر مثبت بر مخارج دولت  با اثر منفی و در وقفه سومبا ولی در وقفه دوم  ،جاری اثر معناداری بر مخارج دولت ندارددوره 

 .همراه است
 د.ی بر مخارج دولت داردهد که در مجموع این متغیر اثر منف این متغیر نشان می نتایج آزمون والد برای بررسی برایند اثرهای

که از همه ( 60/6دهد که آماره آزمون ) ( نشان می7) ها برای اطمینان از وجود رابطه تعادلی بلندمدت در جدول آزمون کرانه
امکان برقراری  ،شود و در نتیجه فرض صفر رد می ،تر است. بنابراین و سه بزرگ ،شده در سطح یک، دو های فهرست کرانه

توان اثر  می این، و نرخ ارز حقیقی وجود خواهد داشت. بر اساس ،یار اول توهم کششمخارج دولت، مع میانرابطه بلندمدت 
(، در بلندمدت معیار اول توهم کشش 7) بر مخارج کل دولت تفسیر نمود. مطابق با جدول را بلندمدت متغیرهای توضیحی

درصد افزایش یابد،  یکدهای دولت طوری که اگر نسبت مالیات بر درآمد به کل درآم ، بهاثر منفی بر مخارج دولت دارد
در بلندمدت وجود توهم مالی با توجه به معیار اول از توهم  به عبارتی دیگر،یابد.  درصد کاهش می 472/0مخارج دولت 

طوری که اگر نرخ ارز حقیقی  ، بهشود. نرخ ارز حقیقی نیز اثر منفی و معناداری بر مخارج دولت دارد کشش تایید می
 یابد. درصد کاهش می 348/0مخارج دولت  ،ش یابددرصد افزای یک

 
 توهم کششاز اول مدت و بلندمدت: معیار  برآورد متقارن در کوتاه نتایج :7 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 094/0 33/1 1869/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟗𝟗 116/0 07/2 0403/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏𝟏𝟏 328/0 19/5 0000/0 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕 512/0- 87/7- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟏𝟏 171/0 24/2 0261/0 

𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 018/0 028/0 9779/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏 34/2- 37/2- 0191/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟑𝟑 24/1 92/1 0566/0 

 72/0- 18/5- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

-۲/۳4-۲/۳۷۰/۰۱9۱

 
 (𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰) اول از توهم کشش متقارن و نامتقارن با معیارنتایج حاصل از برآورد الگوی 

 (𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰)متقارن با معیار اول از توهم کشش برآورد الگوی 
ها با توجه  مدت و بلندمدت به همراه آزمون کرانه ؛ الگو کوتاه)ARDL )12, 1, 3و الگوی انتخابی  12 ا توجه به وقفه بهینهب

نشان مدت  کوتاه ضرایب برآوردی ،(7) . مطابق با جدولشود گزارش می( 7) جدولدر برآورد و  ششاول از توهم کمعیار 
مون والد نتایج آز .بر مخارج دولت داردو در وقفه اول اثر مثبت جاری اثر منفی  دورهاول توهم کشش در  معیار که دنده می

 باطوری که  به .بر مخارج دولت دارددر مجموع اثر منفی  ه این متغیردهد ک نشان می عاملاین  ثرهاییند ابرای بررسی برا
یابد.  کاهش میدرصد  342/0 به میزان ، مخارج دولتنسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولتی در درصد یکی افزایش

خ ارز حقیقی اگرچه در نر ،شود. همچنین میتایید  مالیتوهم  ازبا توجه به این معیار  مالیمدت وجود توهم  در کوتاه ،بنابراین
اثر مثبت بر مخارج دولت  با اثر منفی و در وقفه سومبا ولی در وقفه دوم  ،جاری اثر معناداری بر مخارج دولت ندارددوره 

 .همراه است
 د.ی بر مخارج دولت داردهد که در مجموع این متغیر اثر منف این متغیر نشان می نتایج آزمون والد برای بررسی برایند اثرهای

که از همه ( 60/6دهد که آماره آزمون ) ( نشان می7) ها برای اطمینان از وجود رابطه تعادلی بلندمدت در جدول آزمون کرانه
امکان برقراری  ،شود و در نتیجه فرض صفر رد می ،تر است. بنابراین و سه بزرگ ،شده در سطح یک، دو های فهرست کرانه

توان اثر  می این، و نرخ ارز حقیقی وجود خواهد داشت. بر اساس ،یار اول توهم کششمخارج دولت، مع میانرابطه بلندمدت 
(، در بلندمدت معیار اول توهم کشش 7) بر مخارج کل دولت تفسیر نمود. مطابق با جدول را بلندمدت متغیرهای توضیحی

درصد افزایش یابد،  یکدهای دولت طوری که اگر نسبت مالیات بر درآمد به کل درآم ، بهاثر منفی بر مخارج دولت دارد
در بلندمدت وجود توهم مالی با توجه به معیار اول از توهم  به عبارتی دیگر،یابد.  درصد کاهش می 472/0مخارج دولت 

طوری که اگر نرخ ارز حقیقی  ، بهشود. نرخ ارز حقیقی نیز اثر منفی و معناداری بر مخارج دولت دارد کشش تایید می
 یابد. درصد کاهش می 348/0مخارج دولت  ،ش یابددرصد افزای یک

 
 توهم کششاز اول مدت و بلندمدت: معیار  برآورد متقارن در کوتاه نتایج :7 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 094/0 33/1 1869/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟗𝟗 116/0 07/2 0403/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏𝟏𝟏 328/0 19/5 0000/0 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕 512/0- 87/7- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟏𝟏 171/0 24/2 0261/0 

𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 018/0 028/0 9779/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏 34/2- 37/2- 0191/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟑𝟑 24/1 92/1 0566/0 

 72/0- 18/5- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
۱/۲4۱/9۲۰/۰۵66

)ECT( ۵/۱8۰/۰۰۰۰-۰/۷۲-ضریب تصحیح خطا
 والد برای معناداریآزمون آزمون والد برای معناداری

 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
52/19 0000/0 342/0- (077/0) 

 آزمون والد برای معناداری
 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
83/2 0942/0 10/1- (651/0) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

 ده 45/3 71/2 
 پنج 05/4 23/3 60/6

 یک 39/5 36/4 
 برآورد بلندمدت

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 472/0- 96/4- 0000/0 

𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 348/0- 09/2- 0383/0 
 .استلگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندمدت  𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅نماینده اثر شاخص اول توهم کشش،  𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ها:  متتعریف عال

 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی 
 های پژوهش منبع: یافته

 
 (𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰)اول از توهم کشش  با معیاربرآورد الگوی نامتقارن 

مجدد در این قالب  حقیقی بر مخارج کل دولت، برآورد و نرخ ارز اول توهم کششبا فرض وجود اثری نامتقارن از شاخص 
ی به دو سر 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼تحلیل اثر نامتقارن، شاخص  برایپذیرد. به مانند قبل، در این قالب نیز در برآورد مجدد  نیز صورت می

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 +  و𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 – شود می( نمایش داده 2) این تجزیه در نمودار نتایج( تجزیه شده است. 2) بر اساس معادله. 
 

 
 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼تجزیه سری زمانی شاخص  :2نمودار 

 های پژوهش منبع: یافته
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ضرایب 
F اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار(سطح احتمالمقدار آماره

۱9/۵۲۰/۰۰۰۰)۰/۰۷۷( -۰/۳4۲
آزمون والد برای معناداری

 والد برای معناداریآزمون 
 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
52/19 0000/0 342/0- (077/0) 

 آزمون والد برای معناداری
 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
83/2 0942/0 10/1- (651/0) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

 ده 45/3 71/2 
 پنج 05/4 23/3 60/6

 یک 39/5 36/4 
 برآورد بلندمدت

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 472/0- 96/4- 0000/0 

𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 348/0- 09/2- 0383/0 
 .استلگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندمدت  𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅نماینده اثر شاخص اول توهم کشش،  𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ها:  متتعریف عال

 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی 
 های پژوهش منبع: یافته

 
 (𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰)اول از توهم کشش  با معیاربرآورد الگوی نامتقارن 

مجدد در این قالب  حقیقی بر مخارج کل دولت، برآورد و نرخ ارز اول توهم کششبا فرض وجود اثری نامتقارن از شاخص 
ی به دو سر 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼تحلیل اثر نامتقارن، شاخص  برایپذیرد. به مانند قبل، در این قالب نیز در برآورد مجدد  نیز صورت می

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 +  و𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 – شود می( نمایش داده 2) این تجزیه در نمودار نتایج( تجزیه شده است. 2) بر اساس معادله. 
 

 
 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼تجزیه سری زمانی شاخص  :2نمودار 

 های پژوهش منبع: یافته
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ضرایب 
F اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار(سطح احتمالمقدار آماره

۲/8۳۰/۰94۲)۰/6۵۱( -۱/۱۰
آزمون�کرانه�ها

سطح�خطا�)درصد(کرانه�دوکرانه�یکآماره�آزمون
ده۲/۷۱۳/4۵

پنج6/6۰۳/۲۳4/۰۵
یک4/۳6۵/۳9

متغيرهای�توضيحی
برآورد�بلندمدت

سطح�احتمالآماره�tضریب

 والد برای معناداریآزمون 
 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
52/19 0000/0 342/0- (077/0) 

 آزمون والد برای معناداری
 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
83/2 0942/0 10/1- (651/0) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

 ده 45/3 71/2 
 پنج 05/4 23/3 60/6

 یک 39/5 36/4 
 برآورد بلندمدت

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
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𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 348/0- 09/2- 0383/0 
 .استلگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندمدت  𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅نماینده اثر شاخص اول توهم کشش،  𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ها:  متتعریف عال

 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی 
 های پژوهش منبع: یافته

 
 (𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰)اول از توهم کشش  با معیاربرآورد الگوی نامتقارن 

مجدد در این قالب  حقیقی بر مخارج کل دولت، برآورد و نرخ ارز اول توهم کششبا فرض وجود اثری نامتقارن از شاخص 
ی به دو سر 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼تحلیل اثر نامتقارن، شاخص  برایپذیرد. به مانند قبل، در این قالب نیز در برآورد مجدد  نیز صورت می

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 +  و𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 – شود می( نمایش داده 2) این تجزیه در نمودار نتایج( تجزیه شده است. 2) بر اساس معادله. 
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83/2 0942/0 10/1- (651/0) 

 ها آزمون کرانه
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 پنج 05/4 23/3 60/6

 یک 39/5 36/4 
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 .استلگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندمدت  𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅نماینده اثر شاخص اول توهم کشش،  𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ها:  متتعریف عال

 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی 
 های پژوهش منبع: یافته
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ی به دو سر 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼تحلیل اثر نامتقارن، شاخص  برایپذیرد. به مانند قبل، در این قالب نیز در برآورد مجدد  نیز صورت می

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 +  و𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 – شود می( نمایش داده 2) این تجزیه در نمودار نتایج( تجزیه شده است. 2) بر اساس معادله. 
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 لگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندمدت است.
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ی به دو سر 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼تحلیل اثر نامتقارن، شاخص  برایپذیرد. به مانند قبل، در این قالب نیز در برآورد مجدد  نیز صورت می
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 نماینده اثر شاخص اول توهم کشش، 
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 پنج 05/4 23/3 60/6
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 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی 
 های پژوهش منبع: یافته

 
 (𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰)اول از توهم کشش  با معیاربرآورد الگوی نامتقارن 

مجدد در این قالب  حقیقی بر مخارج کل دولت، برآورد و نرخ ارز اول توهم کششبا فرض وجود اثری نامتقارن از شاخص 
ی به دو سر 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼تحلیل اثر نامتقارن، شاخص  برایپذیرد. به مانند قبل، در این قالب نیز در برآورد مجدد  نیز صورت می

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 +  و𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 – شود می( نمایش داده 2) این تجزیه در نمودار نتایج( تجزیه شده است. 2) بر اساس معادله. 
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تعریف عالمت ها: 
کلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی هستند. متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.

منبع: یافته های پژوهش
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برآورد�الگوی�نامتقارن�با�معيار�اول�از�توهم�کشش�

با فرض وجود اثری نامتقارن از شاخص اول توهم کشش و نرخ ارز حقیقی بر مخارج کل دولت، 
برآورد مجدد در این قالب نیز صورت می پذیرد. به مانند قبل، در این قالب نیز در برآورد مجدد برای 
 بر اساس معادله )۲( 
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نمودار ۲: تجزیه سری زمانی شاخص 
منبع: یافته های پژوهش

نتایج برآورد الگوی NARDL در کوتاه مدت و بلندمدت در جدول )8( گزارش می شود. مطابق 
مثبت در شاخص )ضریب  افزایش  که  نشان می دهد  کوتاه مدت  در  برآوردی  این جدول، ضرایب  با 
( در دوره جاری اثر منفی ولی در وقفه اول اثر مثبت بر مخارج دارد. نتایج 

ضرایب  ،این جدول. مطابق با شود می( گزارش 8) در جدول و بلندمدت مدت در کوتاه NARDLالگوی ایج برآورد تن
در دوره جاری اثر ( +𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼دهد که افزایش مثبت در شاخص )ضریب برآوردی متغیر  نشان می مدت در کوتاهبرآوردی 

دهد که در  می این متغیر نشان آزمون والد برای بررسی برایند اثرهای نتایج .بر مخارج داردمنفی ولی در وقفه اول اثر مثبت 
دهد  این شاخص نیز نشان میتوهم کشش اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. روند کاهشی از اول  معیارافزایش در  ،مجموع

نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای  درصدی در با کاهشی یک که ینحوبه  .گذاری منفی استجاری اثر دورهدر که 
کاهش در نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمد دولت  یعنی، یابد. درصد افزایش می 416/0 به میزان مخارج دولت ،دولت

نسبت مالیات بر درآمد توهم مالی )از نوع توهم کشش( تنها در حالت کاهش  ،بنابراین شود. موجب افزایش مخارج دولت می
 دورهدر نرخ ارز حقیقی در  کاهشیروند  د.شو مدت تایید می قارنی در کوتاهنامت ،همچنینوجود دارد. به کل درآمدهای دولت 

  بر مخارج دولت دارد.در وقفه دوم اثر منفی و در وقفه سوم اثر مثبت  ولی ،داردجاری اثر معنادار بر مخارج دولت ن
بر  روند کاهشی نرخ ارز حقیقی اثر منفی ،دهد که در مجموع این متغیر نشان می نتایج آزمون والد برای بررسی برایند اثرهای

یابد.  درصد افزایش می 06/2درصدی در نرخ ارز حقیقی، مخارج دولت  یک طوری که با کاهش ، بهمخارج دولت دارد
توان اظهار داشت که نامتقارنی در اثرگذاری نرخ ارز در  با توجه به عدم معناداری روند افزایشی نرخ ارز حقیقی می ،همچنین

دهد که مقدار  نشان می (8جدول )در اطمینان از وجود رابطه بلندمدت  کسبجهت  ها آزمون کرانه شود. مدت تایید می کوتاه
 میانامکان برقراری رابطه بلندمدت  ،رو تر است. از این شده در هر سه سطح خطا بزرگ های فهرست از همه کرانهآماره آزمون 

 .متغیرها وجود خواهد داشت
منفی بر مخارج دولت  یاثر ،و کاهشی در شاخص اول از توهم کششروندهای افزایشی  ،( در بلندمدت8) مطابق با جدول

درصد  508/0درصدی در نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولت، مخارج دولت  که با افزایش یک د. به نحویندار
ایش درصد افز 525/0درصدی در نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولت، مخارج دولت  یک کاهش؛ و با کاهش

مدت نامتقارنی در وجود توهم مالی مبتنی بر معیار اول از توهم کشش تایید  در بلندمدت نیز به مانند کوتاه ،یابد. بنابراین می
با اثر معنادار همراه  ،شود. نرخ ارز حقیقی تنها در روند کاهشی خود اثر منفی بر مخارج دولت دارد و در حالت افزایشی می

 شود. ارنی نرخ ارز نیز در بلندمدت تایید مینامتق ،نیست. بنابراین
 

 توهم کششاز اول مدت و بلندمدت: معیار  برآورد نامتقارن در کوتاه نتایج :8 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 088/0 22/1 2259/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟗𝟗 105/0 89/1 0600/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏𝟏𝟏 335/0 14/5 0000/0 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕+ 606/0- 21/6- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟏𝟏+  204/0 03/2 0443/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕− 416/0- 67/5- 0000/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

+ 612/0- 13/1- 2594/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

− 459/0- 48/0- 6296/0 

برآوردی متغیر 
آزمون والد برای بررسی برایند اثرهای این متغیر نشان می دهد که در مجموع، افزایش در معیار اول 
از توهم کشش اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. روند کاهشی این شاخص نیز نشان می دهد که در 
دوره جاری اثرگذاری منفی است. به نحوی که با کاهشی یک درصدی در نسبت مالیات بر درآمد به کل 
درآمدهای دولت، مخارج دولت به میزان ۰/4۱6 درصد افزایش می یابد. یعنی، کاهش در نسبت مالیات 
بر درآمد به کل درآمد دولت موجب افزایش مخارج دولت می شود. بنابراین، توهم مالی )از نوع توهم 
کشش( تنها در حالت کاهش نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولت وجود دارد. همچنین، 
نامتقارنی در کوتاه مدت تایید می شود. روند کاهشی در نرخ ارز حقیقی در دوره جاری اثر معنادار بر 
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مخارج دولت ندارد، ولی در وقفه دوم اثر منفی و در وقفه سوم اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. 
نتایج آزمون والد برای بررسی برایند اثرهای این متغیر نشان می دهد که در مجموع، روند کاهشی 
نرخ ارز حقیقی اثر منفی بر مخارج دولت دارد، به طوری که با کاهش یک درصدی در نرخ ارز حقیقی، 
مخارج دولت ۲/۰6 درصد افزایش می یابد. همچنین، با توجه به عدم معناداری روند افزایشی نرخ ارز 
حقیقی می توان اظهار داشت که نامتقارنی در اثرگذاری نرخ ارز در کوتاه مدت تایید می شود. آزمون 
کرانه ها جهت کسب اطمینان از وجود رابطه بلندمدت در جدول )8( نشان می دهد که مقدار آماره 
آزمون از همه کرانه های فهرست شده در هر سه سطح خطا بزرگ تر است. از این رو، امکان برقراری 

رابطه بلندمدت میان متغیرها وجود خواهد داشت.
مطابق با جدول )8( در بلندمدت، روندهای افزایشی و کاهشی در شاخص اول از توهم کشش، 
اثری منفی بر مخارج دولت دارند. به نحوی که با افزایش یک درصدی در نسبت مالیات بر درآمد به 
کل درآمدهای دولت، مخارج دولت ۰/۵۰8 درصد کاهش؛ و با کاهش یک درصدی در نسبت مالیات بر 
درآمد به کل درآمدهای دولت، مخارج دولت ۰/۵۲۵ درصد افزایش می یابد. بنابراین، در بلندمدت نیز 
به مانند کوتاه مدت نامتقارنی در وجود توهم مالی مبتنی بر معیار اول از توهم کشش تایید می شود. 
نرخ ارز حقیقی تنها در روند کاهشی خود اثر منفی بر مخارج دولت دارد و در حالت افزایشی، با اثر 

معنادار همراه نیست. بنابراین، نامتقارنی نرخ ارز نیز در بلندمدت تایید می شود.
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جدول ۸: نتایج برآورد نامتقارن در کوتاه مدت و بلندمدت: معیار اول از توهم کشش

متغيرهای�توضيحی
برآورد�کوتاه�مدت

سطح�احتمالآماره�tضریب

ضرایب  ،این جدول. مطابق با شود می( گزارش 8) در جدول و بلندمدت مدت در کوتاه NARDLالگوی ایج برآورد تن
در دوره جاری اثر ( +𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼دهد که افزایش مثبت در شاخص )ضریب برآوردی متغیر  نشان می مدت در کوتاهبرآوردی 

دهد که در  می این متغیر نشان آزمون والد برای بررسی برایند اثرهای نتایج .بر مخارج داردمنفی ولی در وقفه اول اثر مثبت 
دهد  این شاخص نیز نشان میتوهم کشش اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. روند کاهشی از اول  معیارافزایش در  ،مجموع

نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای  درصدی در با کاهشی یک که ینحوبه  .گذاری منفی استجاری اثر دورهدر که 
کاهش در نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمد دولت  یعنی، یابد. درصد افزایش می 416/0 به میزان مخارج دولت ،دولت

نسبت مالیات بر درآمد توهم مالی )از نوع توهم کشش( تنها در حالت کاهش  ،بنابراین شود. موجب افزایش مخارج دولت می
 دورهدر نرخ ارز حقیقی در  کاهشیروند  د.شو مدت تایید می قارنی در کوتاهنامت ،همچنینوجود دارد. به کل درآمدهای دولت 

  بر مخارج دولت دارد.در وقفه دوم اثر منفی و در وقفه سوم اثر مثبت  ولی ،داردجاری اثر معنادار بر مخارج دولت ن
بر  روند کاهشی نرخ ارز حقیقی اثر منفی ،دهد که در مجموع این متغیر نشان می نتایج آزمون والد برای بررسی برایند اثرهای

یابد.  درصد افزایش می 06/2درصدی در نرخ ارز حقیقی، مخارج دولت  یک طوری که با کاهش ، بهمخارج دولت دارد
توان اظهار داشت که نامتقارنی در اثرگذاری نرخ ارز در  با توجه به عدم معناداری روند افزایشی نرخ ارز حقیقی می ،همچنین

دهد که مقدار  نشان می (8جدول )در اطمینان از وجود رابطه بلندمدت  کسبجهت  ها آزمون کرانه شود. مدت تایید می کوتاه
 میانامکان برقراری رابطه بلندمدت  ،رو تر است. از این شده در هر سه سطح خطا بزرگ های فهرست از همه کرانهآماره آزمون 

 .متغیرها وجود خواهد داشت
منفی بر مخارج دولت  یاثر ،و کاهشی در شاخص اول از توهم کششروندهای افزایشی  ،( در بلندمدت8) مطابق با جدول

درصد  508/0درصدی در نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولت، مخارج دولت  که با افزایش یک د. به نحویندار
ایش درصد افز 525/0درصدی در نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولت، مخارج دولت  یک کاهش؛ و با کاهش

مدت نامتقارنی در وجود توهم مالی مبتنی بر معیار اول از توهم کشش تایید  در بلندمدت نیز به مانند کوتاه ،یابد. بنابراین می
با اثر معنادار همراه  ،شود. نرخ ارز حقیقی تنها در روند کاهشی خود اثر منفی بر مخارج دولت دارد و در حالت افزایشی می

 شود. ارنی نرخ ارز نیز در بلندمدت تایید مینامتق ،نیست. بنابراین
 

 توهم کششاز اول مدت و بلندمدت: معیار  برآورد نامتقارن در کوتاه نتایج :8 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 088/0 22/1 2259/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟗𝟗 105/0 89/1 0600/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏𝟏𝟏 335/0 14/5 0000/0 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕+ 606/0- 21/6- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟏𝟏+  204/0 03/2 0443/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕− 416/0- 67/5- 0000/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

+ 612/0- 13/1- 2594/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

− 459/0- 48/0- 6296/0 

۰/۰88۱/۲۲۰/۲۲۵9

ضرایب  ،این جدول. مطابق با شود می( گزارش 8) در جدول و بلندمدت مدت در کوتاه NARDLالگوی ایج برآورد تن
در دوره جاری اثر ( +𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼دهد که افزایش مثبت در شاخص )ضریب برآوردی متغیر  نشان می مدت در کوتاهبرآوردی 

دهد که در  می این متغیر نشان آزمون والد برای بررسی برایند اثرهای نتایج .بر مخارج داردمنفی ولی در وقفه اول اثر مثبت 
دهد  این شاخص نیز نشان میتوهم کشش اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. روند کاهشی از اول  معیارافزایش در  ،مجموع

نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای  درصدی در با کاهشی یک که ینحوبه  .گذاری منفی استجاری اثر دورهدر که 
کاهش در نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمد دولت  یعنی، یابد. درصد افزایش می 416/0 به میزان مخارج دولت ،دولت

نسبت مالیات بر درآمد توهم مالی )از نوع توهم کشش( تنها در حالت کاهش  ،بنابراین شود. موجب افزایش مخارج دولت می
 دورهدر نرخ ارز حقیقی در  کاهشیروند  د.شو مدت تایید می قارنی در کوتاهنامت ،همچنینوجود دارد. به کل درآمدهای دولت 

  بر مخارج دولت دارد.در وقفه دوم اثر منفی و در وقفه سوم اثر مثبت  ولی ،داردجاری اثر معنادار بر مخارج دولت ن
بر  روند کاهشی نرخ ارز حقیقی اثر منفی ،دهد که در مجموع این متغیر نشان می نتایج آزمون والد برای بررسی برایند اثرهای

یابد.  درصد افزایش می 06/2درصدی در نرخ ارز حقیقی، مخارج دولت  یک طوری که با کاهش ، بهمخارج دولت دارد
توان اظهار داشت که نامتقارنی در اثرگذاری نرخ ارز در  با توجه به عدم معناداری روند افزایشی نرخ ارز حقیقی می ،همچنین

دهد که مقدار  نشان می (8جدول )در اطمینان از وجود رابطه بلندمدت  کسبجهت  ها آزمون کرانه شود. مدت تایید می کوتاه
 میانامکان برقراری رابطه بلندمدت  ،رو تر است. از این شده در هر سه سطح خطا بزرگ های فهرست از همه کرانهآماره آزمون 

 .متغیرها وجود خواهد داشت
منفی بر مخارج دولت  یاثر ،و کاهشی در شاخص اول از توهم کششروندهای افزایشی  ،( در بلندمدت8) مطابق با جدول

درصد  508/0درصدی در نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولت، مخارج دولت  که با افزایش یک د. به نحویندار
ایش درصد افز 525/0درصدی در نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولت، مخارج دولت  یک کاهش؛ و با کاهش

مدت نامتقارنی در وجود توهم مالی مبتنی بر معیار اول از توهم کشش تایید  در بلندمدت نیز به مانند کوتاه ،یابد. بنابراین می
با اثر معنادار همراه  ،شود. نرخ ارز حقیقی تنها در روند کاهشی خود اثر منفی بر مخارج دولت دارد و در حالت افزایشی می

 شود. ارنی نرخ ارز نیز در بلندمدت تایید مینامتق ،نیست. بنابراین
 

 توهم کششاز اول مدت و بلندمدت: معیار  برآورد نامتقارن در کوتاه نتایج :8 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 088/0 22/1 2259/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟗𝟗 105/0 89/1 0600/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏𝟏𝟏 335/0 14/5 0000/0 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕+ 606/0- 21/6- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟏𝟏+  204/0 03/2 0443/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕− 416/0- 67/5- 0000/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

+ 612/0- 13/1- 2594/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

− 459/0- 48/0- 6296/0 

۰/۱۰۵۱/89۰/۰6۰۰

ضرایب  ،این جدول. مطابق با شود می( گزارش 8) در جدول و بلندمدت مدت در کوتاه NARDLالگوی ایج برآورد تن
در دوره جاری اثر ( +𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼دهد که افزایش مثبت در شاخص )ضریب برآوردی متغیر  نشان می مدت در کوتاهبرآوردی 

دهد که در  می این متغیر نشان آزمون والد برای بررسی برایند اثرهای نتایج .بر مخارج داردمنفی ولی در وقفه اول اثر مثبت 
دهد  این شاخص نیز نشان میتوهم کشش اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. روند کاهشی از اول  معیارافزایش در  ،مجموع

نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای  درصدی در با کاهشی یک که ینحوبه  .گذاری منفی استجاری اثر دورهدر که 
کاهش در نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمد دولت  یعنی، یابد. درصد افزایش می 416/0 به میزان مخارج دولت ،دولت

نسبت مالیات بر درآمد توهم مالی )از نوع توهم کشش( تنها در حالت کاهش  ،بنابراین شود. موجب افزایش مخارج دولت می
 دورهدر نرخ ارز حقیقی در  کاهشیروند  د.شو مدت تایید می قارنی در کوتاهنامت ،همچنینوجود دارد. به کل درآمدهای دولت 

  بر مخارج دولت دارد.در وقفه دوم اثر منفی و در وقفه سوم اثر مثبت  ولی ،داردجاری اثر معنادار بر مخارج دولت ن
بر  روند کاهشی نرخ ارز حقیقی اثر منفی ،دهد که در مجموع این متغیر نشان می نتایج آزمون والد برای بررسی برایند اثرهای

یابد.  درصد افزایش می 06/2درصدی در نرخ ارز حقیقی، مخارج دولت  یک طوری که با کاهش ، بهمخارج دولت دارد
توان اظهار داشت که نامتقارنی در اثرگذاری نرخ ارز در  با توجه به عدم معناداری روند افزایشی نرخ ارز حقیقی می ،همچنین

دهد که مقدار  نشان می (8جدول )در اطمینان از وجود رابطه بلندمدت  کسبجهت  ها آزمون کرانه شود. مدت تایید می کوتاه
 میانامکان برقراری رابطه بلندمدت  ،رو تر است. از این شده در هر سه سطح خطا بزرگ های فهرست از همه کرانهآماره آزمون 

 .متغیرها وجود خواهد داشت
منفی بر مخارج دولت  یاثر ،و کاهشی در شاخص اول از توهم کششروندهای افزایشی  ،( در بلندمدت8) مطابق با جدول

درصد  508/0درصدی در نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولت، مخارج دولت  که با افزایش یک د. به نحویندار
ایش درصد افز 525/0درصدی در نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولت، مخارج دولت  یک کاهش؛ و با کاهش

مدت نامتقارنی در وجود توهم مالی مبتنی بر معیار اول از توهم کشش تایید  در بلندمدت نیز به مانند کوتاه ،یابد. بنابراین می
با اثر معنادار همراه  ،شود. نرخ ارز حقیقی تنها در روند کاهشی خود اثر منفی بر مخارج دولت دارد و در حالت افزایشی می

 شود. ارنی نرخ ارز نیز در بلندمدت تایید مینامتق ،نیست. بنابراین
 

 توهم کششاز اول مدت و بلندمدت: معیار  برآورد نامتقارن در کوتاه نتایج :8 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 088/0 22/1 2259/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟗𝟗 105/0 89/1 0600/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏𝟏𝟏 335/0 14/5 0000/0 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕+ 606/0- 21/6- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟏𝟏+  204/0 03/2 0443/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕− 416/0- 67/5- 0000/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

+ 612/0- 13/1- 2594/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

− 459/0- 48/0- 6296/0 

۰/۳۳۵۵/۱4۰/۰۰۰۰

ضرایب  ،این جدول. مطابق با شود می( گزارش 8) در جدول و بلندمدت مدت در کوتاه NARDLالگوی ایج برآورد تن
در دوره جاری اثر ( +𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼دهد که افزایش مثبت در شاخص )ضریب برآوردی متغیر  نشان می مدت در کوتاهبرآوردی 

دهد که در  می این متغیر نشان آزمون والد برای بررسی برایند اثرهای نتایج .بر مخارج داردمنفی ولی در وقفه اول اثر مثبت 
دهد  این شاخص نیز نشان میتوهم کشش اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. روند کاهشی از اول  معیارافزایش در  ،مجموع

نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای  درصدی در با کاهشی یک که ینحوبه  .گذاری منفی استجاری اثر دورهدر که 
کاهش در نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمد دولت  یعنی، یابد. درصد افزایش می 416/0 به میزان مخارج دولت ،دولت

نسبت مالیات بر درآمد توهم مالی )از نوع توهم کشش( تنها در حالت کاهش  ،بنابراین شود. موجب افزایش مخارج دولت می
 دورهدر نرخ ارز حقیقی در  کاهشیروند  د.شو مدت تایید می قارنی در کوتاهنامت ،همچنینوجود دارد. به کل درآمدهای دولت 

  بر مخارج دولت دارد.در وقفه دوم اثر منفی و در وقفه سوم اثر مثبت  ولی ،داردجاری اثر معنادار بر مخارج دولت ن
بر  روند کاهشی نرخ ارز حقیقی اثر منفی ،دهد که در مجموع این متغیر نشان می نتایج آزمون والد برای بررسی برایند اثرهای

یابد.  درصد افزایش می 06/2درصدی در نرخ ارز حقیقی، مخارج دولت  یک طوری که با کاهش ، بهمخارج دولت دارد
توان اظهار داشت که نامتقارنی در اثرگذاری نرخ ارز در  با توجه به عدم معناداری روند افزایشی نرخ ارز حقیقی می ،همچنین

دهد که مقدار  نشان می (8جدول )در اطمینان از وجود رابطه بلندمدت  کسبجهت  ها آزمون کرانه شود. مدت تایید می کوتاه
 میانامکان برقراری رابطه بلندمدت  ،رو تر است. از این شده در هر سه سطح خطا بزرگ های فهرست از همه کرانهآماره آزمون 

 .متغیرها وجود خواهد داشت
منفی بر مخارج دولت  یاثر ،و کاهشی در شاخص اول از توهم کششروندهای افزایشی  ،( در بلندمدت8) مطابق با جدول

درصد  508/0درصدی در نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولت، مخارج دولت  که با افزایش یک د. به نحویندار
ایش درصد افز 525/0درصدی در نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولت، مخارج دولت  یک کاهش؛ و با کاهش

مدت نامتقارنی در وجود توهم مالی مبتنی بر معیار اول از توهم کشش تایید  در بلندمدت نیز به مانند کوتاه ،یابد. بنابراین می
با اثر معنادار همراه  ،شود. نرخ ارز حقیقی تنها در روند کاهشی خود اثر منفی بر مخارج دولت دارد و در حالت افزایشی می

 شود. ارنی نرخ ارز نیز در بلندمدت تایید مینامتق ،نیست. بنابراین
 

 توهم کششاز اول مدت و بلندمدت: معیار  برآورد نامتقارن در کوتاه نتایج :8 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 088/0 22/1 2259/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟗𝟗 105/0 89/1 0600/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏𝟏𝟏 335/0 14/5 0000/0 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕+ 606/0- 21/6- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟏𝟏+  204/0 03/2 0443/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕− 416/0- 67/5- 0000/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

+ 612/0- 13/1- 2594/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

− 459/0- 48/0- 6296/0 

-۰/6۰6-6/۲۱۰/۰۰۰۰

ضرایب  ،این جدول. مطابق با شود می( گزارش 8) در جدول و بلندمدت مدت در کوتاه NARDLالگوی ایج برآورد تن
در دوره جاری اثر ( +𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼دهد که افزایش مثبت در شاخص )ضریب برآوردی متغیر  نشان می مدت در کوتاهبرآوردی 

دهد که در  می این متغیر نشان آزمون والد برای بررسی برایند اثرهای نتایج .بر مخارج داردمنفی ولی در وقفه اول اثر مثبت 
دهد  این شاخص نیز نشان میتوهم کشش اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. روند کاهشی از اول  معیارافزایش در  ،مجموع

نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای  درصدی در با کاهشی یک که ینحوبه  .گذاری منفی استجاری اثر دورهدر که 
کاهش در نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمد دولت  یعنی، یابد. درصد افزایش می 416/0 به میزان مخارج دولت ،دولت

نسبت مالیات بر درآمد توهم مالی )از نوع توهم کشش( تنها در حالت کاهش  ،بنابراین شود. موجب افزایش مخارج دولت می
 دورهدر نرخ ارز حقیقی در  کاهشیروند  د.شو مدت تایید می قارنی در کوتاهنامت ،همچنینوجود دارد. به کل درآمدهای دولت 

  بر مخارج دولت دارد.در وقفه دوم اثر منفی و در وقفه سوم اثر مثبت  ولی ،داردجاری اثر معنادار بر مخارج دولت ن
بر  روند کاهشی نرخ ارز حقیقی اثر منفی ،دهد که در مجموع این متغیر نشان می نتایج آزمون والد برای بررسی برایند اثرهای

یابد.  درصد افزایش می 06/2درصدی در نرخ ارز حقیقی، مخارج دولت  یک طوری که با کاهش ، بهمخارج دولت دارد
توان اظهار داشت که نامتقارنی در اثرگذاری نرخ ارز در  با توجه به عدم معناداری روند افزایشی نرخ ارز حقیقی می ،همچنین

دهد که مقدار  نشان می (8جدول )در اطمینان از وجود رابطه بلندمدت  کسبجهت  ها آزمون کرانه شود. مدت تایید می کوتاه
 میانامکان برقراری رابطه بلندمدت  ،رو تر است. از این شده در هر سه سطح خطا بزرگ های فهرست از همه کرانهآماره آزمون 

 .متغیرها وجود خواهد داشت
منفی بر مخارج دولت  یاثر ،و کاهشی در شاخص اول از توهم کششروندهای افزایشی  ،( در بلندمدت8) مطابق با جدول

درصد  508/0درصدی در نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولت، مخارج دولت  که با افزایش یک د. به نحویندار
ایش درصد افز 525/0درصدی در نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولت، مخارج دولت  یک کاهش؛ و با کاهش

مدت نامتقارنی در وجود توهم مالی مبتنی بر معیار اول از توهم کشش تایید  در بلندمدت نیز به مانند کوتاه ،یابد. بنابراین می
با اثر معنادار همراه  ،شود. نرخ ارز حقیقی تنها در روند کاهشی خود اثر منفی بر مخارج دولت دارد و در حالت افزایشی می

 شود. ارنی نرخ ارز نیز در بلندمدت تایید مینامتق ،نیست. بنابراین
 

 توهم کششاز اول مدت و بلندمدت: معیار  برآورد نامتقارن در کوتاه نتایج :8 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 088/0 22/1 2259/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟗𝟗 105/0 89/1 0600/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏𝟏𝟏 335/0 14/5 0000/0 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕+ 606/0- 21/6- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟏𝟏+  204/0 03/2 0443/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕− 416/0- 67/5- 0000/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

+ 612/0- 13/1- 2594/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

− 459/0- 48/0- 6296/0 

۰/۲۰4۲/۰۳۰/۰44۳

ضرایب  ،این جدول. مطابق با شود می( گزارش 8) در جدول و بلندمدت مدت در کوتاه NARDLالگوی ایج برآورد تن
در دوره جاری اثر ( +𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼دهد که افزایش مثبت در شاخص )ضریب برآوردی متغیر  نشان می مدت در کوتاهبرآوردی 

دهد که در  می این متغیر نشان آزمون والد برای بررسی برایند اثرهای نتایج .بر مخارج داردمنفی ولی در وقفه اول اثر مثبت 
دهد  این شاخص نیز نشان میتوهم کشش اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. روند کاهشی از اول  معیارافزایش در  ،مجموع

نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای  درصدی در با کاهشی یک که ینحوبه  .گذاری منفی استجاری اثر دورهدر که 
کاهش در نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمد دولت  یعنی، یابد. درصد افزایش می 416/0 به میزان مخارج دولت ،دولت

نسبت مالیات بر درآمد توهم مالی )از نوع توهم کشش( تنها در حالت کاهش  ،بنابراین شود. موجب افزایش مخارج دولت می
 دورهدر نرخ ارز حقیقی در  کاهشیروند  د.شو مدت تایید می قارنی در کوتاهنامت ،همچنینوجود دارد. به کل درآمدهای دولت 

  بر مخارج دولت دارد.در وقفه دوم اثر منفی و در وقفه سوم اثر مثبت  ولی ،داردجاری اثر معنادار بر مخارج دولت ن
بر  روند کاهشی نرخ ارز حقیقی اثر منفی ،دهد که در مجموع این متغیر نشان می نتایج آزمون والد برای بررسی برایند اثرهای

یابد.  درصد افزایش می 06/2درصدی در نرخ ارز حقیقی، مخارج دولت  یک طوری که با کاهش ، بهمخارج دولت دارد
توان اظهار داشت که نامتقارنی در اثرگذاری نرخ ارز در  با توجه به عدم معناداری روند افزایشی نرخ ارز حقیقی می ،همچنین

دهد که مقدار  نشان می (8جدول )در اطمینان از وجود رابطه بلندمدت  کسبجهت  ها آزمون کرانه شود. مدت تایید می کوتاه
 میانامکان برقراری رابطه بلندمدت  ،رو تر است. از این شده در هر سه سطح خطا بزرگ های فهرست از همه کرانهآماره آزمون 

 .متغیرها وجود خواهد داشت
منفی بر مخارج دولت  یاثر ،و کاهشی در شاخص اول از توهم کششروندهای افزایشی  ،( در بلندمدت8) مطابق با جدول

درصد  508/0درصدی در نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولت، مخارج دولت  که با افزایش یک د. به نحویندار
ایش درصد افز 525/0درصدی در نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولت، مخارج دولت  یک کاهش؛ و با کاهش

مدت نامتقارنی در وجود توهم مالی مبتنی بر معیار اول از توهم کشش تایید  در بلندمدت نیز به مانند کوتاه ،یابد. بنابراین می
با اثر معنادار همراه  ،شود. نرخ ارز حقیقی تنها در روند کاهشی خود اثر منفی بر مخارج دولت دارد و در حالت افزایشی می

 شود. ارنی نرخ ارز نیز در بلندمدت تایید مینامتق ،نیست. بنابراین
 

 توهم کششاز اول مدت و بلندمدت: معیار  برآورد نامتقارن در کوتاه نتایج :8 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 088/0 22/1 2259/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟗𝟗 105/0 89/1 0600/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏𝟏𝟏 335/0 14/5 0000/0 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕+ 606/0- 21/6- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟏𝟏+  204/0 03/2 0443/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕− 416/0- 67/5- 0000/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

+ 612/0- 13/1- 2594/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

− 459/0- 48/0- 6296/0 

-۰/4۱6-۵/6۷۰/۰۰۰۰

ضرایب  ،این جدول. مطابق با شود می( گزارش 8) در جدول و بلندمدت مدت در کوتاه NARDLالگوی ایج برآورد تن
در دوره جاری اثر ( +𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼دهد که افزایش مثبت در شاخص )ضریب برآوردی متغیر  نشان می مدت در کوتاهبرآوردی 

دهد که در  می این متغیر نشان آزمون والد برای بررسی برایند اثرهای نتایج .بر مخارج داردمنفی ولی در وقفه اول اثر مثبت 
دهد  این شاخص نیز نشان میتوهم کشش اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. روند کاهشی از اول  معیارافزایش در  ،مجموع

نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای  درصدی در با کاهشی یک که ینحوبه  .گذاری منفی استجاری اثر دورهدر که 
کاهش در نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمد دولت  یعنی، یابد. درصد افزایش می 416/0 به میزان مخارج دولت ،دولت

نسبت مالیات بر درآمد توهم مالی )از نوع توهم کشش( تنها در حالت کاهش  ،بنابراین شود. موجب افزایش مخارج دولت می
 دورهدر نرخ ارز حقیقی در  کاهشیروند  د.شو مدت تایید می قارنی در کوتاهنامت ،همچنینوجود دارد. به کل درآمدهای دولت 

  بر مخارج دولت دارد.در وقفه دوم اثر منفی و در وقفه سوم اثر مثبت  ولی ،داردجاری اثر معنادار بر مخارج دولت ن
بر  روند کاهشی نرخ ارز حقیقی اثر منفی ،دهد که در مجموع این متغیر نشان می نتایج آزمون والد برای بررسی برایند اثرهای

یابد.  درصد افزایش می 06/2درصدی در نرخ ارز حقیقی، مخارج دولت  یک طوری که با کاهش ، بهمخارج دولت دارد
توان اظهار داشت که نامتقارنی در اثرگذاری نرخ ارز در  با توجه به عدم معناداری روند افزایشی نرخ ارز حقیقی می ،همچنین

دهد که مقدار  نشان می (8جدول )در اطمینان از وجود رابطه بلندمدت  کسبجهت  ها آزمون کرانه شود. مدت تایید می کوتاه
 میانامکان برقراری رابطه بلندمدت  ،رو تر است. از این شده در هر سه سطح خطا بزرگ های فهرست از همه کرانهآماره آزمون 

 .متغیرها وجود خواهد داشت
منفی بر مخارج دولت  یاثر ،و کاهشی در شاخص اول از توهم کششروندهای افزایشی  ،( در بلندمدت8) مطابق با جدول

درصد  508/0درصدی در نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولت، مخارج دولت  که با افزایش یک د. به نحویندار
ایش درصد افز 525/0درصدی در نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولت، مخارج دولت  یک کاهش؛ و با کاهش

مدت نامتقارنی در وجود توهم مالی مبتنی بر معیار اول از توهم کشش تایید  در بلندمدت نیز به مانند کوتاه ،یابد. بنابراین می
با اثر معنادار همراه  ،شود. نرخ ارز حقیقی تنها در روند کاهشی خود اثر منفی بر مخارج دولت دارد و در حالت افزایشی می

 شود. ارنی نرخ ارز نیز در بلندمدت تایید مینامتق ،نیست. بنابراین
 

 توهم کششاز اول مدت و بلندمدت: معیار  برآورد نامتقارن در کوتاه نتایج :8 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 088/0 22/1 2259/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟗𝟗 105/0 89/1 0600/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏𝟏𝟏 335/0 14/5 0000/0 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕+ 606/0- 21/6- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟏𝟏+  204/0 03/2 0443/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕− 416/0- 67/5- 0000/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

+ 612/0- 13/1- 2594/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

− 459/0- 48/0- 6296/0 
-۰/6۱۲-۱/۱۳۰/۲۵94

ضرایب  ،این جدول. مطابق با شود می( گزارش 8) در جدول و بلندمدت مدت در کوتاه NARDLالگوی ایج برآورد تن
در دوره جاری اثر ( +𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼دهد که افزایش مثبت در شاخص )ضریب برآوردی متغیر  نشان می مدت در کوتاهبرآوردی 

دهد که در  می این متغیر نشان آزمون والد برای بررسی برایند اثرهای نتایج .بر مخارج داردمنفی ولی در وقفه اول اثر مثبت 
دهد  این شاخص نیز نشان میتوهم کشش اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. روند کاهشی از اول  معیارافزایش در  ،مجموع

نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای  درصدی در با کاهشی یک که ینحوبه  .گذاری منفی استجاری اثر دورهدر که 
کاهش در نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمد دولت  یعنی، یابد. درصد افزایش می 416/0 به میزان مخارج دولت ،دولت

نسبت مالیات بر درآمد توهم مالی )از نوع توهم کشش( تنها در حالت کاهش  ،بنابراین شود. موجب افزایش مخارج دولت می
 دورهدر نرخ ارز حقیقی در  کاهشیروند  د.شو مدت تایید می قارنی در کوتاهنامت ،همچنینوجود دارد. به کل درآمدهای دولت 

  بر مخارج دولت دارد.در وقفه دوم اثر منفی و در وقفه سوم اثر مثبت  ولی ،داردجاری اثر معنادار بر مخارج دولت ن
بر  روند کاهشی نرخ ارز حقیقی اثر منفی ،دهد که در مجموع این متغیر نشان می نتایج آزمون والد برای بررسی برایند اثرهای

یابد.  درصد افزایش می 06/2درصدی در نرخ ارز حقیقی، مخارج دولت  یک طوری که با کاهش ، بهمخارج دولت دارد
توان اظهار داشت که نامتقارنی در اثرگذاری نرخ ارز در  با توجه به عدم معناداری روند افزایشی نرخ ارز حقیقی می ،همچنین

دهد که مقدار  نشان می (8جدول )در اطمینان از وجود رابطه بلندمدت  کسبجهت  ها آزمون کرانه شود. مدت تایید می کوتاه
 میانامکان برقراری رابطه بلندمدت  ،رو تر است. از این شده در هر سه سطح خطا بزرگ های فهرست از همه کرانهآماره آزمون 

 .متغیرها وجود خواهد داشت
منفی بر مخارج دولت  یاثر ،و کاهشی در شاخص اول از توهم کششروندهای افزایشی  ،( در بلندمدت8) مطابق با جدول

درصد  508/0درصدی در نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولت، مخارج دولت  که با افزایش یک د. به نحویندار
ایش درصد افز 525/0درصدی در نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولت، مخارج دولت  یک کاهش؛ و با کاهش

مدت نامتقارنی در وجود توهم مالی مبتنی بر معیار اول از توهم کشش تایید  در بلندمدت نیز به مانند کوتاه ،یابد. بنابراین می
با اثر معنادار همراه  ،شود. نرخ ارز حقیقی تنها در روند کاهشی خود اثر منفی بر مخارج دولت دارد و در حالت افزایشی می

 شود. ارنی نرخ ارز نیز در بلندمدت تایید مینامتق ،نیست. بنابراین
 

 توهم کششاز اول مدت و بلندمدت: معیار  برآورد نامتقارن در کوتاه نتایج :8 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 088/0 22/1 2259/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟗𝟗 105/0 89/1 0600/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏𝟏𝟏 335/0 14/5 0000/0 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕+ 606/0- 21/6- 0000/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟏𝟏+  204/0 03/2 0443/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕− 416/0- 67/5- 0000/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

+ 612/0- 13/1- 2594/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

− 459/0- 48/0- 6296/0 -۰/4۵9-۰/48۰/6۲96
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐

−  24/4- 67/2- 0084/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟑𝟑

−  17/2 19/2 0297/0 
 79/0- 91/7- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

 آزمون والد برای معناداری
 +𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
13/2 1466/0 212/0-  (145/0) 

 آزمون والد برای معناداری
 −𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
11/4 0442/0 06/2-  (017/1) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

1/10 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 69/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال t آماره ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰+ 508/0- 08/5- 0000/0 
𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰− 525/0- 19/5- 0000/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+  773/0- 06/1- 2893/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹−  613/0- 85/1- 0664/0 

 +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 نماینده اثر کاهش شاخص اول توهم کشش، −𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼، کششده اثر افزایش شاخص اول توهم نماین +𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ها:  تعریف عالمت
. هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅نماینده اثر افزایش نرخ ارز حقیقی و 

 ت به قیمت ثابت است.متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دول
 های پژوهش منبع: یافته

 
 (𝑯𝑯𝑰𝑰توهم پیچیدگی ) نتایج حاصل از برآورد الگوی متقارن و نامتقارن با معیار

 𝑯𝑯𝑰𝑰معیار توهم پیچیدگی برآورد الگوی متقارن با 
ها با توجه  زمون کرانهمدت و بلندمدت به همراه آ ؛ الگو کوتاه)ARDL )3, 1, 0و الگوی انتخابی  3 ا توجه به وقفه بهینهب

 .است( 9) برآورد و به شرح جدول توهم پیچیدگی )شاخص هرفیندال(معیار 
 دهد که شاخص هرفیندال اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. مدت نشان می ضرایب برآوردی در کوتاه ،مطابق با این جدول

یابد. این نتیجه حاکی از آن  درصد افزایش می 718/0درصد افزایش یابد، مخارج دولت  یک طوری که اگر پیچیدگی مالیاتی به
 شود. نرخ ارز حقیقی نیز اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. است که توهم مالی بر اساس معیار پیچیدگی مالیاتی تایید می

 ،تیجه آندهد که فرض صفر )در هر سه سطح خطا( رد شده و در ن ( نیز نشان می9) شده در جدول های گزارش آزمون کرانه
و نرخ ارز حقیقی وجود خواهد داشت. نتایج اثر بلندمدت  ،مخارج دولت، معیار توهم پیچیدگی میانامکان رابطه بلندمدت 

درصد  طوری که اگر شاخص هرفیندال یک به دهد که پیچیدگی مالیاتی اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. ( نشان می9) در جدول

-4/۲4-۲/6۷۰/۰۰84 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐
−  24/4- 67/2- 0084/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟑𝟑
−  17/2 19/2 0297/0 

 79/0- 91/7- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 آزمون والد برای معناداری

 +𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰ضرایب 
 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 

13/2 1466/0 212/0-  (145/0) 
 آزمون والد برای معناداری

 −𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹ضرایب 
 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 

11/4 0442/0 06/2-  (017/1) 
 ها آزمون کرانه

 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

1/10 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 69/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال t آماره ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰+ 508/0- 08/5- 0000/0 
𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰− 525/0- 19/5- 0000/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+  773/0- 06/1- 2893/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹−  613/0- 85/1- 0664/0 

 +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 نماینده اثر کاهش شاخص اول توهم کشش، −𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼، کششده اثر افزایش شاخص اول توهم نماین +𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ها:  تعریف عالمت
. هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅نماینده اثر افزایش نرخ ارز حقیقی و 

 ت به قیمت ثابت است.متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دول
 های پژوهش منبع: یافته

 
 (𝑯𝑯𝑰𝑰توهم پیچیدگی ) نتایج حاصل از برآورد الگوی متقارن و نامتقارن با معیار

 𝑯𝑯𝑰𝑰معیار توهم پیچیدگی برآورد الگوی متقارن با 
ها با توجه  زمون کرانهمدت و بلندمدت به همراه آ ؛ الگو کوتاه)ARDL )3, 1, 0و الگوی انتخابی  3 ا توجه به وقفه بهینهب

 .است( 9) برآورد و به شرح جدول توهم پیچیدگی )شاخص هرفیندال(معیار 
 دهد که شاخص هرفیندال اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. مدت نشان می ضرایب برآوردی در کوتاه ،مطابق با این جدول

یابد. این نتیجه حاکی از آن  درصد افزایش می 718/0درصد افزایش یابد، مخارج دولت  یک طوری که اگر پیچیدگی مالیاتی به
 شود. نرخ ارز حقیقی نیز اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. است که توهم مالی بر اساس معیار پیچیدگی مالیاتی تایید می

 ،تیجه آندهد که فرض صفر )در هر سه سطح خطا( رد شده و در ن ( نیز نشان می9) شده در جدول های گزارش آزمون کرانه
و نرخ ارز حقیقی وجود خواهد داشت. نتایج اثر بلندمدت  ،مخارج دولت، معیار توهم پیچیدگی میانامکان رابطه بلندمدت 

درصد  طوری که اگر شاخص هرفیندال یک به دهد که پیچیدگی مالیاتی اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. ( نشان می9) در جدول

۲/۱۷۲/۱9۰/۰۲9۷
)ECT( ۷/9۱۰/۰۰۰۰-۰/۷9-ضریب تصحیح خطا
آزمون والد برای معناداری

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐
−  24/4- 67/2- 0084/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟑𝟑
−  17/2 19/2 0297/0 

 79/0- 91/7- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 آزمون والد برای معناداری

 +𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰ضرایب 
 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 

13/2 1466/0 212/0-  (145/0) 
 آزمون والد برای معناداری

 −𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹ضرایب 
 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 

11/4 0442/0 06/2-  (017/1) 
 ها آزمون کرانه

 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

1/10 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 69/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال t آماره ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰+ 508/0- 08/5- 0000/0 
𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰− 525/0- 19/5- 0000/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+  773/0- 06/1- 2893/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹−  613/0- 85/1- 0664/0 

 +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 نماینده اثر کاهش شاخص اول توهم کشش، −𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼، کششده اثر افزایش شاخص اول توهم نماین +𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ها:  تعریف عالمت
. هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅نماینده اثر افزایش نرخ ارز حقیقی و 

 ت به قیمت ثابت است.متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دول
 های پژوهش منبع: یافته

 
 (𝑯𝑯𝑰𝑰توهم پیچیدگی ) نتایج حاصل از برآورد الگوی متقارن و نامتقارن با معیار

 𝑯𝑯𝑰𝑰معیار توهم پیچیدگی برآورد الگوی متقارن با 
ها با توجه  زمون کرانهمدت و بلندمدت به همراه آ ؛ الگو کوتاه)ARDL )3, 1, 0و الگوی انتخابی  3 ا توجه به وقفه بهینهب

 .است( 9) برآورد و به شرح جدول توهم پیچیدگی )شاخص هرفیندال(معیار 
 دهد که شاخص هرفیندال اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. مدت نشان می ضرایب برآوردی در کوتاه ،مطابق با این جدول

یابد. این نتیجه حاکی از آن  درصد افزایش می 718/0درصد افزایش یابد، مخارج دولت  یک طوری که اگر پیچیدگی مالیاتی به
 شود. نرخ ارز حقیقی نیز اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. است که توهم مالی بر اساس معیار پیچیدگی مالیاتی تایید می

 ،تیجه آندهد که فرض صفر )در هر سه سطح خطا( رد شده و در ن ( نیز نشان می9) شده در جدول های گزارش آزمون کرانه
و نرخ ارز حقیقی وجود خواهد داشت. نتایج اثر بلندمدت  ،مخارج دولت، معیار توهم پیچیدگی میانامکان رابطه بلندمدت 

درصد  طوری که اگر شاخص هرفیندال یک به دهد که پیچیدگی مالیاتی اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. ( نشان می9) در جدول

ضرایب 
F اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار(سطح احتمالمقدار آماره

۲/۱۳۰/۱466)۰/۱4۵(  -۰/۲۱۲
آزمون والد برای معناداری

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐
−  24/4- 67/2- 0084/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟑𝟑
−  17/2 19/2 0297/0 

 79/0- 91/7- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 آزمون والد برای معناداری

 +𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰ضرایب 
 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 

13/2 1466/0 212/0-  (145/0) 
 آزمون والد برای معناداری

 −𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹ضرایب 
 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 

11/4 0442/0 06/2-  (017/1) 
 ها آزمون کرانه

 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

1/10 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 69/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال t آماره ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰+ 508/0- 08/5- 0000/0 
𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰− 525/0- 19/5- 0000/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+  773/0- 06/1- 2893/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹−  613/0- 85/1- 0664/0 

 +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 نماینده اثر کاهش شاخص اول توهم کشش، −𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼، کششده اثر افزایش شاخص اول توهم نماین +𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ها:  تعریف عالمت
. هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅نماینده اثر افزایش نرخ ارز حقیقی و 

 ت به قیمت ثابت است.متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دول
 های پژوهش منبع: یافته

 
 (𝑯𝑯𝑰𝑰توهم پیچیدگی ) نتایج حاصل از برآورد الگوی متقارن و نامتقارن با معیار

 𝑯𝑯𝑰𝑰معیار توهم پیچیدگی برآورد الگوی متقارن با 
ها با توجه  زمون کرانهمدت و بلندمدت به همراه آ ؛ الگو کوتاه)ARDL )3, 1, 0و الگوی انتخابی  3 ا توجه به وقفه بهینهب

 .است( 9) برآورد و به شرح جدول توهم پیچیدگی )شاخص هرفیندال(معیار 
 دهد که شاخص هرفیندال اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. مدت نشان می ضرایب برآوردی در کوتاه ،مطابق با این جدول

یابد. این نتیجه حاکی از آن  درصد افزایش می 718/0درصد افزایش یابد، مخارج دولت  یک طوری که اگر پیچیدگی مالیاتی به
 شود. نرخ ارز حقیقی نیز اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. است که توهم مالی بر اساس معیار پیچیدگی مالیاتی تایید می

 ،تیجه آندهد که فرض صفر )در هر سه سطح خطا( رد شده و در ن ( نیز نشان می9) شده در جدول های گزارش آزمون کرانه
و نرخ ارز حقیقی وجود خواهد داشت. نتایج اثر بلندمدت  ،مخارج دولت، معیار توهم پیچیدگی میانامکان رابطه بلندمدت 

درصد  طوری که اگر شاخص هرفیندال یک به دهد که پیچیدگی مالیاتی اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. ( نشان می9) در جدول

ضرایب 
F اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار(سطح احتمالمقدار آماره

4/۱۱۰/۰44۲)۱/۰۱۷(  -۲/۰6
آزمون�کرانه�ها

سطح�خطا�)درصد(کرانه�دوکرانه�یکآماره�آزمون

۱۰/۱
ده۲/۳۰۳/۲۲
پنج۲/69۳/69
یک۳/6۰4/۷9

متغيرهای�توضيحی
برآورد�بلندمدت

سطح�احتمالآماره�tضریب
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𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟑𝟑
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 −𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹ضرایب 
 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 

11/4 0442/0 06/2-  (017/1) 
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 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

1/10 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 69/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال t آماره ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰+ 508/0- 08/5- 0000/0 
𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰− 525/0- 19/5- 0000/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+  773/0- 06/1- 2893/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹−  613/0- 85/1- 0664/0 

 +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 نماینده اثر کاهش شاخص اول توهم کشش، −𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼، کششده اثر افزایش شاخص اول توهم نماین +𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ها:  تعریف عالمت
. هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅نماینده اثر افزایش نرخ ارز حقیقی و 

 ت به قیمت ثابت است.متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دول
 های پژوهش منبع: یافته

 
 (𝑯𝑯𝑰𝑰توهم پیچیدگی ) نتایج حاصل از برآورد الگوی متقارن و نامتقارن با معیار

 𝑯𝑯𝑰𝑰معیار توهم پیچیدگی برآورد الگوی متقارن با 
ها با توجه  زمون کرانهمدت و بلندمدت به همراه آ ؛ الگو کوتاه)ARDL )3, 1, 0و الگوی انتخابی  3 ا توجه به وقفه بهینهب

 .است( 9) برآورد و به شرح جدول توهم پیچیدگی )شاخص هرفیندال(معیار 
 دهد که شاخص هرفیندال اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. مدت نشان می ضرایب برآوردی در کوتاه ،مطابق با این جدول

یابد. این نتیجه حاکی از آن  درصد افزایش می 718/0درصد افزایش یابد، مخارج دولت  یک طوری که اگر پیچیدگی مالیاتی به
 شود. نرخ ارز حقیقی نیز اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. است که توهم مالی بر اساس معیار پیچیدگی مالیاتی تایید می

 ،تیجه آندهد که فرض صفر )در هر سه سطح خطا( رد شده و در ن ( نیز نشان می9) شده در جدول های گزارش آزمون کرانه
و نرخ ارز حقیقی وجود خواهد داشت. نتایج اثر بلندمدت  ،مخارج دولت، معیار توهم پیچیدگی میانامکان رابطه بلندمدت 

درصد  طوری که اگر شاخص هرفیندال یک به دهد که پیچیدگی مالیاتی اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. ( نشان می9) در جدول

-۰/۵۰8-۵/۰8۰/۰۰۰۰

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐
−  24/4- 67/2- 0084/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟑𝟑
−  17/2 19/2 0297/0 

 79/0- 91/7- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 آزمون والد برای معناداری

 +𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰ضرایب 
 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 

13/2 1466/0 212/0-  (145/0) 
 آزمون والد برای معناداری

 −𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹ضرایب 
 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 

11/4 0442/0 06/2-  (017/1) 
 ها آزمون کرانه

 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

1/10 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 69/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال t آماره ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰+ 508/0- 08/5- 0000/0 
𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰− 525/0- 19/5- 0000/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+  773/0- 06/1- 2893/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹−  613/0- 85/1- 0664/0 

 +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 نماینده اثر کاهش شاخص اول توهم کشش، −𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼، کششده اثر افزایش شاخص اول توهم نماین +𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ها:  تعریف عالمت
. هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅نماینده اثر افزایش نرخ ارز حقیقی و 

 ت به قیمت ثابت است.متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دول
 های پژوهش منبع: یافته

 
 (𝑯𝑯𝑰𝑰توهم پیچیدگی ) نتایج حاصل از برآورد الگوی متقارن و نامتقارن با معیار

 𝑯𝑯𝑰𝑰معیار توهم پیچیدگی برآورد الگوی متقارن با 
ها با توجه  زمون کرانهمدت و بلندمدت به همراه آ ؛ الگو کوتاه)ARDL )3, 1, 0و الگوی انتخابی  3 ا توجه به وقفه بهینهب

 .است( 9) برآورد و به شرح جدول توهم پیچیدگی )شاخص هرفیندال(معیار 
 دهد که شاخص هرفیندال اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. مدت نشان می ضرایب برآوردی در کوتاه ،مطابق با این جدول

یابد. این نتیجه حاکی از آن  درصد افزایش می 718/0درصد افزایش یابد، مخارج دولت  یک طوری که اگر پیچیدگی مالیاتی به
 شود. نرخ ارز حقیقی نیز اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. است که توهم مالی بر اساس معیار پیچیدگی مالیاتی تایید می

 ،تیجه آندهد که فرض صفر )در هر سه سطح خطا( رد شده و در ن ( نیز نشان می9) شده در جدول های گزارش آزمون کرانه
و نرخ ارز حقیقی وجود خواهد داشت. نتایج اثر بلندمدت  ،مخارج دولت، معیار توهم پیچیدگی میانامکان رابطه بلندمدت 

درصد  طوری که اگر شاخص هرفیندال یک به دهد که پیچیدگی مالیاتی اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. ( نشان می9) در جدول

-۰/۵۲۵-۵/۱9۰/۰۰۰۰

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐
−  24/4- 67/2- 0084/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟑𝟑
−  17/2 19/2 0297/0 

 79/0- 91/7- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 آزمون والد برای معناداری

 +𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰ضرایب 
 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 

13/2 1466/0 212/0-  (145/0) 
 آزمون والد برای معناداری

 −𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹ضرایب 
 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 

11/4 0442/0 06/2-  (017/1) 
 ها آزمون کرانه

 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

1/10 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 69/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال t آماره ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰+ 508/0- 08/5- 0000/0 
𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰− 525/0- 19/5- 0000/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+  773/0- 06/1- 2893/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹−  613/0- 85/1- 0664/0 

 +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 نماینده اثر کاهش شاخص اول توهم کشش، −𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼، کششده اثر افزایش شاخص اول توهم نماین +𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ها:  تعریف عالمت
. هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅نماینده اثر افزایش نرخ ارز حقیقی و 

 ت به قیمت ثابت است.متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دول
 های پژوهش منبع: یافته

 
 (𝑯𝑯𝑰𝑰توهم پیچیدگی ) نتایج حاصل از برآورد الگوی متقارن و نامتقارن با معیار

 𝑯𝑯𝑰𝑰معیار توهم پیچیدگی برآورد الگوی متقارن با 
ها با توجه  زمون کرانهمدت و بلندمدت به همراه آ ؛ الگو کوتاه)ARDL )3, 1, 0و الگوی انتخابی  3 ا توجه به وقفه بهینهب

 .است( 9) برآورد و به شرح جدول توهم پیچیدگی )شاخص هرفیندال(معیار 
 دهد که شاخص هرفیندال اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. مدت نشان می ضرایب برآوردی در کوتاه ،مطابق با این جدول

یابد. این نتیجه حاکی از آن  درصد افزایش می 718/0درصد افزایش یابد، مخارج دولت  یک طوری که اگر پیچیدگی مالیاتی به
 شود. نرخ ارز حقیقی نیز اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. است که توهم مالی بر اساس معیار پیچیدگی مالیاتی تایید می

 ،تیجه آندهد که فرض صفر )در هر سه سطح خطا( رد شده و در ن ( نیز نشان می9) شده در جدول های گزارش آزمون کرانه
و نرخ ارز حقیقی وجود خواهد داشت. نتایج اثر بلندمدت  ،مخارج دولت، معیار توهم پیچیدگی میانامکان رابطه بلندمدت 

درصد  طوری که اگر شاخص هرفیندال یک به دهد که پیچیدگی مالیاتی اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. ( نشان می9) در جدول

-۰/۷۷۳-۱/۰6۰/۲89۳

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐
−  24/4- 67/2- 0084/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟑𝟑
−  17/2 19/2 0297/0 

 79/0- 91/7- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 آزمون والد برای معناداری

 +𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰ضرایب 
 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 

13/2 1466/0 212/0-  (145/0) 
 آزمون والد برای معناداری

 −𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹ضرایب 
 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 

11/4 0442/0 06/2-  (017/1) 
 ها آزمون کرانه

 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

1/10 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 69/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال t آماره ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰+ 508/0- 08/5- 0000/0 
𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰− 525/0- 19/5- 0000/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+  773/0- 06/1- 2893/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹−  613/0- 85/1- 0664/0 

 +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 نماینده اثر کاهش شاخص اول توهم کشش، −𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼، کششده اثر افزایش شاخص اول توهم نماین +𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ها:  تعریف عالمت
. هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅نماینده اثر افزایش نرخ ارز حقیقی و 

 ت به قیمت ثابت است.متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دول
 های پژوهش منبع: یافته

 
 (𝑯𝑯𝑰𝑰توهم پیچیدگی ) نتایج حاصل از برآورد الگوی متقارن و نامتقارن با معیار

 𝑯𝑯𝑰𝑰معیار توهم پیچیدگی برآورد الگوی متقارن با 
ها با توجه  زمون کرانهمدت و بلندمدت به همراه آ ؛ الگو کوتاه)ARDL )3, 1, 0و الگوی انتخابی  3 ا توجه به وقفه بهینهب

 .است( 9) برآورد و به شرح جدول توهم پیچیدگی )شاخص هرفیندال(معیار 
 دهد که شاخص هرفیندال اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. مدت نشان می ضرایب برآوردی در کوتاه ،مطابق با این جدول

یابد. این نتیجه حاکی از آن  درصد افزایش می 718/0درصد افزایش یابد، مخارج دولت  یک طوری که اگر پیچیدگی مالیاتی به
 شود. نرخ ارز حقیقی نیز اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. است که توهم مالی بر اساس معیار پیچیدگی مالیاتی تایید می

 ،تیجه آندهد که فرض صفر )در هر سه سطح خطا( رد شده و در ن ( نیز نشان می9) شده در جدول های گزارش آزمون کرانه
و نرخ ارز حقیقی وجود خواهد داشت. نتایج اثر بلندمدت  ،مخارج دولت، معیار توهم پیچیدگی میانامکان رابطه بلندمدت 

درصد  طوری که اگر شاخص هرفیندال یک به دهد که پیچیدگی مالیاتی اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. ( نشان می9) در جدول

-۰/6۱۳-۱/8۵۰/۰664
 نماینده اثر کاهش شاخص اول 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐
−  24/4- 67/2- 0084/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟑𝟑
−  17/2 19/2 0297/0 

 79/0- 91/7- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 آزمون والد برای معناداری

 +𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰ضرایب 
 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 

13/2 1466/0 212/0-  (145/0) 
 آزمون والد برای معناداری

 −𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹ضرایب 
 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 

11/4 0442/0 06/2-  (017/1) 
 ها آزمون کرانه

 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

1/10 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 69/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال t آماره ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰+ 508/0- 08/5- 0000/0 
𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰− 525/0- 19/5- 0000/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+  773/0- 06/1- 2893/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹−  613/0- 85/1- 0664/0 
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توهم کشش، 
هستند. کلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی هستند. متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.

منبع: یافته های پژوهش
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 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

1/10 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 69/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال t آماره ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰+ 508/0- 08/5- 0000/0 
𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰− 525/0- 19/5- 0000/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+  773/0- 06/1- 2893/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹−  613/0- 85/1- 0664/0 

 +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 نماینده اثر کاهش شاخص اول توهم کشش، −𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼، کششده اثر افزایش شاخص اول توهم نماین +𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ها:  تعریف عالمت
. هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅نماینده اثر افزایش نرخ ارز حقیقی و 

 ت به قیمت ثابت است.متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دول
 های پژوهش منبع: یافته

 
 (𝑯𝑯𝑰𝑰توهم پیچیدگی ) نتایج حاصل از برآورد الگوی متقارن و نامتقارن با معیار

 𝑯𝑯𝑰𝑰معیار توهم پیچیدگی برآورد الگوی متقارن با 
ها با توجه  زمون کرانهمدت و بلندمدت به همراه آ ؛ الگو کوتاه)ARDL )3, 1, 0و الگوی انتخابی  3 ا توجه به وقفه بهینهب

 .است( 9) برآورد و به شرح جدول توهم پیچیدگی )شاخص هرفیندال(معیار 
 دهد که شاخص هرفیندال اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. مدت نشان می ضرایب برآوردی در کوتاه ،مطابق با این جدول

یابد. این نتیجه حاکی از آن  درصد افزایش می 718/0درصد افزایش یابد، مخارج دولت  یک طوری که اگر پیچیدگی مالیاتی به
 شود. نرخ ارز حقیقی نیز اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. است که توهم مالی بر اساس معیار پیچیدگی مالیاتی تایید می

 ،تیجه آندهد که فرض صفر )در هر سه سطح خطا( رد شده و در ن ( نیز نشان می9) شده در جدول های گزارش آزمون کرانه
و نرخ ارز حقیقی وجود خواهد داشت. نتایج اثر بلندمدت  ،مخارج دولت، معیار توهم پیچیدگی میانامکان رابطه بلندمدت 

درصد  طوری که اگر شاخص هرفیندال یک به دهد که پیچیدگی مالیاتی اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. ( نشان می9) در جدول

نتایج حاصل از برآورد الگوی متقارن و نامتقارن با معیار توهم پیچیدگی 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐
−  24/4- 67/2- 0084/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟑𝟑
−  17/2 19/2 0297/0 

 79/0- 91/7- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 آزمون والد برای معناداری

 +𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰ضرایب 
 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 

13/2 1466/0 212/0-  (145/0) 
 آزمون والد برای معناداری

 −𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹ضرایب 
 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 

11/4 0442/0 06/2-  (017/1) 
 ها آزمون کرانه

 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

1/10 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 69/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال t آماره ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰+ 508/0- 08/5- 0000/0 
𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰− 525/0- 19/5- 0000/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+  773/0- 06/1- 2893/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹−  613/0- 85/1- 0664/0 

 +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 نماینده اثر کاهش شاخص اول توهم کشش، −𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼، کششده اثر افزایش شاخص اول توهم نماین +𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ها:  تعریف عالمت
. هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅نماینده اثر افزایش نرخ ارز حقیقی و 

 ت به قیمت ثابت است.متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دول
 های پژوهش منبع: یافته

 
 (𝑯𝑯𝑰𝑰توهم پیچیدگی ) نتایج حاصل از برآورد الگوی متقارن و نامتقارن با معیار

 𝑯𝑯𝑰𝑰معیار توهم پیچیدگی برآورد الگوی متقارن با 
ها با توجه  زمون کرانهمدت و بلندمدت به همراه آ ؛ الگو کوتاه)ARDL )3, 1, 0و الگوی انتخابی  3 ا توجه به وقفه بهینهب

 .است( 9) برآورد و به شرح جدول توهم پیچیدگی )شاخص هرفیندال(معیار 
 دهد که شاخص هرفیندال اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. مدت نشان می ضرایب برآوردی در کوتاه ،مطابق با این جدول

یابد. این نتیجه حاکی از آن  درصد افزایش می 718/0درصد افزایش یابد، مخارج دولت  یک طوری که اگر پیچیدگی مالیاتی به
 شود. نرخ ارز حقیقی نیز اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. است که توهم مالی بر اساس معیار پیچیدگی مالیاتی تایید می

 ،تیجه آندهد که فرض صفر )در هر سه سطح خطا( رد شده و در ن ( نیز نشان می9) شده در جدول های گزارش آزمون کرانه
و نرخ ارز حقیقی وجود خواهد داشت. نتایج اثر بلندمدت  ،مخارج دولت، معیار توهم پیچیدگی میانامکان رابطه بلندمدت 

درصد  طوری که اگر شاخص هرفیندال یک به دهد که پیچیدگی مالیاتی اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. ( نشان می9) در جدول

برآورد�الگوی�متقارن�با�معيار�توهم�پيچيدگی�

با توجه به وقفه بهینه ۳ و الگوی انتخابی )ARDL )3, 1, 0؛ الگوی کوتاه مدت و بلندمدت به همراه 
آزمون کرانه ها با توجه معیار توهم پیچیدگی )شاخص هرفیندال( برآورد و به شرح جدول )9( است.

مطابق با این جدول، ضرایب برآوردی در کوتاه مدت نشان می دهد که شاخص هرفیندال اثر مثبت 
بر مخارج دولت دارد. به طوری که اگر پیچیدگی مالیاتی یک درصد افزایش یابد، مخارج دولت ۰/۷۱8 
درصد افزایش می یابد. این نتیجه حاکی از آن است که توهم مالی بر اساس معیار پیچیدگی مالیاتی 
تایید می شود. نرخ ارز حقیقی نیز اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. آزمون کرانه های گزارش شده 
در جدول )9( نیز نشان می دهد که فرض صفر )در هر سه سطح خطا( رد شده و در نتیجه آن، امکان 
ارز حقیقی وجود خواهد داشت.  بلندمدت میان مخارج دولت، معیار توهم پیچیدگی، و نرخ  رابطه 
نتایج اثر بلندمدت در جدول )9( نشان می دهد که پیچیدگی مالیاتی اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. 
به طوری که اگر شاخص هرفیندال یک درصد افزایش یابد، مخارج دولت ۱/۲8 درصد افزایش می یابد. 
بر اساس این، در الگوی متقارن در بلندمدت نیز وجود توهم مالی بر مبنای معیار پیچیدگی مالیاتی 

تایید می شود. نرخ ارز حقیقی در بلندمدت نیز اثر معناداری بر مخارج ندارد.
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جدول ۹: نتایج برآورد متقارن در کوتاه مدت و بلندمدت: معیار توهم پیچیدگی )شاخص هرفیندال(

متغيرهای�توضيحی
برآورد�کوتاه�مدت

سطح�احتمالآماره�tضریب

در الگوی متقارن در بلندمدت نیز وجود توهم مالی بر  این، یابد. بر اساس رصد افزایش مید 28/1افزایش یابد، مخارج دولت 
 شود. نرخ ارز حقیقی در بلندمدت نیز اثر معناداری بر مخارج ندارد. مبنای معیار پیچیدگی مالیاتی تایید می

 
 اخص هرفیندال(توهم پیچیدگی )شمدت و بلندمدت: معیار  نتایج برآورد متقارن در کوتاه :9 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 014/0- 190/0- 8494/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟑𝟑 185/0 70/2 0076/0 

𝑯𝑯𝑯𝑯𝒕𝒕 718/0 25/3 0014/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 014/0 09/0 9313/0 

 83/0- 59/7- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 اه آزمون کرانه

 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

17/14 
 ده 45/3 71/2
 پنج 05/4 23/3
 یک 39/5 36/4

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑯𝑯𝑯𝑯 28/1 72/3 0000/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹 017/0 09/0 9314/0 

 .استلگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندمدت  𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅، هرفیندالشاخص نماینده اثر  𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی 

 های پژوهش منبع: یافته
 

 𝑯𝑯𝑯𝑯برآورد الگوی نامتقارن با معیار 
( 2) بر اساس معادله – 𝐻𝐻𝐻𝐻و  + 𝐻𝐻𝐻𝐻به دو سری  𝐻𝐻𝐻𝐻یل اثر نامتقارن، شاخص در این قالب نیز در برآورد مجدد جهت تحل

 ( نمایش داده شده است.3) این تجزیه در نمودار نتایجتجزیه شده است. 
 

-۰/۰۱4-۰/۱9۰۰/8494

در الگوی متقارن در بلندمدت نیز وجود توهم مالی بر  این، یابد. بر اساس رصد افزایش مید 28/1افزایش یابد، مخارج دولت 
 شود. نرخ ارز حقیقی در بلندمدت نیز اثر معناداری بر مخارج ندارد. مبنای معیار پیچیدگی مالیاتی تایید می

 
 اخص هرفیندال(توهم پیچیدگی )شمدت و بلندمدت: معیار  نتایج برآورد متقارن در کوتاه :9 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 014/0- 190/0- 8494/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟑𝟑 185/0 70/2 0076/0 

𝑯𝑯𝑯𝑯𝒕𝒕 718/0 25/3 0014/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 014/0 09/0 9313/0 

 83/0- 59/7- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 اه آزمون کرانه

 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

17/14 
 ده 45/3 71/2
 پنج 05/4 23/3
 یک 39/5 36/4

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑯𝑯𝑯𝑯 28/1 72/3 0000/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹 017/0 09/0 9314/0 

 .استلگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندمدت  𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅، هرفیندالشاخص نماینده اثر  𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی 

 های پژوهش منبع: یافته
 

 𝑯𝑯𝑯𝑯برآورد الگوی نامتقارن با معیار 
( 2) بر اساس معادله – 𝐻𝐻𝐻𝐻و  + 𝐻𝐻𝐻𝐻به دو سری  𝐻𝐻𝐻𝐻یل اثر نامتقارن، شاخص در این قالب نیز در برآورد مجدد جهت تحل

 ( نمایش داده شده است.3) این تجزیه در نمودار نتایجتجزیه شده است. 
 

۰/۱8۵۲/۷۰۰/۰۰۷6

در الگوی متقارن در بلندمدت نیز وجود توهم مالی بر  این، یابد. بر اساس رصد افزایش مید 28/1افزایش یابد، مخارج دولت 
 شود. نرخ ارز حقیقی در بلندمدت نیز اثر معناداری بر مخارج ندارد. مبنای معیار پیچیدگی مالیاتی تایید می

 
 اخص هرفیندال(توهم پیچیدگی )شمدت و بلندمدت: معیار  نتایج برآورد متقارن در کوتاه :9 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 014/0- 190/0- 8494/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟑𝟑 185/0 70/2 0076/0 

𝑯𝑯𝑯𝑯𝒕𝒕 718/0 25/3 0014/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 014/0 09/0 9313/0 

 83/0- 59/7- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 اه آزمون کرانه

 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

17/14 
 ده 45/3 71/2
 پنج 05/4 23/3
 یک 39/5 36/4

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑯𝑯𝑯𝑯 28/1 72/3 0000/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹 017/0 09/0 9314/0 

 .استلگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندمدت  𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅، هرفیندالشاخص نماینده اثر  𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی 

 های پژوهش منبع: یافته
 

 𝑯𝑯𝑯𝑯برآورد الگوی نامتقارن با معیار 
( 2) بر اساس معادله – 𝐻𝐻𝐻𝐻و  + 𝐻𝐻𝐻𝐻به دو سری  𝐻𝐻𝐻𝐻یل اثر نامتقارن، شاخص در این قالب نیز در برآورد مجدد جهت تحل

 ( نمایش داده شده است.3) این تجزیه در نمودار نتایجتجزیه شده است. 
 

۰/۷۱8۳/۲۵۰/۰۰۱4

در الگوی متقارن در بلندمدت نیز وجود توهم مالی بر  این، یابد. بر اساس رصد افزایش مید 28/1افزایش یابد، مخارج دولت 
 شود. نرخ ارز حقیقی در بلندمدت نیز اثر معناداری بر مخارج ندارد. مبنای معیار پیچیدگی مالیاتی تایید می

 
 اخص هرفیندال(توهم پیچیدگی )شمدت و بلندمدت: معیار  نتایج برآورد متقارن در کوتاه :9 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 014/0- 190/0- 8494/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟑𝟑 185/0 70/2 0076/0 

𝑯𝑯𝑯𝑯𝒕𝒕 718/0 25/3 0014/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 014/0 09/0 9313/0 

 83/0- 59/7- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 اه آزمون کرانه

 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

17/14 
 ده 45/3 71/2
 پنج 05/4 23/3
 یک 39/5 36/4

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑯𝑯𝑯𝑯 28/1 72/3 0000/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹 017/0 09/0 9314/0 

 .استلگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندمدت  𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅، هرفیندالشاخص نماینده اثر  𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی 

 های پژوهش منبع: یافته
 

 𝑯𝑯𝑯𝑯برآورد الگوی نامتقارن با معیار 
( 2) بر اساس معادله – 𝐻𝐻𝐻𝐻و  + 𝐻𝐻𝐻𝐻به دو سری  𝐻𝐻𝐻𝐻یل اثر نامتقارن، شاخص در این قالب نیز در برآورد مجدد جهت تحل

 ( نمایش داده شده است.3) این تجزیه در نمودار نتایجتجزیه شده است. 
 

۰/۰۱4۰/۰9۰/9۳۱۳
)ECT( ۷/۵9۰/۰۰۰۰-۰/8۳-ضریب تصحیح خطا

آماره�آزمون
آزمون�کرانه�ها

سطح�خطا�)درصد(کرانه�دوکرانه�یک

۱4/۱۷
ده۲/۷۱۳/4۵
پنج۳/۲۳4/۰۵
یک4/۳6۵/۳9

متغيرهای�توضيحی
برآورد�بلندمدت

سطح�احتمالآماره�tضریب

در الگوی متقارن در بلندمدت نیز وجود توهم مالی بر  این، یابد. بر اساس رصد افزایش مید 28/1افزایش یابد، مخارج دولت 
 شود. نرخ ارز حقیقی در بلندمدت نیز اثر معناداری بر مخارج ندارد. مبنای معیار پیچیدگی مالیاتی تایید می

 
 اخص هرفیندال(توهم پیچیدگی )شمدت و بلندمدت: معیار  نتایج برآورد متقارن در کوتاه :9 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 014/0- 190/0- 8494/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟑𝟑 185/0 70/2 0076/0 

𝑯𝑯𝑯𝑯𝒕𝒕 718/0 25/3 0014/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 014/0 09/0 9313/0 

 83/0- 59/7- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 اه آزمون کرانه

 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

17/14 
 ده 45/3 71/2
 پنج 05/4 23/3
 یک 39/5 36/4

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑯𝑯𝑯𝑯 28/1 72/3 0000/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹 017/0 09/0 9314/0 

 .استلگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندمدت  𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅، هرفیندالشاخص نماینده اثر  𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی 

 های پژوهش منبع: یافته
 

 𝑯𝑯𝑯𝑯برآورد الگوی نامتقارن با معیار 
( 2) بر اساس معادله – 𝐻𝐻𝐻𝐻و  + 𝐻𝐻𝐻𝐻به دو سری  𝐻𝐻𝐻𝐻یل اثر نامتقارن، شاخص در این قالب نیز در برآورد مجدد جهت تحل

 ( نمایش داده شده است.3) این تجزیه در نمودار نتایجتجزیه شده است. 
 

۱/۲8۳/۷۲۰/۰۰۰۰

در الگوی متقارن در بلندمدت نیز وجود توهم مالی بر  این، یابد. بر اساس رصد افزایش مید 28/1افزایش یابد، مخارج دولت 
 شود. نرخ ارز حقیقی در بلندمدت نیز اثر معناداری بر مخارج ندارد. مبنای معیار پیچیدگی مالیاتی تایید می

 
 اخص هرفیندال(توهم پیچیدگی )شمدت و بلندمدت: معیار  نتایج برآورد متقارن در کوتاه :9 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 014/0- 190/0- 8494/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟑𝟑 185/0 70/2 0076/0 

𝑯𝑯𝑯𝑯𝒕𝒕 718/0 25/3 0014/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 014/0 09/0 9313/0 

 83/0- 59/7- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 اه آزمون کرانه

 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

17/14 
 ده 45/3 71/2
 پنج 05/4 23/3
 یک 39/5 36/4

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑯𝑯𝑯𝑯 28/1 72/3 0000/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹 017/0 09/0 9314/0 

 .استلگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندمدت  𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅، هرفیندالشاخص نماینده اثر  𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی 

 های پژوهش منبع: یافته
 

 𝑯𝑯𝑯𝑯برآورد الگوی نامتقارن با معیار 
( 2) بر اساس معادله – 𝐻𝐻𝐻𝐻و  + 𝐻𝐻𝐻𝐻به دو سری  𝐻𝐻𝐻𝐻یل اثر نامتقارن، شاخص در این قالب نیز در برآورد مجدد جهت تحل

 ( نمایش داده شده است.3) این تجزیه در نمودار نتایجتجزیه شده است. 
 

۰/۰۱۷۰/۰9۰/9۳۱4
 لگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندمدت است.

در الگوی متقارن در بلندمدت نیز وجود توهم مالی بر  این، یابد. بر اساس رصد افزایش مید 28/1افزایش یابد، مخارج دولت 
 شود. نرخ ارز حقیقی در بلندمدت نیز اثر معناداری بر مخارج ندارد. مبنای معیار پیچیدگی مالیاتی تایید می

 
 اخص هرفیندال(توهم پیچیدگی )شمدت و بلندمدت: معیار  نتایج برآورد متقارن در کوتاه :9 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 014/0- 190/0- 8494/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟑𝟑 185/0 70/2 0076/0 

𝑯𝑯𝑯𝑯𝒕𝒕 718/0 25/3 0014/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 014/0 09/0 9313/0 

 83/0- 59/7- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 اه آزمون کرانه

 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

17/14 
 ده 45/3 71/2
 پنج 05/4 23/3
 یک 39/5 36/4

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑯𝑯𝑯𝑯 28/1 72/3 0000/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹 017/0 09/0 9314/0 

 .استلگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندمدت  𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅، هرفیندالشاخص نماینده اثر  𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی 

 های پژوهش منبع: یافته
 

 𝑯𝑯𝑯𝑯برآورد الگوی نامتقارن با معیار 
( 2) بر اساس معادله – 𝐻𝐻𝐻𝐻و  + 𝐻𝐻𝐻𝐻به دو سری  𝐻𝐻𝐻𝐻یل اثر نامتقارن، شاخص در این قالب نیز در برآورد مجدد جهت تحل

 ( نمایش داده شده است.3) این تجزیه در نمودار نتایجتجزیه شده است. 
 

 نماینده اثر شاخص هرفیندال، 

در الگوی متقارن در بلندمدت نیز وجود توهم مالی بر  این، یابد. بر اساس رصد افزایش مید 28/1افزایش یابد، مخارج دولت 
 شود. نرخ ارز حقیقی در بلندمدت نیز اثر معناداری بر مخارج ندارد. مبنای معیار پیچیدگی مالیاتی تایید می

 
 اخص هرفیندال(توهم پیچیدگی )شمدت و بلندمدت: معیار  نتایج برآورد متقارن در کوتاه :9 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 014/0- 190/0- 8494/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟑𝟑 185/0 70/2 0076/0 

𝑯𝑯𝑯𝑯𝒕𝒕 718/0 25/3 0014/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 014/0 09/0 9313/0 

 83/0- 59/7- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 اه آزمون کرانه

 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

17/14 
 ده 45/3 71/2
 پنج 05/4 23/3
 یک 39/5 36/4

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑯𝑯𝑯𝑯 28/1 72/3 0000/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹 017/0 09/0 9314/0 

 .استلگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندمدت  𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅، هرفیندالشاخص نماینده اثر  𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی 

 های پژوهش منبع: یافته
 

 𝑯𝑯𝑯𝑯برآورد الگوی نامتقارن با معیار 
( 2) بر اساس معادله – 𝐻𝐻𝐻𝐻و  + 𝐻𝐻𝐻𝐻به دو سری  𝐻𝐻𝐻𝐻یل اثر نامتقارن، شاخص در این قالب نیز در برآورد مجدد جهت تحل

 ( نمایش داده شده است.3) این تجزیه در نمودار نتایجتجزیه شده است. 
 

تعریف عالمت ها: 
کلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی هستند. متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.

منبع: یافته های پژوهش

در الگوی متقارن در بلندمدت نیز وجود توهم مالی بر  این، یابد. بر اساس رصد افزایش مید 28/1افزایش یابد، مخارج دولت 
 شود. نرخ ارز حقیقی در بلندمدت نیز اثر معناداری بر مخارج ندارد. مبنای معیار پیچیدگی مالیاتی تایید می

 
 اخص هرفیندال(توهم پیچیدگی )شمدت و بلندمدت: معیار  نتایج برآورد متقارن در کوتاه :9 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 014/0- 190/0- 8494/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟑𝟑 185/0 70/2 0076/0 

𝑯𝑯𝑯𝑯𝒕𝒕 718/0 25/3 0014/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 014/0 09/0 9313/0 

 83/0- 59/7- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 اه آزمون کرانه

 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

17/14 
 ده 45/3 71/2
 پنج 05/4 23/3
 یک 39/5 36/4

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑯𝑯𝑯𝑯 28/1 72/3 0000/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹 017/0 09/0 9314/0 

 .استلگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندمدت  𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅، هرفیندالشاخص نماینده اثر  𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی 

 های پژوهش منبع: یافته
 

 𝑯𝑯𝑯𝑯برآورد الگوی نامتقارن با معیار 
( 2) بر اساس معادله – 𝐻𝐻𝐻𝐻و  + 𝐻𝐻𝐻𝐻به دو سری  𝐻𝐻𝐻𝐻یل اثر نامتقارن، شاخص در این قالب نیز در برآورد مجدد جهت تحل

 ( نمایش داده شده است.3) این تجزیه در نمودار نتایجتجزیه شده است. 
 

برآورد�الگوی�نامتقارن�با�معيار�

 

در الگوی متقارن در بلندمدت نیز وجود توهم مالی بر  این، یابد. بر اساس رصد افزایش مید 28/1افزایش یابد، مخارج دولت 
 شود. نرخ ارز حقیقی در بلندمدت نیز اثر معناداری بر مخارج ندارد. مبنای معیار پیچیدگی مالیاتی تایید می

 
 اخص هرفیندال(توهم پیچیدگی )شمدت و بلندمدت: معیار  نتایج برآورد متقارن در کوتاه :9 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 014/0- 190/0- 8494/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟑𝟑 185/0 70/2 0076/0 

𝑯𝑯𝑯𝑯𝒕𝒕 718/0 25/3 0014/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 014/0 09/0 9313/0 

 83/0- 59/7- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 اه آزمون کرانه

 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

17/14 
 ده 45/3 71/2
 پنج 05/4 23/3
 یک 39/5 36/4

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑯𝑯𝑯𝑯 28/1 72/3 0000/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹 017/0 09/0 9314/0 

 .استلگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندمدت  𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅، هرفیندالشاخص نماینده اثر  𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی 

 های پژوهش منبع: یافته
 

 𝑯𝑯𝑯𝑯برآورد الگوی نامتقارن با معیار 
( 2) بر اساس معادله – 𝐻𝐻𝐻𝐻و  + 𝐻𝐻𝐻𝐻به دو سری  𝐻𝐻𝐻𝐻یل اثر نامتقارن، شاخص در این قالب نیز در برآورد مجدد جهت تحل

 ( نمایش داده شده است.3) این تجزیه در نمودار نتایجتجزیه شده است. 
 

 و 

در الگوی متقارن در بلندمدت نیز وجود توهم مالی بر  این، یابد. بر اساس رصد افزایش مید 28/1افزایش یابد، مخارج دولت 
 شود. نرخ ارز حقیقی در بلندمدت نیز اثر معناداری بر مخارج ندارد. مبنای معیار پیچیدگی مالیاتی تایید می

 
 اخص هرفیندال(توهم پیچیدگی )شمدت و بلندمدت: معیار  نتایج برآورد متقارن در کوتاه :9 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 014/0- 190/0- 8494/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟑𝟑 185/0 70/2 0076/0 

𝑯𝑯𝑯𝑯𝒕𝒕 718/0 25/3 0014/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 014/0 09/0 9313/0 

 83/0- 59/7- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 اه آزمون کرانه

 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

17/14 
 ده 45/3 71/2
 پنج 05/4 23/3
 یک 39/5 36/4

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑯𝑯𝑯𝑯 28/1 72/3 0000/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹 017/0 09/0 9314/0 

 .استلگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندمدت  𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅، هرفیندالشاخص نماینده اثر  𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی 

 های پژوهش منبع: یافته
 

 𝑯𝑯𝑯𝑯برآورد الگوی نامتقارن با معیار 
( 2) بر اساس معادله – 𝐻𝐻𝐻𝐻و  + 𝐻𝐻𝐻𝐻به دو سری  𝐻𝐻𝐻𝐻یل اثر نامتقارن، شاخص در این قالب نیز در برآورد مجدد جهت تحل

 ( نمایش داده شده است.3) این تجزیه در نمودار نتایجتجزیه شده است. 
 

 به دو سری 

در الگوی متقارن در بلندمدت نیز وجود توهم مالی بر  این، یابد. بر اساس رصد افزایش مید 28/1افزایش یابد، مخارج دولت 
 شود. نرخ ارز حقیقی در بلندمدت نیز اثر معناداری بر مخارج ندارد. مبنای معیار پیچیدگی مالیاتی تایید می

 
 اخص هرفیندال(توهم پیچیدگی )شمدت و بلندمدت: معیار  نتایج برآورد متقارن در کوتاه :9 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 014/0- 190/0- 8494/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟑𝟑 185/0 70/2 0076/0 

𝑯𝑯𝑯𝑯𝒕𝒕 718/0 25/3 0014/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 014/0 09/0 9313/0 

 83/0- 59/7- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 اه آزمون کرانه

 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

17/14 
 ده 45/3 71/2
 پنج 05/4 23/3
 یک 39/5 36/4

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑯𝑯𝑯𝑯 28/1 72/3 0000/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹 017/0 09/0 9314/0 

 .استلگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندمدت  𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅، هرفیندالشاخص نماینده اثر  𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی 

 های پژوهش منبع: یافته
 

 𝑯𝑯𝑯𝑯برآورد الگوی نامتقارن با معیار 
( 2) بر اساس معادله – 𝐻𝐻𝐻𝐻و  + 𝐻𝐻𝐻𝐻به دو سری  𝐻𝐻𝐻𝐻یل اثر نامتقارن، شاخص در این قالب نیز در برآورد مجدد جهت تحل

 ( نمایش داده شده است.3) این تجزیه در نمودار نتایجتجزیه شده است. 
 

در این قالب نیز در برآورد مجدد جهت تحلیل اثر نامتقارن، شاخص 
بر اساس معادله )۲( تجزیه شده است. نتایج این تجزیه در نمودار )۳( نمایش داده شده است.
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 𝑯𝑯𝑯𝑯تجزیه سری زمانی شاخص  :3نمودار 

 های پژوهش منبع: یافته
 

 ،مطابق با این جدول( گزارش شده است. 10) ندمدت در جدولمدت و بل در کوتاه NARDLایج برآورد الگوی تندر ادامه 
( اثر معناداری +𝐻𝐻𝐻𝐻دهد که روند افزایشی پیچیدگی مالیاتی )ضریب برآوردی متغیر  مدت نشان می ضرایب برآوردی در کوتاه

ولی در  ،مخارج ندارد در دوره جاری اثر معناداری برپیچیدگی مالیاتی نیز اگرچه در بر مخارج دولت ندارد. روند کاهشی 
، مخارج دولت به میزان پیچیدگی مالیاتیدرصدی در  با کاهشی یکطوری که  به وقفه اول اثر مثبت بر مخارج دولت دارد.

وجود  ،رو تایید و از این پیچیدگی مالیاتیمدت وجود نامتقارنی در اثرگذاری  در کوتاه ،یابد. بنابراین درصد کاهش می 508/0
مبنای این عامل البته تنها در حالت کاهش وجود دارد. روند کاهشی نرخ ارز حقیقی نیز در دوره جاری اثر توهم مالی بر 

ولی در وقفه دوم با اثر منفی و در وقفه سوم با اثر مثبت همراه است. آزمون والد برای این  ،معناداری بر مخارج دولت ندارد
 ارز حقیقی اثر منفی بر مخارج دولت دارد.دهد که در مجموع روند کاهشی نرخ  متغیر نشان می

مدت  نبودن روند افزایشی نرخ ارز حقیقی، نامتقارنی اثر نرخ ارز حقیقی بر مخارج دولت در کوتاه، با توجه به معنادارهمچنین
شده  فهرست های آزمون از همه کرانه دهد که مقدار آماره ( نشان می10) شده در جدول گزارش یها آزمون کرانه شود. تایید می

متغیرها تایید و بر اساس آن اثر  میانامکان وجود رابطه بلندمدت  ،رو تر است. از این در سطح خطای دو و سه بزرگ
نه  ( در بلندمدت پیچیدگی مالیاتی10) متغیرهای توضیحی در بلندمدت بر مخارج دولت برآورد شده است. مطابق با جدول

 اداری بر مخارج ندارد. نرخ ارز حقیقی نیز از وضعیتی مشابه برخوردار است.اثر معن ،به هنگام افزایش و نه کاهش
 

 توهم پیچیدگی )شاخص هرفیندال(مدت و بلندمدت: معیار  کوتاه نتایج برآورد نامتقارن در :10 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 006/0 09/0 9228/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏𝟏𝟏 138/0- 15/2- 0333/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏𝟏𝟏 556/0 03/8 0000/0 
𝑯𝑯𝑯𝑯𝒕𝒕+ 144/0 665/0 5068/0 
𝑯𝑯𝑯𝑯𝒕𝒕− 332/0- 14/1- 2552/0 
𝑯𝑯𝑯𝑯𝒕𝒕−𝟏𝟏−  508/0 84/1 0679/0 
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 𝑯𝑯𝑯𝑯تجزیه سری زمانی شاخص  :3نمودار 

 های پژوهش منبع: یافته
 

 ،مطابق با این جدول( گزارش شده است. 10) ندمدت در جدولمدت و بل در کوتاه NARDLایج برآورد الگوی تندر ادامه 
( اثر معناداری +𝐻𝐻𝐻𝐻دهد که روند افزایشی پیچیدگی مالیاتی )ضریب برآوردی متغیر  مدت نشان می ضرایب برآوردی در کوتاه

ولی در  ،مخارج ندارد در دوره جاری اثر معناداری برپیچیدگی مالیاتی نیز اگرچه در بر مخارج دولت ندارد. روند کاهشی 
، مخارج دولت به میزان پیچیدگی مالیاتیدرصدی در  با کاهشی یکطوری که  به وقفه اول اثر مثبت بر مخارج دولت دارد.

وجود  ،رو تایید و از این پیچیدگی مالیاتیمدت وجود نامتقارنی در اثرگذاری  در کوتاه ،یابد. بنابراین درصد کاهش می 508/0
مبنای این عامل البته تنها در حالت کاهش وجود دارد. روند کاهشی نرخ ارز حقیقی نیز در دوره جاری اثر توهم مالی بر 

ولی در وقفه دوم با اثر منفی و در وقفه سوم با اثر مثبت همراه است. آزمون والد برای این  ،معناداری بر مخارج دولت ندارد
 ارز حقیقی اثر منفی بر مخارج دولت دارد.دهد که در مجموع روند کاهشی نرخ  متغیر نشان می

مدت  نبودن روند افزایشی نرخ ارز حقیقی، نامتقارنی اثر نرخ ارز حقیقی بر مخارج دولت در کوتاه، با توجه به معنادارهمچنین
شده  فهرست های آزمون از همه کرانه دهد که مقدار آماره ( نشان می10) شده در جدول گزارش یها آزمون کرانه شود. تایید می

متغیرها تایید و بر اساس آن اثر  میانامکان وجود رابطه بلندمدت  ،رو تر است. از این در سطح خطای دو و سه بزرگ
نه  ( در بلندمدت پیچیدگی مالیاتی10) متغیرهای توضیحی در بلندمدت بر مخارج دولت برآورد شده است. مطابق با جدول

 اداری بر مخارج ندارد. نرخ ارز حقیقی نیز از وضعیتی مشابه برخوردار است.اثر معن ،به هنگام افزایش و نه کاهش
 

 توهم پیچیدگی )شاخص هرفیندال(مدت و بلندمدت: معیار  کوتاه نتایج برآورد نامتقارن در :10 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 006/0 09/0 9228/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏𝟏𝟏 138/0- 15/2- 0333/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏𝟏𝟏 556/0 03/8 0000/0 
𝑯𝑯𝑯𝑯𝒕𝒕+ 144/0 665/0 5068/0 
𝑯𝑯𝑯𝑯𝒕𝒕− 332/0- 14/1- 2552/0 
𝑯𝑯𝑯𝑯𝒕𝒕−𝟏𝟏−  508/0 84/1 0679/0 
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نمودار ۳: تجزیه سری زمانی شاخص 
منبع: یافته های پژوهش

در ادامه نتایج برآورد الگوی NARDL در کوتاه مدت و بلندمدت در جدول )۱۰( گزارش شده 
است. مطابق با این جدول، ضرایب برآوردی در کوتاه مدت نشان می دهد که روند افزایشی پیچیدگی 
اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. روند کاهشی پیچیدگی   )

 
 𝑯𝑯𝑯𝑯تجزیه سری زمانی شاخص  :3نمودار 

 های پژوهش منبع: یافته
 

 ،مطابق با این جدول( گزارش شده است. 10) ندمدت در جدولمدت و بل در کوتاه NARDLایج برآورد الگوی تندر ادامه 
( اثر معناداری +𝐻𝐻𝐻𝐻دهد که روند افزایشی پیچیدگی مالیاتی )ضریب برآوردی متغیر  مدت نشان می ضرایب برآوردی در کوتاه

ولی در  ،مخارج ندارد در دوره جاری اثر معناداری برپیچیدگی مالیاتی نیز اگرچه در بر مخارج دولت ندارد. روند کاهشی 
، مخارج دولت به میزان پیچیدگی مالیاتیدرصدی در  با کاهشی یکطوری که  به وقفه اول اثر مثبت بر مخارج دولت دارد.

وجود  ،رو تایید و از این پیچیدگی مالیاتیمدت وجود نامتقارنی در اثرگذاری  در کوتاه ،یابد. بنابراین درصد کاهش می 508/0
مبنای این عامل البته تنها در حالت کاهش وجود دارد. روند کاهشی نرخ ارز حقیقی نیز در دوره جاری اثر توهم مالی بر 

ولی در وقفه دوم با اثر منفی و در وقفه سوم با اثر مثبت همراه است. آزمون والد برای این  ،معناداری بر مخارج دولت ندارد
 ارز حقیقی اثر منفی بر مخارج دولت دارد.دهد که در مجموع روند کاهشی نرخ  متغیر نشان می

مدت  نبودن روند افزایشی نرخ ارز حقیقی، نامتقارنی اثر نرخ ارز حقیقی بر مخارج دولت در کوتاه، با توجه به معنادارهمچنین
شده  فهرست های آزمون از همه کرانه دهد که مقدار آماره ( نشان می10) شده در جدول گزارش یها آزمون کرانه شود. تایید می

متغیرها تایید و بر اساس آن اثر  میانامکان وجود رابطه بلندمدت  ،رو تر است. از این در سطح خطای دو و سه بزرگ
نه  ( در بلندمدت پیچیدگی مالیاتی10) متغیرهای توضیحی در بلندمدت بر مخارج دولت برآورد شده است. مطابق با جدول

 اداری بر مخارج ندارد. نرخ ارز حقیقی نیز از وضعیتی مشابه برخوردار است.اثر معن ،به هنگام افزایش و نه کاهش
 

 توهم پیچیدگی )شاخص هرفیندال(مدت و بلندمدت: معیار  کوتاه نتایج برآورد نامتقارن در :10 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
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𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏𝟏𝟏 138/0- 15/2- 0333/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏𝟏𝟏 556/0 03/8 0000/0 
𝑯𝑯𝑯𝑯𝒕𝒕+ 144/0 665/0 5068/0 
𝑯𝑯𝑯𝑯𝒕𝒕− 332/0- 14/1- 2552/0 
𝑯𝑯𝑯𝑯𝒕𝒕−𝟏𝟏−  508/0 84/1 0679/0 
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مالیاتی )ضریب برآوردی متغیر 
مالیاتی نیز اگرچه در در دوره جاری اثر معناداری بر مخارج ندارد، ولی در وقفه اول اثر مثبت بر مخارج 
دولت دارد. به طوری که با کاهشی یک درصدی در پیچیدگی مالیاتی، مخارج دولت به میزان ۰/۵۰8 
درصد کاهش می یابد. بنابراین، در کوتاه مدت وجود نامتقارنی در اثرگذاری پیچیدگی مالیاتی تایید 
و از این رو، وجود توهم مالی بر مبنای این عامل البته تنها در حالت کاهش وجود دارد. روند کاهشی 
نرخ ارز حقیقی نیز در دوره جاری اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد، ولی در وقفه دوم با اثر منفی 
و در وقفه سوم با اثر مثبت همراه است. آزمون والد برای این متغیر نشان می دهد که در مجموع روند 

کاهشی نرخ ارز حقیقی اثر منفی بر مخارج دولت دارد.
همچنین، با توجه به معنادارنبودن روند افزایشی نرخ ارز حقیقی، نامتقارنی اثر نرخ ارز حقیقی بر 
مخارج دولت در کوتاه مدت تایید می شود. آزمون کرانه های گزارش شده در جدول )۱۰( نشان می دهد 
که مقدار آماره آزمون از همه کرانه های فهرست شده در سطح خطای دو و سه بزرگ تر است. از این رو، 
امکان وجود رابطه بلندمدت میان متغیرها تایید و بر اساس آن اثر متغیرهای توضیحی در بلندمدت 
بر مخارج دولت برآورد شده است. مطابق با جدول )۱۰( در بلندمدت پیچیدگی مالیاتی نه به هنگام 
افزایش و نه کاهش، اثر معناداری بر مخارج ندارد. نرخ ارز حقیقی نیز از وضعیتی مشابه برخوردار است.
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جدول ۱0: نتایج برآورد نامتقارن در کوتاه مدت و بلندمدت: معیار توهم پیچیدگی )شاخص هرفیندال(

متغيرهای�توضيحی
برآورد�کوتاه�مدت

سطح�احتمالآماره�tضریب

 
 𝑯𝑯𝑯𝑯تجزیه سری زمانی شاخص  :3نمودار 

 های پژوهش منبع: یافته
 

 ،مطابق با این جدول( گزارش شده است. 10) ندمدت در جدولمدت و بل در کوتاه NARDLایج برآورد الگوی تندر ادامه 
( اثر معناداری +𝐻𝐻𝐻𝐻دهد که روند افزایشی پیچیدگی مالیاتی )ضریب برآوردی متغیر  مدت نشان می ضرایب برآوردی در کوتاه

ولی در  ،مخارج ندارد در دوره جاری اثر معناداری برپیچیدگی مالیاتی نیز اگرچه در بر مخارج دولت ندارد. روند کاهشی 
، مخارج دولت به میزان پیچیدگی مالیاتیدرصدی در  با کاهشی یکطوری که  به وقفه اول اثر مثبت بر مخارج دولت دارد.

وجود  ،رو تایید و از این پیچیدگی مالیاتیمدت وجود نامتقارنی در اثرگذاری  در کوتاه ،یابد. بنابراین درصد کاهش می 508/0
مبنای این عامل البته تنها در حالت کاهش وجود دارد. روند کاهشی نرخ ارز حقیقی نیز در دوره جاری اثر توهم مالی بر 

ولی در وقفه دوم با اثر منفی و در وقفه سوم با اثر مثبت همراه است. آزمون والد برای این  ،معناداری بر مخارج دولت ندارد
 ارز حقیقی اثر منفی بر مخارج دولت دارد.دهد که در مجموع روند کاهشی نرخ  متغیر نشان می

مدت  نبودن روند افزایشی نرخ ارز حقیقی، نامتقارنی اثر نرخ ارز حقیقی بر مخارج دولت در کوتاه، با توجه به معنادارهمچنین
شده  فهرست های آزمون از همه کرانه دهد که مقدار آماره ( نشان می10) شده در جدول گزارش یها آزمون کرانه شود. تایید می

متغیرها تایید و بر اساس آن اثر  میانامکان وجود رابطه بلندمدت  ،رو تر است. از این در سطح خطای دو و سه بزرگ
نه  ( در بلندمدت پیچیدگی مالیاتی10) متغیرهای توضیحی در بلندمدت بر مخارج دولت برآورد شده است. مطابق با جدول

 اداری بر مخارج ندارد. نرخ ارز حقیقی نیز از وضعیتی مشابه برخوردار است.اثر معن ،به هنگام افزایش و نه کاهش
 

 توهم پیچیدگی )شاخص هرفیندال(مدت و بلندمدت: معیار  کوتاه نتایج برآورد نامتقارن در :10 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 006/0 09/0 9228/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏𝟏𝟏 138/0- 15/2- 0333/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏𝟏𝟏 556/0 03/8 0000/0 
𝑯𝑯𝑯𝑯𝒕𝒕+ 144/0 665/0 5068/0 
𝑯𝑯𝑯𝑯𝒕𝒕− 332/0- 14/1- 2552/0 
𝑯𝑯𝑯𝑯𝒕𝒕−𝟏𝟏−  508/0 84/1 0679/0 
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 𝑯𝑯𝑯𝑯تجزیه سری زمانی شاخص  :3نمودار 

 های پژوهش منبع: یافته
 

 ،مطابق با این جدول( گزارش شده است. 10) ندمدت در جدولمدت و بل در کوتاه NARDLایج برآورد الگوی تندر ادامه 
( اثر معناداری +𝐻𝐻𝐻𝐻دهد که روند افزایشی پیچیدگی مالیاتی )ضریب برآوردی متغیر  مدت نشان می ضرایب برآوردی در کوتاه

ولی در  ،مخارج ندارد در دوره جاری اثر معناداری برپیچیدگی مالیاتی نیز اگرچه در بر مخارج دولت ندارد. روند کاهشی 
، مخارج دولت به میزان پیچیدگی مالیاتیدرصدی در  با کاهشی یکطوری که  به وقفه اول اثر مثبت بر مخارج دولت دارد.

وجود  ،رو تایید و از این پیچیدگی مالیاتیمدت وجود نامتقارنی در اثرگذاری  در کوتاه ،یابد. بنابراین درصد کاهش می 508/0
مبنای این عامل البته تنها در حالت کاهش وجود دارد. روند کاهشی نرخ ارز حقیقی نیز در دوره جاری اثر توهم مالی بر 

ولی در وقفه دوم با اثر منفی و در وقفه سوم با اثر مثبت همراه است. آزمون والد برای این  ،معناداری بر مخارج دولت ندارد
 ارز حقیقی اثر منفی بر مخارج دولت دارد.دهد که در مجموع روند کاهشی نرخ  متغیر نشان می

مدت  نبودن روند افزایشی نرخ ارز حقیقی، نامتقارنی اثر نرخ ارز حقیقی بر مخارج دولت در کوتاه، با توجه به معنادارهمچنین
شده  فهرست های آزمون از همه کرانه دهد که مقدار آماره ( نشان می10) شده در جدول گزارش یها آزمون کرانه شود. تایید می

متغیرها تایید و بر اساس آن اثر  میانامکان وجود رابطه بلندمدت  ،رو تر است. از این در سطح خطای دو و سه بزرگ
نه  ( در بلندمدت پیچیدگی مالیاتی10) متغیرهای توضیحی در بلندمدت بر مخارج دولت برآورد شده است. مطابق با جدول

 اداری بر مخارج ندارد. نرخ ارز حقیقی نیز از وضعیتی مشابه برخوردار است.اثر معن ،به هنگام افزایش و نه کاهش
 

 توهم پیچیدگی )شاخص هرفیندال(مدت و بلندمدت: معیار  کوتاه نتایج برآورد نامتقارن در :10 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 006/0 09/0 9228/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏𝟏𝟏 138/0- 15/2- 0333/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏𝟏𝟏 556/0 03/8 0000/0 
𝑯𝑯𝑯𝑯𝒕𝒕+ 144/0 665/0 5068/0 
𝑯𝑯𝑯𝑯𝒕𝒕− 332/0- 14/1- 2552/0 
𝑯𝑯𝑯𝑯𝒕𝒕−𝟏𝟏−  508/0 84/1 0679/0 
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 𝑯𝑯𝑯𝑯تجزیه سری زمانی شاخص  :3نمودار 

 های پژوهش منبع: یافته
 

 ،مطابق با این جدول( گزارش شده است. 10) ندمدت در جدولمدت و بل در کوتاه NARDLایج برآورد الگوی تندر ادامه 
( اثر معناداری +𝐻𝐻𝐻𝐻دهد که روند افزایشی پیچیدگی مالیاتی )ضریب برآوردی متغیر  مدت نشان می ضرایب برآوردی در کوتاه

ولی در  ،مخارج ندارد در دوره جاری اثر معناداری برپیچیدگی مالیاتی نیز اگرچه در بر مخارج دولت ندارد. روند کاهشی 
، مخارج دولت به میزان پیچیدگی مالیاتیدرصدی در  با کاهشی یکطوری که  به وقفه اول اثر مثبت بر مخارج دولت دارد.

وجود  ،رو تایید و از این پیچیدگی مالیاتیمدت وجود نامتقارنی در اثرگذاری  در کوتاه ،یابد. بنابراین درصد کاهش می 508/0
مبنای این عامل البته تنها در حالت کاهش وجود دارد. روند کاهشی نرخ ارز حقیقی نیز در دوره جاری اثر توهم مالی بر 

ولی در وقفه دوم با اثر منفی و در وقفه سوم با اثر مثبت همراه است. آزمون والد برای این  ،معناداری بر مخارج دولت ندارد
 ارز حقیقی اثر منفی بر مخارج دولت دارد.دهد که در مجموع روند کاهشی نرخ  متغیر نشان می

مدت  نبودن روند افزایشی نرخ ارز حقیقی، نامتقارنی اثر نرخ ارز حقیقی بر مخارج دولت در کوتاه، با توجه به معنادارهمچنین
شده  فهرست های آزمون از همه کرانه دهد که مقدار آماره ( نشان می10) شده در جدول گزارش یها آزمون کرانه شود. تایید می

متغیرها تایید و بر اساس آن اثر  میانامکان وجود رابطه بلندمدت  ،رو تر است. از این در سطح خطای دو و سه بزرگ
نه  ( در بلندمدت پیچیدگی مالیاتی10) متغیرهای توضیحی در بلندمدت بر مخارج دولت برآورد شده است. مطابق با جدول

 اداری بر مخارج ندارد. نرخ ارز حقیقی نیز از وضعیتی مشابه برخوردار است.اثر معن ،به هنگام افزایش و نه کاهش
 

 توهم پیچیدگی )شاخص هرفیندال(مدت و بلندمدت: معیار  کوتاه نتایج برآورد نامتقارن در :10 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 006/0 09/0 9228/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏𝟏𝟏 138/0- 15/2- 0333/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏𝟏𝟏 556/0 03/8 0000/0 
𝑯𝑯𝑯𝑯𝒕𝒕+ 144/0 665/0 5068/0 
𝑯𝑯𝑯𝑯𝒕𝒕− 332/0- 14/1- 2552/0 
𝑯𝑯𝑯𝑯𝒕𝒕−𝟏𝟏−  508/0 84/1 0679/0 
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 𝑯𝑯𝑯𝑯تجزیه سری زمانی شاخص  :3نمودار 

 های پژوهش منبع: یافته
 

 ،مطابق با این جدول( گزارش شده است. 10) ندمدت در جدولمدت و بل در کوتاه NARDLایج برآورد الگوی تندر ادامه 
( اثر معناداری +𝐻𝐻𝐻𝐻دهد که روند افزایشی پیچیدگی مالیاتی )ضریب برآوردی متغیر  مدت نشان می ضرایب برآوردی در کوتاه

ولی در  ،مخارج ندارد در دوره جاری اثر معناداری برپیچیدگی مالیاتی نیز اگرچه در بر مخارج دولت ندارد. روند کاهشی 
، مخارج دولت به میزان پیچیدگی مالیاتیدرصدی در  با کاهشی یکطوری که  به وقفه اول اثر مثبت بر مخارج دولت دارد.

وجود  ،رو تایید و از این پیچیدگی مالیاتیمدت وجود نامتقارنی در اثرگذاری  در کوتاه ،یابد. بنابراین درصد کاهش می 508/0
مبنای این عامل البته تنها در حالت کاهش وجود دارد. روند کاهشی نرخ ارز حقیقی نیز در دوره جاری اثر توهم مالی بر 

ولی در وقفه دوم با اثر منفی و در وقفه سوم با اثر مثبت همراه است. آزمون والد برای این  ،معناداری بر مخارج دولت ندارد
 ارز حقیقی اثر منفی بر مخارج دولت دارد.دهد که در مجموع روند کاهشی نرخ  متغیر نشان می

مدت  نبودن روند افزایشی نرخ ارز حقیقی، نامتقارنی اثر نرخ ارز حقیقی بر مخارج دولت در کوتاه، با توجه به معنادارهمچنین
شده  فهرست های آزمون از همه کرانه دهد که مقدار آماره ( نشان می10) شده در جدول گزارش یها آزمون کرانه شود. تایید می

متغیرها تایید و بر اساس آن اثر  میانامکان وجود رابطه بلندمدت  ،رو تر است. از این در سطح خطای دو و سه بزرگ
نه  ( در بلندمدت پیچیدگی مالیاتی10) متغیرهای توضیحی در بلندمدت بر مخارج دولت برآورد شده است. مطابق با جدول

 اداری بر مخارج ندارد. نرخ ارز حقیقی نیز از وضعیتی مشابه برخوردار است.اثر معن ،به هنگام افزایش و نه کاهش
 

 توهم پیچیدگی )شاخص هرفیندال(مدت و بلندمدت: معیار  کوتاه نتایج برآورد نامتقارن در :10 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 006/0 09/0 9228/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏𝟏𝟏 138/0- 15/2- 0333/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏𝟏𝟏 556/0 03/8 0000/0 
𝑯𝑯𝑯𝑯𝒕𝒕+ 144/0 665/0 5068/0 
𝑯𝑯𝑯𝑯𝒕𝒕− 332/0- 14/1- 2552/0 
𝑯𝑯𝑯𝑯𝒕𝒕−𝟏𝟏−  508/0 84/1 0679/0 
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 𝑯𝑯𝑯𝑯تجزیه سری زمانی شاخص  :3نمودار 

 های پژوهش منبع: یافته
 

 ،مطابق با این جدول( گزارش شده است. 10) ندمدت در جدولمدت و بل در کوتاه NARDLایج برآورد الگوی تندر ادامه 
( اثر معناداری +𝐻𝐻𝐻𝐻دهد که روند افزایشی پیچیدگی مالیاتی )ضریب برآوردی متغیر  مدت نشان می ضرایب برآوردی در کوتاه

ولی در  ،مخارج ندارد در دوره جاری اثر معناداری برپیچیدگی مالیاتی نیز اگرچه در بر مخارج دولت ندارد. روند کاهشی 
، مخارج دولت به میزان پیچیدگی مالیاتیدرصدی در  با کاهشی یکطوری که  به وقفه اول اثر مثبت بر مخارج دولت دارد.

وجود  ،رو تایید و از این پیچیدگی مالیاتیمدت وجود نامتقارنی در اثرگذاری  در کوتاه ،یابد. بنابراین درصد کاهش می 508/0
مبنای این عامل البته تنها در حالت کاهش وجود دارد. روند کاهشی نرخ ارز حقیقی نیز در دوره جاری اثر توهم مالی بر 

ولی در وقفه دوم با اثر منفی و در وقفه سوم با اثر مثبت همراه است. آزمون والد برای این  ،معناداری بر مخارج دولت ندارد
 ارز حقیقی اثر منفی بر مخارج دولت دارد.دهد که در مجموع روند کاهشی نرخ  متغیر نشان می

مدت  نبودن روند افزایشی نرخ ارز حقیقی، نامتقارنی اثر نرخ ارز حقیقی بر مخارج دولت در کوتاه، با توجه به معنادارهمچنین
شده  فهرست های آزمون از همه کرانه دهد که مقدار آماره ( نشان می10) شده در جدول گزارش یها آزمون کرانه شود. تایید می

متغیرها تایید و بر اساس آن اثر  میانامکان وجود رابطه بلندمدت  ،رو تر است. از این در سطح خطای دو و سه بزرگ
نه  ( در بلندمدت پیچیدگی مالیاتی10) متغیرهای توضیحی در بلندمدت بر مخارج دولت برآورد شده است. مطابق با جدول

 اداری بر مخارج ندارد. نرخ ارز حقیقی نیز از وضعیتی مشابه برخوردار است.اثر معن ،به هنگام افزایش و نه کاهش
 

 توهم پیچیدگی )شاخص هرفیندال(مدت و بلندمدت: معیار  کوتاه نتایج برآورد نامتقارن در :10 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 006/0 09/0 9228/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏𝟏𝟏 138/0- 15/2- 0333/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏𝟏𝟏 556/0 03/8 0000/0 
𝑯𝑯𝑯𝑯𝒕𝒕+ 144/0 665/0 5068/0 
𝑯𝑯𝑯𝑯𝒕𝒕− 332/0- 14/1- 2552/0 
𝑯𝑯𝑯𝑯𝒕𝒕−𝟏𝟏−  508/0 84/1 0679/0 
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 𝑯𝑯𝑯𝑯تجزیه سری زمانی شاخص  :3نمودار 

 های پژوهش منبع: یافته
 

 ،مطابق با این جدول( گزارش شده است. 10) ندمدت در جدولمدت و بل در کوتاه NARDLایج برآورد الگوی تندر ادامه 
( اثر معناداری +𝐻𝐻𝐻𝐻دهد که روند افزایشی پیچیدگی مالیاتی )ضریب برآوردی متغیر  مدت نشان می ضرایب برآوردی در کوتاه

ولی در  ،مخارج ندارد در دوره جاری اثر معناداری برپیچیدگی مالیاتی نیز اگرچه در بر مخارج دولت ندارد. روند کاهشی 
، مخارج دولت به میزان پیچیدگی مالیاتیدرصدی در  با کاهشی یکطوری که  به وقفه اول اثر مثبت بر مخارج دولت دارد.

وجود  ،رو تایید و از این پیچیدگی مالیاتیمدت وجود نامتقارنی در اثرگذاری  در کوتاه ،یابد. بنابراین درصد کاهش می 508/0
مبنای این عامل البته تنها در حالت کاهش وجود دارد. روند کاهشی نرخ ارز حقیقی نیز در دوره جاری اثر توهم مالی بر 

ولی در وقفه دوم با اثر منفی و در وقفه سوم با اثر مثبت همراه است. آزمون والد برای این  ،معناداری بر مخارج دولت ندارد
 ارز حقیقی اثر منفی بر مخارج دولت دارد.دهد که در مجموع روند کاهشی نرخ  متغیر نشان می

مدت  نبودن روند افزایشی نرخ ارز حقیقی، نامتقارنی اثر نرخ ارز حقیقی بر مخارج دولت در کوتاه، با توجه به معنادارهمچنین
شده  فهرست های آزمون از همه کرانه دهد که مقدار آماره ( نشان می10) شده در جدول گزارش یها آزمون کرانه شود. تایید می

متغیرها تایید و بر اساس آن اثر  میانامکان وجود رابطه بلندمدت  ،رو تر است. از این در سطح خطای دو و سه بزرگ
نه  ( در بلندمدت پیچیدگی مالیاتی10) متغیرهای توضیحی در بلندمدت بر مخارج دولت برآورد شده است. مطابق با جدول

 اداری بر مخارج ندارد. نرخ ارز حقیقی نیز از وضعیتی مشابه برخوردار است.اثر معن ،به هنگام افزایش و نه کاهش
 

 توهم پیچیدگی )شاخص هرفیندال(مدت و بلندمدت: معیار  کوتاه نتایج برآورد نامتقارن در :10 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 006/0 09/0 9228/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏𝟏𝟏 138/0- 15/2- 0333/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏𝟏𝟏 556/0 03/8 0000/0 
𝑯𝑯𝑯𝑯𝒕𝒕+ 144/0 665/0 5068/0 
𝑯𝑯𝑯𝑯𝒕𝒕− 332/0- 14/1- 2552/0 
𝑯𝑯𝑯𝑯𝒕𝒕−𝟏𝟏−  508/0 84/1 0679/0 

-۱۵  

-۱۰  

-۵  

۰ 

۵ 

۱۰ 

۱۵ 

13
80

-2
 

13
80

-9
 

13
81

-4
 

13
81

-1
1 

13
82

-6
 

13
83

-1
 

13
83

-8
 

13
84

-3
 

13
84

-1
0 

13
85

-5
 

13
85

-1
2 

13
86

-7
 

13
87

-2
 

13
87

-9
 

13
88

-4
 

13
88

-1
1 

13
89

-6
 

13
90

-1
 

13
90

-8
 

13
91

-3
 

13
91

-1
0 

13
92

-5
 

13
92

-1
2 

13
93

-7
 

13
94

-2
 

13
94

-9
 

13
95

-4
 

13
95

-1
1 

13
96

-6
 

HI+ HI-

۰/۵۰8۱/84۰/۰6۷9
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

+ 20/2 90/0 3688/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

− 350/0- 29/0- 7706/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐

−  38/5- 86/2- 0048/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟑𝟑

−  22/2 91/1 0581/0 
 49/0- 13/4- 0001/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

 آزمون والد برای معناداری
 −𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
25/6 0134/0 16/3- (27/1) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

75/3 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 68/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑯𝑯𝑯𝑯+ 294/0 68/0 4985/0 
𝑳𝑳𝑯𝑯𝑯𝑯− 359/0 79/0 4285/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 727/0- 11/1- 2680/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 82/1- 15/1- 2517/0 

نماینده اثر افزایش نرخ ارز  +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ،نماینده اثر کاهش شاخص هرفیندال −𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻، ماینده اثر افزایش شاخص هرفیندالن +𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻ها:  تعریف عالمت
. متغیر وابسته لگاریتم مخارج هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅حقیقی و 

 کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
 (𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑯𝑯توهم بدهی ) نتایج حاصل از برآورد الگوی متقارن و نامتقارن با معیار

 (𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑯𝑯)معیار توهم بدهی برآورد الگوی متقارن با 
ها با توجه  مدت و بلندمدت به همراه آزمون کرانه ؛ الگو کوتاه)ARDL )6, 2, 5و الگوی انتخابی  6 ه بهینها توجه به وقفب

دهد که  مدت نشان می ضرایب برآوردی در کوتاه ،مطابق با این جدول. است( 11) برآورد و به شرح جدولتوهم بدهی معیار 
های اول و سوم اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. آزمون والد  وقفه توهم بدهی در دوره جاری و وقفه پنجم اثر منفی؛ و در

وجود توهم مالی با  ،مدت اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. بنابراین دهد که در مجموع توهم بدهی در کوتاه نشان می
ولی در وقفه اول و دوم به  ،شود. نرخ ارز حقیقی در دوره جاری اثر معنادار بر مخارج ندارد توجه به این معیار تایید نمی

 دهد که در مجموع اثر نرخ ارز معنادار نیست.  ترتیب اثر مثبت و منفی بر مخارج دولت دارد. آزمون والد نشان می
 

 توهم بدهیمدت و بلندمدت: معیار  برآورد متقارن در کوتاه نتایج :11 جدول
 مدت برآورد کوتاه

۲/۲۰۰/9۰۰/۳688 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕
+ 20/2 90/0 3688/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕
− 350/0- 29/0- 7706/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐
−  38/5- 86/2- 0048/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟑𝟑
−  22/2 91/1 0581/0 

 49/0- 13/4- 0001/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 آزمون والد برای معناداری

 −𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
25/6 0134/0 16/3- (27/1) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

75/3 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 68/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑯𝑯𝑯𝑯+ 294/0 68/0 4985/0 
𝑳𝑳𝑯𝑯𝑯𝑯− 359/0 79/0 4285/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 727/0- 11/1- 2680/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 82/1- 15/1- 2517/0 

نماینده اثر افزایش نرخ ارز  +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ،نماینده اثر کاهش شاخص هرفیندال −𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻، ماینده اثر افزایش شاخص هرفیندالن +𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻ها:  تعریف عالمت
. متغیر وابسته لگاریتم مخارج هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅حقیقی و 

 کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
 (𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑯𝑯توهم بدهی ) نتایج حاصل از برآورد الگوی متقارن و نامتقارن با معیار

 (𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑯𝑯)معیار توهم بدهی برآورد الگوی متقارن با 
ها با توجه  مدت و بلندمدت به همراه آزمون کرانه ؛ الگو کوتاه)ARDL )6, 2, 5و الگوی انتخابی  6 ه بهینها توجه به وقفب

دهد که  مدت نشان می ضرایب برآوردی در کوتاه ،مطابق با این جدول. است( 11) برآورد و به شرح جدولتوهم بدهی معیار 
های اول و سوم اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. آزمون والد  وقفه توهم بدهی در دوره جاری و وقفه پنجم اثر منفی؛ و در

وجود توهم مالی با  ،مدت اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. بنابراین دهد که در مجموع توهم بدهی در کوتاه نشان می
ولی در وقفه اول و دوم به  ،شود. نرخ ارز حقیقی در دوره جاری اثر معنادار بر مخارج ندارد توجه به این معیار تایید نمی

 دهد که در مجموع اثر نرخ ارز معنادار نیست.  ترتیب اثر مثبت و منفی بر مخارج دولت دارد. آزمون والد نشان می
 

 توهم بدهیمدت و بلندمدت: معیار  برآورد متقارن در کوتاه نتایج :11 جدول
 مدت برآورد کوتاه

-۰/۳۵۰-۰/۲9۰/۷۷۰6

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕
+ 20/2 90/0 3688/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕
− 350/0- 29/0- 7706/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐
−  38/5- 86/2- 0048/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟑𝟑
−  22/2 91/1 0581/0 

 49/0- 13/4- 0001/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 آزمون والد برای معناداری

 −𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
25/6 0134/0 16/3- (27/1) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

75/3 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 68/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑯𝑯𝑯𝑯+ 294/0 68/0 4985/0 
𝑳𝑳𝑯𝑯𝑯𝑯− 359/0 79/0 4285/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 727/0- 11/1- 2680/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 82/1- 15/1- 2517/0 

نماینده اثر افزایش نرخ ارز  +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ،نماینده اثر کاهش شاخص هرفیندال −𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻، ماینده اثر افزایش شاخص هرفیندالن +𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻ها:  تعریف عالمت
. متغیر وابسته لگاریتم مخارج هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅حقیقی و 

 کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
 (𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑯𝑯توهم بدهی ) نتایج حاصل از برآورد الگوی متقارن و نامتقارن با معیار

 (𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑯𝑯)معیار توهم بدهی برآورد الگوی متقارن با 
ها با توجه  مدت و بلندمدت به همراه آزمون کرانه ؛ الگو کوتاه)ARDL )6, 2, 5و الگوی انتخابی  6 ه بهینها توجه به وقفب

دهد که  مدت نشان می ضرایب برآوردی در کوتاه ،مطابق با این جدول. است( 11) برآورد و به شرح جدولتوهم بدهی معیار 
های اول و سوم اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. آزمون والد  وقفه توهم بدهی در دوره جاری و وقفه پنجم اثر منفی؛ و در

وجود توهم مالی با  ،مدت اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. بنابراین دهد که در مجموع توهم بدهی در کوتاه نشان می
ولی در وقفه اول و دوم به  ،شود. نرخ ارز حقیقی در دوره جاری اثر معنادار بر مخارج ندارد توجه به این معیار تایید نمی

 دهد که در مجموع اثر نرخ ارز معنادار نیست.  ترتیب اثر مثبت و منفی بر مخارج دولت دارد. آزمون والد نشان می
 

 توهم بدهیمدت و بلندمدت: معیار  برآورد متقارن در کوتاه نتایج :11 جدول
 مدت برآورد کوتاه

-۵/۳8-۲/86۰/۰۰48

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕
+ 20/2 90/0 3688/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕
− 350/0- 29/0- 7706/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐
−  38/5- 86/2- 0048/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟑𝟑
−  22/2 91/1 0581/0 

 49/0- 13/4- 0001/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 آزمون والد برای معناداری

 −𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
25/6 0134/0 16/3- (27/1) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

75/3 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 68/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑯𝑯𝑯𝑯+ 294/0 68/0 4985/0 
𝑳𝑳𝑯𝑯𝑯𝑯− 359/0 79/0 4285/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 727/0- 11/1- 2680/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 82/1- 15/1- 2517/0 

نماینده اثر افزایش نرخ ارز  +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ،نماینده اثر کاهش شاخص هرفیندال −𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻، ماینده اثر افزایش شاخص هرفیندالن +𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻ها:  تعریف عالمت
. متغیر وابسته لگاریتم مخارج هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅حقیقی و 

 کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
 (𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑯𝑯توهم بدهی ) نتایج حاصل از برآورد الگوی متقارن و نامتقارن با معیار

 (𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑯𝑯)معیار توهم بدهی برآورد الگوی متقارن با 
ها با توجه  مدت و بلندمدت به همراه آزمون کرانه ؛ الگو کوتاه)ARDL )6, 2, 5و الگوی انتخابی  6 ه بهینها توجه به وقفب

دهد که  مدت نشان می ضرایب برآوردی در کوتاه ،مطابق با این جدول. است( 11) برآورد و به شرح جدولتوهم بدهی معیار 
های اول و سوم اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. آزمون والد  وقفه توهم بدهی در دوره جاری و وقفه پنجم اثر منفی؛ و در

وجود توهم مالی با  ،مدت اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. بنابراین دهد که در مجموع توهم بدهی در کوتاه نشان می
ولی در وقفه اول و دوم به  ،شود. نرخ ارز حقیقی در دوره جاری اثر معنادار بر مخارج ندارد توجه به این معیار تایید نمی

 دهد که در مجموع اثر نرخ ارز معنادار نیست.  ترتیب اثر مثبت و منفی بر مخارج دولت دارد. آزمون والد نشان می
 

 توهم بدهیمدت و بلندمدت: معیار  برآورد متقارن در کوتاه نتایج :11 جدول
 مدت برآورد کوتاه

۲/۲۲۱/9۱۰/۰۵8۱
)ECT( 4/۱۳۰/۰۰۰۱-۰/49-ضریب تصحیح خطا
آزمون والد برای معناداری

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕
+ 20/2 90/0 3688/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕
− 350/0- 29/0- 7706/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐
−  38/5- 86/2- 0048/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟑𝟑
−  22/2 91/1 0581/0 

 49/0- 13/4- 0001/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 آزمون والد برای معناداری

 −𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
25/6 0134/0 16/3- (27/1) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

75/3 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 68/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑯𝑯𝑯𝑯+ 294/0 68/0 4985/0 
𝑳𝑳𝑯𝑯𝑯𝑯− 359/0 79/0 4285/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 727/0- 11/1- 2680/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 82/1- 15/1- 2517/0 

نماینده اثر افزایش نرخ ارز  +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ،نماینده اثر کاهش شاخص هرفیندال −𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻، ماینده اثر افزایش شاخص هرفیندالن +𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻ها:  تعریف عالمت
. متغیر وابسته لگاریتم مخارج هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅حقیقی و 

 کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
 (𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑯𝑯توهم بدهی ) نتایج حاصل از برآورد الگوی متقارن و نامتقارن با معیار

 (𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑯𝑯)معیار توهم بدهی برآورد الگوی متقارن با 
ها با توجه  مدت و بلندمدت به همراه آزمون کرانه ؛ الگو کوتاه)ARDL )6, 2, 5و الگوی انتخابی  6 ه بهینها توجه به وقفب

دهد که  مدت نشان می ضرایب برآوردی در کوتاه ،مطابق با این جدول. است( 11) برآورد و به شرح جدولتوهم بدهی معیار 
های اول و سوم اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. آزمون والد  وقفه توهم بدهی در دوره جاری و وقفه پنجم اثر منفی؛ و در

وجود توهم مالی با  ،مدت اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. بنابراین دهد که در مجموع توهم بدهی در کوتاه نشان می
ولی در وقفه اول و دوم به  ،شود. نرخ ارز حقیقی در دوره جاری اثر معنادار بر مخارج ندارد توجه به این معیار تایید نمی

 دهد که در مجموع اثر نرخ ارز معنادار نیست.  ترتیب اثر مثبت و منفی بر مخارج دولت دارد. آزمون والد نشان می
 

 توهم بدهیمدت و بلندمدت: معیار  برآورد متقارن در کوتاه نتایج :11 جدول
 مدت برآورد کوتاه

ضرایب 
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𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕
+ 20/2 90/0 3688/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕
− 350/0- 29/0- 7706/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐
−  38/5- 86/2- 0048/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟑𝟑
−  22/2 91/1 0581/0 

 49/0- 13/4- 0001/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 آزمون والد برای معناداری

 −𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
25/6 0134/0 16/3- (27/1) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

75/3 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 68/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑯𝑯𝑯𝑯+ 294/0 68/0 4985/0 
𝑳𝑳𝑯𝑯𝑯𝑯− 359/0 79/0 4285/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 727/0- 11/1- 2680/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 82/1- 15/1- 2517/0 

نماینده اثر افزایش نرخ ارز  +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ،نماینده اثر کاهش شاخص هرفیندال −𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻، ماینده اثر افزایش شاخص هرفیندالن +𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻ها:  تعریف عالمت
. متغیر وابسته لگاریتم مخارج هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅حقیقی و 

 کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
 (𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑯𝑯توهم بدهی ) نتایج حاصل از برآورد الگوی متقارن و نامتقارن با معیار

 (𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑯𝑯)معیار توهم بدهی برآورد الگوی متقارن با 
ها با توجه  مدت و بلندمدت به همراه آزمون کرانه ؛ الگو کوتاه)ARDL )6, 2, 5و الگوی انتخابی  6 ه بهینها توجه به وقفب

دهد که  مدت نشان می ضرایب برآوردی در کوتاه ،مطابق با این جدول. است( 11) برآورد و به شرح جدولتوهم بدهی معیار 
های اول و سوم اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. آزمون والد  وقفه توهم بدهی در دوره جاری و وقفه پنجم اثر منفی؛ و در

وجود توهم مالی با  ،مدت اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. بنابراین دهد که در مجموع توهم بدهی در کوتاه نشان می
ولی در وقفه اول و دوم به  ،شود. نرخ ارز حقیقی در دوره جاری اثر معنادار بر مخارج ندارد توجه به این معیار تایید نمی

 دهد که در مجموع اثر نرخ ارز معنادار نیست.  ترتیب اثر مثبت و منفی بر مخارج دولت دارد. آزمون والد نشان می
 

 توهم بدهیمدت و بلندمدت: معیار  برآورد متقارن در کوتاه نتایج :11 جدول
 مدت برآورد کوتاه

۰/۲94۰/68۰/498۵

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕
+ 20/2 90/0 3688/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕
− 350/0- 29/0- 7706/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐
−  38/5- 86/2- 0048/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟑𝟑
−  22/2 91/1 0581/0 

 49/0- 13/4- 0001/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 آزمون والد برای معناداری

 −𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
25/6 0134/0 16/3- (27/1) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

75/3 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 68/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑯𝑯𝑯𝑯+ 294/0 68/0 4985/0 
𝑳𝑳𝑯𝑯𝑯𝑯− 359/0 79/0 4285/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 727/0- 11/1- 2680/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 82/1- 15/1- 2517/0 

نماینده اثر افزایش نرخ ارز  +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ،نماینده اثر کاهش شاخص هرفیندال −𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻، ماینده اثر افزایش شاخص هرفیندالن +𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻ها:  تعریف عالمت
. متغیر وابسته لگاریتم مخارج هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅حقیقی و 

 کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
 (𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑯𝑯توهم بدهی ) نتایج حاصل از برآورد الگوی متقارن و نامتقارن با معیار

 (𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑯𝑯)معیار توهم بدهی برآورد الگوی متقارن با 
ها با توجه  مدت و بلندمدت به همراه آزمون کرانه ؛ الگو کوتاه)ARDL )6, 2, 5و الگوی انتخابی  6 ه بهینها توجه به وقفب

دهد که  مدت نشان می ضرایب برآوردی در کوتاه ،مطابق با این جدول. است( 11) برآورد و به شرح جدولتوهم بدهی معیار 
های اول و سوم اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. آزمون والد  وقفه توهم بدهی در دوره جاری و وقفه پنجم اثر منفی؛ و در

وجود توهم مالی با  ،مدت اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. بنابراین دهد که در مجموع توهم بدهی در کوتاه نشان می
ولی در وقفه اول و دوم به  ،شود. نرخ ارز حقیقی در دوره جاری اثر معنادار بر مخارج ندارد توجه به این معیار تایید نمی

 دهد که در مجموع اثر نرخ ارز معنادار نیست.  ترتیب اثر مثبت و منفی بر مخارج دولت دارد. آزمون والد نشان می
 

 توهم بدهیمدت و بلندمدت: معیار  برآورد متقارن در کوتاه نتایج :11 جدول
 مدت برآورد کوتاه

۰/۳۵9۰/۷9۰/4۲8۵

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕
+ 20/2 90/0 3688/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕
− 350/0- 29/0- 7706/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐
−  38/5- 86/2- 0048/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟑𝟑
−  22/2 91/1 0581/0 

 49/0- 13/4- 0001/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 آزمون والد برای معناداری

 −𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
25/6 0134/0 16/3- (27/1) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

75/3 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 68/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑯𝑯𝑯𝑯+ 294/0 68/0 4985/0 
𝑳𝑳𝑯𝑯𝑯𝑯− 359/0 79/0 4285/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 727/0- 11/1- 2680/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 82/1- 15/1- 2517/0 

نماینده اثر افزایش نرخ ارز  +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ،نماینده اثر کاهش شاخص هرفیندال −𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻، ماینده اثر افزایش شاخص هرفیندالن +𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻ها:  تعریف عالمت
. متغیر وابسته لگاریتم مخارج هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅حقیقی و 

 کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
 (𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑯𝑯توهم بدهی ) نتایج حاصل از برآورد الگوی متقارن و نامتقارن با معیار

 (𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑯𝑯)معیار توهم بدهی برآورد الگوی متقارن با 
ها با توجه  مدت و بلندمدت به همراه آزمون کرانه ؛ الگو کوتاه)ARDL )6, 2, 5و الگوی انتخابی  6 ه بهینها توجه به وقفب

دهد که  مدت نشان می ضرایب برآوردی در کوتاه ،مطابق با این جدول. است( 11) برآورد و به شرح جدولتوهم بدهی معیار 
های اول و سوم اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. آزمون والد  وقفه توهم بدهی در دوره جاری و وقفه پنجم اثر منفی؛ و در

وجود توهم مالی با  ،مدت اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. بنابراین دهد که در مجموع توهم بدهی در کوتاه نشان می
ولی در وقفه اول و دوم به  ،شود. نرخ ارز حقیقی در دوره جاری اثر معنادار بر مخارج ندارد توجه به این معیار تایید نمی

 دهد که در مجموع اثر نرخ ارز معنادار نیست.  ترتیب اثر مثبت و منفی بر مخارج دولت دارد. آزمون والد نشان می
 

 توهم بدهیمدت و بلندمدت: معیار  برآورد متقارن در کوتاه نتایج :11 جدول
 مدت برآورد کوتاه

-۰/۷۲۷-۱/۱۱۰/۲68۰

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕
+ 20/2 90/0 3688/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕
− 350/0- 29/0- 7706/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐
−  38/5- 86/2- 0048/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟑𝟑
−  22/2 91/1 0581/0 

 49/0- 13/4- 0001/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 آزمون والد برای معناداری

 −𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
25/6 0134/0 16/3- (27/1) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

75/3 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 68/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑯𝑯𝑯𝑯+ 294/0 68/0 4985/0 
𝑳𝑳𝑯𝑯𝑯𝑯− 359/0 79/0 4285/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 727/0- 11/1- 2680/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 82/1- 15/1- 2517/0 

نماینده اثر افزایش نرخ ارز  +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ،نماینده اثر کاهش شاخص هرفیندال −𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻، ماینده اثر افزایش شاخص هرفیندالن +𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻ها:  تعریف عالمت
. متغیر وابسته لگاریتم مخارج هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅حقیقی و 

 کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
 (𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑯𝑯توهم بدهی ) نتایج حاصل از برآورد الگوی متقارن و نامتقارن با معیار

 (𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑯𝑯)معیار توهم بدهی برآورد الگوی متقارن با 
ها با توجه  مدت و بلندمدت به همراه آزمون کرانه ؛ الگو کوتاه)ARDL )6, 2, 5و الگوی انتخابی  6 ه بهینها توجه به وقفب

دهد که  مدت نشان می ضرایب برآوردی در کوتاه ،مطابق با این جدول. است( 11) برآورد و به شرح جدولتوهم بدهی معیار 
های اول و سوم اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. آزمون والد  وقفه توهم بدهی در دوره جاری و وقفه پنجم اثر منفی؛ و در

وجود توهم مالی با  ،مدت اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. بنابراین دهد که در مجموع توهم بدهی در کوتاه نشان می
ولی در وقفه اول و دوم به  ،شود. نرخ ارز حقیقی در دوره جاری اثر معنادار بر مخارج ندارد توجه به این معیار تایید نمی

 دهد که در مجموع اثر نرخ ارز معنادار نیست.  ترتیب اثر مثبت و منفی بر مخارج دولت دارد. آزمون والد نشان می
 

 توهم بدهیمدت و بلندمدت: معیار  برآورد متقارن در کوتاه نتایج :11 جدول
 مدت برآورد کوتاه

-۱/8۲-۱/۱۵۰/۲۵۱۷
 نماینده اثر کاهش شاخص هرفیندال، 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕
+ 20/2 90/0 3688/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕
− 350/0- 29/0- 7706/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐
−  38/5- 86/2- 0048/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟑𝟑
−  22/2 91/1 0581/0 

 49/0- 13/4- 0001/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 آزمون والد برای معناداری

 −𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
25/6 0134/0 16/3- (27/1) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

75/3 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 68/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑯𝑯𝑯𝑯+ 294/0 68/0 4985/0 
𝑳𝑳𝑯𝑯𝑯𝑯− 359/0 79/0 4285/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 727/0- 11/1- 2680/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 82/1- 15/1- 2517/0 

نماینده اثر افزایش نرخ ارز  +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ،نماینده اثر کاهش شاخص هرفیندال −𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻، ماینده اثر افزایش شاخص هرفیندالن +𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻ها:  تعریف عالمت
. متغیر وابسته لگاریتم مخارج هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅حقیقی و 

 کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
 (𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑯𝑯توهم بدهی ) نتایج حاصل از برآورد الگوی متقارن و نامتقارن با معیار

 (𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑯𝑯)معیار توهم بدهی برآورد الگوی متقارن با 
ها با توجه  مدت و بلندمدت به همراه آزمون کرانه ؛ الگو کوتاه)ARDL )6, 2, 5و الگوی انتخابی  6 ه بهینها توجه به وقفب

دهد که  مدت نشان می ضرایب برآوردی در کوتاه ،مطابق با این جدول. است( 11) برآورد و به شرح جدولتوهم بدهی معیار 
های اول و سوم اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. آزمون والد  وقفه توهم بدهی در دوره جاری و وقفه پنجم اثر منفی؛ و در

وجود توهم مالی با  ،مدت اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. بنابراین دهد که در مجموع توهم بدهی در کوتاه نشان می
ولی در وقفه اول و دوم به  ،شود. نرخ ارز حقیقی در دوره جاری اثر معنادار بر مخارج ندارد توجه به این معیار تایید نمی

 دهد که در مجموع اثر نرخ ارز معنادار نیست.  ترتیب اثر مثبت و منفی بر مخارج دولت دارد. آزمون والد نشان می
 

 توهم بدهیمدت و بلندمدت: معیار  برآورد متقارن در کوتاه نتایج :11 جدول
 مدت برآورد کوتاه

 نماینده اثر افزایش شاخص هرفیندال، 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕
+ 20/2 90/0 3688/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕
− 350/0- 29/0- 7706/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐
−  38/5- 86/2- 0048/0 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟑𝟑
−  22/2 91/1 0581/0 

 49/0- 13/4- 0001/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 آزمون والد برای معناداری

 −𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
25/6 0134/0 16/3- (27/1) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

75/3 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 68/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑯𝑯𝑯𝑯+ 294/0 68/0 4985/0 
𝑳𝑳𝑯𝑯𝑯𝑯− 359/0 79/0 4285/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 727/0- 11/1- 2680/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 82/1- 15/1- 2517/0 

نماینده اثر افزایش نرخ ارز  +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ،نماینده اثر کاهش شاخص هرفیندال −𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻، ماینده اثر افزایش شاخص هرفیندالن +𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻ها:  تعریف عالمت
. متغیر وابسته لگاریتم مخارج هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅حقیقی و 

 کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
 (𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑯𝑯توهم بدهی ) نتایج حاصل از برآورد الگوی متقارن و نامتقارن با معیار

 (𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑯𝑯)معیار توهم بدهی برآورد الگوی متقارن با 
ها با توجه  مدت و بلندمدت به همراه آزمون کرانه ؛ الگو کوتاه)ARDL )6, 2, 5و الگوی انتخابی  6 ه بهینها توجه به وقفب

دهد که  مدت نشان می ضرایب برآوردی در کوتاه ،مطابق با این جدول. است( 11) برآورد و به شرح جدولتوهم بدهی معیار 
های اول و سوم اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. آزمون والد  وقفه توهم بدهی در دوره جاری و وقفه پنجم اثر منفی؛ و در

وجود توهم مالی با  ،مدت اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. بنابراین دهد که در مجموع توهم بدهی در کوتاه نشان می
ولی در وقفه اول و دوم به  ،شود. نرخ ارز حقیقی در دوره جاری اثر معنادار بر مخارج ندارد توجه به این معیار تایید نمی

 دهد که در مجموع اثر نرخ ارز معنادار نیست.  ترتیب اثر مثبت و منفی بر مخارج دولت دارد. آزمون والد نشان می
 

 توهم بدهیمدت و بلندمدت: معیار  برآورد متقارن در کوتاه نتایج :11 جدول
 مدت برآورد کوتاه

تعریف عالمت ها: 
 نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی در بلندمدت هستند. 
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−  22/2 91/1 0581/0 
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 آزمون والد برای معناداری

 −𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
25/6 0134/0 16/3- (27/1) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

75/3 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 68/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑯𝑯𝑯𝑯+ 294/0 68/0 4985/0 
𝑳𝑳𝑯𝑯𝑯𝑯− 359/0 79/0 4285/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 727/0- 11/1- 2680/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 82/1- 15/1- 2517/0 

نماینده اثر افزایش نرخ ارز  +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ،نماینده اثر کاهش شاخص هرفیندال −𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻، ماینده اثر افزایش شاخص هرفیندالن +𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻ها:  تعریف عالمت
. متغیر وابسته لگاریتم مخارج هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅حقیقی و 

 کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
 (𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑯𝑯توهم بدهی ) نتایج حاصل از برآورد الگوی متقارن و نامتقارن با معیار

 (𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑯𝑯)معیار توهم بدهی برآورد الگوی متقارن با 
ها با توجه  مدت و بلندمدت به همراه آزمون کرانه ؛ الگو کوتاه)ARDL )6, 2, 5و الگوی انتخابی  6 ه بهینها توجه به وقفب

دهد که  مدت نشان می ضرایب برآوردی در کوتاه ،مطابق با این جدول. است( 11) برآورد و به شرح جدولتوهم بدهی معیار 
های اول و سوم اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. آزمون والد  وقفه توهم بدهی در دوره جاری و وقفه پنجم اثر منفی؛ و در

وجود توهم مالی با  ،مدت اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. بنابراین دهد که در مجموع توهم بدهی در کوتاه نشان می
ولی در وقفه اول و دوم به  ،شود. نرخ ارز حقیقی در دوره جاری اثر معنادار بر مخارج ندارد توجه به این معیار تایید نمی

 دهد که در مجموع اثر نرخ ارز معنادار نیست.  ترتیب اثر مثبت و منفی بر مخارج دولت دارد. آزمون والد نشان می
 

 توهم بدهیمدت و بلندمدت: معیار  برآورد متقارن در کوتاه نتایج :11 جدول
 مدت برآورد کوتاه

 نماینده اثر افزایش نرخ ارز حقیقی و 
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25/6 0134/0 16/3- (27/1) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

75/3 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 68/2
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 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑯𝑯𝑯𝑯+ 294/0 68/0 4985/0 
𝑳𝑳𝑯𝑯𝑯𝑯− 359/0 79/0 4285/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 727/0- 11/1- 2680/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 82/1- 15/1- 2517/0 

نماینده اثر افزایش نرخ ارز  +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ،نماینده اثر کاهش شاخص هرفیندال −𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻، ماینده اثر افزایش شاخص هرفیندالن +𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻ها:  تعریف عالمت
. متغیر وابسته لگاریتم مخارج هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅حقیقی و 

 کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
 (𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑯𝑯توهم بدهی ) نتایج حاصل از برآورد الگوی متقارن و نامتقارن با معیار

 (𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑯𝑯)معیار توهم بدهی برآورد الگوی متقارن با 
ها با توجه  مدت و بلندمدت به همراه آزمون کرانه ؛ الگو کوتاه)ARDL )6, 2, 5و الگوی انتخابی  6 ه بهینها توجه به وقفب

دهد که  مدت نشان می ضرایب برآوردی در کوتاه ،مطابق با این جدول. است( 11) برآورد و به شرح جدولتوهم بدهی معیار 
های اول و سوم اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. آزمون والد  وقفه توهم بدهی در دوره جاری و وقفه پنجم اثر منفی؛ و در

وجود توهم مالی با  ،مدت اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. بنابراین دهد که در مجموع توهم بدهی در کوتاه نشان می
ولی در وقفه اول و دوم به  ،شود. نرخ ارز حقیقی در دوره جاری اثر معنادار بر مخارج ندارد توجه به این معیار تایید نمی

 دهد که در مجموع اثر نرخ ارز معنادار نیست.  ترتیب اثر مثبت و منفی بر مخارج دولت دارد. آزمون والد نشان می
 

 توهم بدهیمدت و بلندمدت: معیار  برآورد متقارن در کوتاه نتایج :11 جدول
 مدت برآورد کوتاه

کلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی هستند. متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.

منبع: یافته های پژوهش
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نماینده اثر افزایش نرخ ارز  +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ،نماینده اثر کاهش شاخص هرفیندال −𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻، ماینده اثر افزایش شاخص هرفیندالن +𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻ها:  تعریف عالمت
. متغیر وابسته لگاریتم مخارج هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅حقیقی و 

 کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
 (𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑯𝑯توهم بدهی ) نتایج حاصل از برآورد الگوی متقارن و نامتقارن با معیار

 (𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑯𝑯)معیار توهم بدهی برآورد الگوی متقارن با 
ها با توجه  مدت و بلندمدت به همراه آزمون کرانه ؛ الگو کوتاه)ARDL )6, 2, 5و الگوی انتخابی  6 ه بهینها توجه به وقفب

دهد که  مدت نشان می ضرایب برآوردی در کوتاه ،مطابق با این جدول. است( 11) برآورد و به شرح جدولتوهم بدهی معیار 
های اول و سوم اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. آزمون والد  وقفه توهم بدهی در دوره جاری و وقفه پنجم اثر منفی؛ و در

وجود توهم مالی با  ،مدت اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. بنابراین دهد که در مجموع توهم بدهی در کوتاه نشان می
ولی در وقفه اول و دوم به  ،شود. نرخ ارز حقیقی در دوره جاری اثر معنادار بر مخارج ندارد توجه به این معیار تایید نمی

 دهد که در مجموع اثر نرخ ارز معنادار نیست.  ترتیب اثر مثبت و منفی بر مخارج دولت دارد. آزمون والد نشان می
 

 توهم بدهیمدت و بلندمدت: معیار  برآورد متقارن در کوتاه نتایج :11 جدول
 مدت برآورد کوتاه
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نماینده اثر افزایش نرخ ارز  +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ،نماینده اثر کاهش شاخص هرفیندال −𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻، ماینده اثر افزایش شاخص هرفیندالن +𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻ها:  تعریف عالمت
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ها با توجه  مدت و بلندمدت به همراه آزمون کرانه ؛ الگو کوتاه)ARDL )6, 2, 5و الگوی انتخابی  6 ه بهینها توجه به وقفب

دهد که  مدت نشان می ضرایب برآوردی در کوتاه ،مطابق با این جدول. است( 11) برآورد و به شرح جدولتوهم بدهی معیار 
های اول و سوم اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. آزمون والد  وقفه توهم بدهی در دوره جاری و وقفه پنجم اثر منفی؛ و در

وجود توهم مالی با  ،مدت اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. بنابراین دهد که در مجموع توهم بدهی در کوتاه نشان می
ولی در وقفه اول و دوم به  ،شود. نرخ ارز حقیقی در دوره جاری اثر معنادار بر مخارج ندارد توجه به این معیار تایید نمی

 دهد که در مجموع اثر نرخ ارز معنادار نیست.  ترتیب اثر مثبت و منفی بر مخارج دولت دارد. آزمون والد نشان می
 

 توهم بدهیمدت و بلندمدت: معیار  برآورد متقارن در کوتاه نتایج :11 جدول
 مدت برآورد کوتاه

برآورد�الگوی�متقارن�با�معيار�توهم�بدهی�

با توجه به وقفه بهینه 6 و الگوی انتخابی )ARDL )6, 2, 5؛ الگوی کوتاه مدت و بلندمدت به همراه 
آزمون کرانه ها با توجه معیار توهم بدهی برآورد و به شرح جدول )۱۱( است. مطابق با این جدول، 
ضرایب برآوردی در کوتاه مدت نشان می دهد که توهم بدهی در دوره جاری و وقفه پنجم اثر منفی؛ 
و در وقفه های اول و سوم اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. آزمون والد نشان می دهد که در مجموع 
توهم بدهی در کوتاه مدت اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. بنابراین، وجود توهم مالی با توجه به 
این معیار تایید نمی شود. نرخ ارز حقیقی در دوره جاری اثر معنادار بر مخارج ندارد، ولی در وقفه اول 
و دوم به ترتیب اثر مثبت و منفی بر مخارج دولت دارد. آزمون والد نشان می دهد که در مجموع اثر 

نرخ ارز معنادار نیست. 
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جدول ۱۱: نتایج برآورد متقارن در کوتاه مدت و بلندمدت: معیار توهم بدهی

متغيرهای�توضيحی�
برآورد�کوتاه�مدت

سطح�احتمالآماره�tضریب  لسطح احتما tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 044/0 59/0 5538/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟑𝟑 154/0 12/2 0351/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟓𝟓 124/0 72/1 0877/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟔𝟔 119/0 65/1 1014/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕 082/0- 22/2- 0275/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟏𝟏 082/0 12/2 0356/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟑𝟑 074/0 89/1 0604/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟓𝟓 074/0- 99/1- 0475/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 690/0- 83/0- 4077/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏 27/2 82/1 0709/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐 74/1- 10/2- 0370/0 

 61/0- 23/4- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 آزمون والد برای معناداری

 𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 ضرایب
 راف معیار(اندازه مجموع ضرایب )انح سطح احتمال Fمقدار آماره 

0001/0 9905/0 0007/0  (063/0) 
 آزمون والد برای معناداری

 𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹ضرایب 
 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 

42/0 5191/0 53/0  (82/0) 
 ها آزمون کرانه

 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

40/4 
 ده 45/3 71/2
 پنج 05/4 23/3
 یک 39/5 36/4

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 109/0- 36/1- 1764/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹 258/0- 08/1- 2804/0 

کلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .استدت لگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندم 𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅، توهم بدهینماینده اثر شاخص  𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستند

 های پژوهش منبع: یافته
 

امکان رابطه بلندمدت بین مخارج دولت، شاخص توهم که دهد  نیز نشان می (11) شده در جدول های گزارش آزمون کرانه
دهد که توهم بدهی در  اهد داشت. نتایج برآورد بلندمدت در این جدول نشان میو نرخ ارز حقیقی وجود خو ،بدهی

مدت در بلندمدت نیز توهم مالی مبتنی بر معیار  به مانند دوره کوتاه ،بلندمدت نیز اثر معنادار بر مخارج دولت ندارد. بنابراین
 بر مخارج دولت ندارد.شود. نرخ ارز حقیقی نیز در بلندمدت اثر معنادار  توهم بدهی تایید نمی

 

۰/۰44۰/۵9۰/۵۵۳8
 لسطح احتما tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 044/0 59/0 5538/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟑𝟑 154/0 12/2 0351/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟓𝟓 124/0 72/1 0877/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟔𝟔 119/0 65/1 1014/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕 082/0- 22/2- 0275/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟏𝟏 082/0 12/2 0356/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟑𝟑 074/0 89/1 0604/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟓𝟓 074/0- 99/1- 0475/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 690/0- 83/0- 4077/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏 27/2 82/1 0709/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐 74/1- 10/2- 0370/0 

 61/0- 23/4- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 آزمون والد برای معناداری

 𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 ضرایب
 راف معیار(اندازه مجموع ضرایب )انح سطح احتمال Fمقدار آماره 

0001/0 9905/0 0007/0  (063/0) 
 آزمون والد برای معناداری

 𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹ضرایب 
 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 

42/0 5191/0 53/0  (82/0) 
 ها آزمون کرانه

 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

40/4 
 ده 45/3 71/2
 پنج 05/4 23/3
 یک 39/5 36/4

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 109/0- 36/1- 1764/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹 258/0- 08/1- 2804/0 

کلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .استدت لگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندم 𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅، توهم بدهینماینده اثر شاخص  𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستند

 های پژوهش منبع: یافته
 

امکان رابطه بلندمدت بین مخارج دولت، شاخص توهم که دهد  نیز نشان می (11) شده در جدول های گزارش آزمون کرانه
دهد که توهم بدهی در  اهد داشت. نتایج برآورد بلندمدت در این جدول نشان میو نرخ ارز حقیقی وجود خو ،بدهی

مدت در بلندمدت نیز توهم مالی مبتنی بر معیار  به مانند دوره کوتاه ،بلندمدت نیز اثر معنادار بر مخارج دولت ندارد. بنابراین
 بر مخارج دولت ندارد.شود. نرخ ارز حقیقی نیز در بلندمدت اثر معنادار  توهم بدهی تایید نمی

 

۰/۱۵4۲/۱۲۰/۰۳۵۱

 لسطح احتما tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 044/0 59/0 5538/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟑𝟑 154/0 12/2 0351/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟓𝟓 124/0 72/1 0877/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟔𝟔 119/0 65/1 1014/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕 082/0- 22/2- 0275/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟏𝟏 082/0 12/2 0356/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟑𝟑 074/0 89/1 0604/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟓𝟓 074/0- 99/1- 0475/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 690/0- 83/0- 4077/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏 27/2 82/1 0709/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐 74/1- 10/2- 0370/0 

 61/0- 23/4- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 آزمون والد برای معناداری

 𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 ضرایب
 راف معیار(اندازه مجموع ضرایب )انح سطح احتمال Fمقدار آماره 

0001/0 9905/0 0007/0  (063/0) 
 آزمون والد برای معناداری

 𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹ضرایب 
 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 

42/0 5191/0 53/0  (82/0) 
 ها آزمون کرانه

 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

40/4 
 ده 45/3 71/2
 پنج 05/4 23/3
 یک 39/5 36/4

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 109/0- 36/1- 1764/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹 258/0- 08/1- 2804/0 

کلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .استدت لگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندم 𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅، توهم بدهینماینده اثر شاخص  𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستند

 های پژوهش منبع: یافته
 

امکان رابطه بلندمدت بین مخارج دولت، شاخص توهم که دهد  نیز نشان می (11) شده در جدول های گزارش آزمون کرانه
دهد که توهم بدهی در  اهد داشت. نتایج برآورد بلندمدت در این جدول نشان میو نرخ ارز حقیقی وجود خو ،بدهی

مدت در بلندمدت نیز توهم مالی مبتنی بر معیار  به مانند دوره کوتاه ،بلندمدت نیز اثر معنادار بر مخارج دولت ندارد. بنابراین
 بر مخارج دولت ندارد.شود. نرخ ارز حقیقی نیز در بلندمدت اثر معنادار  توهم بدهی تایید نمی

 

۰/۱۲4۱/۷۲۰/۰8۷۷

 لسطح احتما tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 044/0 59/0 5538/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟑𝟑 154/0 12/2 0351/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟓𝟓 124/0 72/1 0877/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟔𝟔 119/0 65/1 1014/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕 082/0- 22/2- 0275/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟏𝟏 082/0 12/2 0356/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟑𝟑 074/0 89/1 0604/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟓𝟓 074/0- 99/1- 0475/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 690/0- 83/0- 4077/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏 27/2 82/1 0709/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐 74/1- 10/2- 0370/0 

 61/0- 23/4- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 آزمون والد برای معناداری

 𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 ضرایب
 راف معیار(اندازه مجموع ضرایب )انح سطح احتمال Fمقدار آماره 

0001/0 9905/0 0007/0  (063/0) 
 آزمون والد برای معناداری

 𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹ضرایب 
 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 

42/0 5191/0 53/0  (82/0) 
 ها آزمون کرانه

 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

40/4 
 ده 45/3 71/2
 پنج 05/4 23/3
 یک 39/5 36/4

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 109/0- 36/1- 1764/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹 258/0- 08/1- 2804/0 

کلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .استدت لگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندم 𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅، توهم بدهینماینده اثر شاخص  𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستند

 های پژوهش منبع: یافته
 

امکان رابطه بلندمدت بین مخارج دولت، شاخص توهم که دهد  نیز نشان می (11) شده در جدول های گزارش آزمون کرانه
دهد که توهم بدهی در  اهد داشت. نتایج برآورد بلندمدت در این جدول نشان میو نرخ ارز حقیقی وجود خو ،بدهی

مدت در بلندمدت نیز توهم مالی مبتنی بر معیار  به مانند دوره کوتاه ،بلندمدت نیز اثر معنادار بر مخارج دولت ندارد. بنابراین
 بر مخارج دولت ندارد.شود. نرخ ارز حقیقی نیز در بلندمدت اثر معنادار  توهم بدهی تایید نمی

 

۰/۱۱9۱/6۵۰/۱۰۱4

 لسطح احتما tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 044/0 59/0 5538/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟑𝟑 154/0 12/2 0351/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟓𝟓 124/0 72/1 0877/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟔𝟔 119/0 65/1 1014/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕 082/0- 22/2- 0275/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟏𝟏 082/0 12/2 0356/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟑𝟑 074/0 89/1 0604/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟓𝟓 074/0- 99/1- 0475/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 690/0- 83/0- 4077/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏 27/2 82/1 0709/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐 74/1- 10/2- 0370/0 

 61/0- 23/4- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 آزمون والد برای معناداری

 𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 ضرایب
 راف معیار(اندازه مجموع ضرایب )انح سطح احتمال Fمقدار آماره 

0001/0 9905/0 0007/0  (063/0) 
 آزمون والد برای معناداری

 𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹ضرایب 
 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 

42/0 5191/0 53/0  (82/0) 
 ها آزمون کرانه

 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

40/4 
 ده 45/3 71/2
 پنج 05/4 23/3
 یک 39/5 36/4

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 109/0- 36/1- 1764/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹 258/0- 08/1- 2804/0 

کلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .استدت لگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندم 𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅، توهم بدهینماینده اثر شاخص  𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستند

 های پژوهش منبع: یافته
 

امکان رابطه بلندمدت بین مخارج دولت، شاخص توهم که دهد  نیز نشان می (11) شده در جدول های گزارش آزمون کرانه
دهد که توهم بدهی در  اهد داشت. نتایج برآورد بلندمدت در این جدول نشان میو نرخ ارز حقیقی وجود خو ،بدهی

مدت در بلندمدت نیز توهم مالی مبتنی بر معیار  به مانند دوره کوتاه ،بلندمدت نیز اثر معنادار بر مخارج دولت ندارد. بنابراین
 بر مخارج دولت ندارد.شود. نرخ ارز حقیقی نیز در بلندمدت اثر معنادار  توهم بدهی تایید نمی

 

-۰/۰8۲-۲/۲۲۰/۰۲۷۵

 لسطح احتما tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 044/0 59/0 5538/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟑𝟑 154/0 12/2 0351/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟓𝟓 124/0 72/1 0877/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟔𝟔 119/0 65/1 1014/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕 082/0- 22/2- 0275/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟏𝟏 082/0 12/2 0356/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟑𝟑 074/0 89/1 0604/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟓𝟓 074/0- 99/1- 0475/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 690/0- 83/0- 4077/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏 27/2 82/1 0709/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐 74/1- 10/2- 0370/0 

 61/0- 23/4- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 آزمون والد برای معناداری

 𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 ضرایب
 راف معیار(اندازه مجموع ضرایب )انح سطح احتمال Fمقدار آماره 

0001/0 9905/0 0007/0  (063/0) 
 آزمون والد برای معناداری

 𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹ضرایب 
 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 

42/0 5191/0 53/0  (82/0) 
 ها آزمون کرانه

 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

40/4 
 ده 45/3 71/2
 پنج 05/4 23/3
 یک 39/5 36/4

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 109/0- 36/1- 1764/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹 258/0- 08/1- 2804/0 

کلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .استدت لگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندم 𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅، توهم بدهینماینده اثر شاخص  𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستند

 های پژوهش منبع: یافته
 

امکان رابطه بلندمدت بین مخارج دولت، شاخص توهم که دهد  نیز نشان می (11) شده در جدول های گزارش آزمون کرانه
دهد که توهم بدهی در  اهد داشت. نتایج برآورد بلندمدت در این جدول نشان میو نرخ ارز حقیقی وجود خو ،بدهی

مدت در بلندمدت نیز توهم مالی مبتنی بر معیار  به مانند دوره کوتاه ،بلندمدت نیز اثر معنادار بر مخارج دولت ندارد. بنابراین
 بر مخارج دولت ندارد.شود. نرخ ارز حقیقی نیز در بلندمدت اثر معنادار  توهم بدهی تایید نمی

 

۰/۰8۲۲/۱۲۰/۰۳۵6

 لسطح احتما tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 044/0 59/0 5538/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟑𝟑 154/0 12/2 0351/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟓𝟓 124/0 72/1 0877/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟔𝟔 119/0 65/1 1014/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕 082/0- 22/2- 0275/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟏𝟏 082/0 12/2 0356/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟑𝟑 074/0 89/1 0604/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟓𝟓 074/0- 99/1- 0475/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 690/0- 83/0- 4077/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏 27/2 82/1 0709/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐 74/1- 10/2- 0370/0 

 61/0- 23/4- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 آزمون والد برای معناداری

 𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 ضرایب
 راف معیار(اندازه مجموع ضرایب )انح سطح احتمال Fمقدار آماره 

0001/0 9905/0 0007/0  (063/0) 
 آزمون والد برای معناداری

 𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹ضرایب 
 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 

42/0 5191/0 53/0  (82/0) 
 ها آزمون کرانه

 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

40/4 
 ده 45/3 71/2
 پنج 05/4 23/3
 یک 39/5 36/4

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 109/0- 36/1- 1764/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹 258/0- 08/1- 2804/0 

کلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .استدت لگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندم 𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅، توهم بدهینماینده اثر شاخص  𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستند

 های پژوهش منبع: یافته
 

امکان رابطه بلندمدت بین مخارج دولت، شاخص توهم که دهد  نیز نشان می (11) شده در جدول های گزارش آزمون کرانه
دهد که توهم بدهی در  اهد داشت. نتایج برآورد بلندمدت در این جدول نشان میو نرخ ارز حقیقی وجود خو ،بدهی

مدت در بلندمدت نیز توهم مالی مبتنی بر معیار  به مانند دوره کوتاه ،بلندمدت نیز اثر معنادار بر مخارج دولت ندارد. بنابراین
 بر مخارج دولت ندارد.شود. نرخ ارز حقیقی نیز در بلندمدت اثر معنادار  توهم بدهی تایید نمی

 

۰/۰۷4۱/89۰/۰6۰4

 لسطح احتما tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 044/0 59/0 5538/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟑𝟑 154/0 12/2 0351/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟓𝟓 124/0 72/1 0877/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟔𝟔 119/0 65/1 1014/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕 082/0- 22/2- 0275/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟏𝟏 082/0 12/2 0356/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟑𝟑 074/0 89/1 0604/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟓𝟓 074/0- 99/1- 0475/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 690/0- 83/0- 4077/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏 27/2 82/1 0709/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐 74/1- 10/2- 0370/0 

 61/0- 23/4- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 آزمون والد برای معناداری

 𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 ضرایب
 راف معیار(اندازه مجموع ضرایب )انح سطح احتمال Fمقدار آماره 

0001/0 9905/0 0007/0  (063/0) 
 آزمون والد برای معناداری

 𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹ضرایب 
 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 

42/0 5191/0 53/0  (82/0) 
 ها آزمون کرانه

 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

40/4 
 ده 45/3 71/2
 پنج 05/4 23/3
 یک 39/5 36/4

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 109/0- 36/1- 1764/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹 258/0- 08/1- 2804/0 

کلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .استدت لگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندم 𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅، توهم بدهینماینده اثر شاخص  𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستند

 های پژوهش منبع: یافته
 

امکان رابطه بلندمدت بین مخارج دولت، شاخص توهم که دهد  نیز نشان می (11) شده در جدول های گزارش آزمون کرانه
دهد که توهم بدهی در  اهد داشت. نتایج برآورد بلندمدت در این جدول نشان میو نرخ ارز حقیقی وجود خو ،بدهی

مدت در بلندمدت نیز توهم مالی مبتنی بر معیار  به مانند دوره کوتاه ،بلندمدت نیز اثر معنادار بر مخارج دولت ندارد. بنابراین
 بر مخارج دولت ندارد.شود. نرخ ارز حقیقی نیز در بلندمدت اثر معنادار  توهم بدهی تایید نمی

 

-۰/۰۷4-۱/99۰/۰4۷۵

 لسطح احتما tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 044/0 59/0 5538/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟑𝟑 154/0 12/2 0351/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟓𝟓 124/0 72/1 0877/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟔𝟔 119/0 65/1 1014/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕 082/0- 22/2- 0275/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟏𝟏 082/0 12/2 0356/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟑𝟑 074/0 89/1 0604/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟓𝟓 074/0- 99/1- 0475/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 690/0- 83/0- 4077/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏 27/2 82/1 0709/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐 74/1- 10/2- 0370/0 

 61/0- 23/4- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 آزمون والد برای معناداری

 𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 ضرایب
 راف معیار(اندازه مجموع ضرایب )انح سطح احتمال Fمقدار آماره 

0001/0 9905/0 0007/0  (063/0) 
 آزمون والد برای معناداری

 𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹ضرایب 
 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 

42/0 5191/0 53/0  (82/0) 
 ها آزمون کرانه

 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

40/4 
 ده 45/3 71/2
 پنج 05/4 23/3
 یک 39/5 36/4

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 109/0- 36/1- 1764/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹 258/0- 08/1- 2804/0 

کلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .استدت لگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندم 𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅، توهم بدهینماینده اثر شاخص  𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستند

 های پژوهش منبع: یافته
 

امکان رابطه بلندمدت بین مخارج دولت، شاخص توهم که دهد  نیز نشان می (11) شده در جدول های گزارش آزمون کرانه
دهد که توهم بدهی در  اهد داشت. نتایج برآورد بلندمدت در این جدول نشان میو نرخ ارز حقیقی وجود خو ،بدهی

مدت در بلندمدت نیز توهم مالی مبتنی بر معیار  به مانند دوره کوتاه ،بلندمدت نیز اثر معنادار بر مخارج دولت ندارد. بنابراین
 بر مخارج دولت ندارد.شود. نرخ ارز حقیقی نیز در بلندمدت اثر معنادار  توهم بدهی تایید نمی

 

-۰/69۰-۰/8۳۰/4۰۷۷

 لسطح احتما tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 044/0 59/0 5538/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟑𝟑 154/0 12/2 0351/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟓𝟓 124/0 72/1 0877/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟔𝟔 119/0 65/1 1014/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕 082/0- 22/2- 0275/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟏𝟏 082/0 12/2 0356/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟑𝟑 074/0 89/1 0604/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟓𝟓 074/0- 99/1- 0475/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 690/0- 83/0- 4077/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏 27/2 82/1 0709/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐 74/1- 10/2- 0370/0 

 61/0- 23/4- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 آزمون والد برای معناداری

 𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 ضرایب
 راف معیار(اندازه مجموع ضرایب )انح سطح احتمال Fمقدار آماره 

0001/0 9905/0 0007/0  (063/0) 
 آزمون والد برای معناداری

 𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹ضرایب 
 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 

42/0 5191/0 53/0  (82/0) 
 ها آزمون کرانه

 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

40/4 
 ده 45/3 71/2
 پنج 05/4 23/3
 یک 39/5 36/4

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 109/0- 36/1- 1764/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹 258/0- 08/1- 2804/0 

کلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .استدت لگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندم 𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅، توهم بدهینماینده اثر شاخص  𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستند

 های پژوهش منبع: یافته
 

امکان رابطه بلندمدت بین مخارج دولت، شاخص توهم که دهد  نیز نشان می (11) شده در جدول های گزارش آزمون کرانه
دهد که توهم بدهی در  اهد داشت. نتایج برآورد بلندمدت در این جدول نشان میو نرخ ارز حقیقی وجود خو ،بدهی

مدت در بلندمدت نیز توهم مالی مبتنی بر معیار  به مانند دوره کوتاه ،بلندمدت نیز اثر معنادار بر مخارج دولت ندارد. بنابراین
 بر مخارج دولت ندارد.شود. نرخ ارز حقیقی نیز در بلندمدت اثر معنادار  توهم بدهی تایید نمی

 

۲/۲۷۱/8۲۰/۰۷۰9

 لسطح احتما tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 044/0 59/0 5538/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟑𝟑 154/0 12/2 0351/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟓𝟓 124/0 72/1 0877/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟔𝟔 119/0 65/1 1014/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕 082/0- 22/2- 0275/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟏𝟏 082/0 12/2 0356/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟑𝟑 074/0 89/1 0604/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟓𝟓 074/0- 99/1- 0475/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 690/0- 83/0- 4077/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏 27/2 82/1 0709/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐 74/1- 10/2- 0370/0 

 61/0- 23/4- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 آزمون والد برای معناداری

 𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 ضرایب
 راف معیار(اندازه مجموع ضرایب )انح سطح احتمال Fمقدار آماره 

0001/0 9905/0 0007/0  (063/0) 
 آزمون والد برای معناداری

 𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹ضرایب 
 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 

42/0 5191/0 53/0  (82/0) 
 ها آزمون کرانه

 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

40/4 
 ده 45/3 71/2
 پنج 05/4 23/3
 یک 39/5 36/4

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 109/0- 36/1- 1764/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹 258/0- 08/1- 2804/0 

کلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .استدت لگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندم 𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅، توهم بدهینماینده اثر شاخص  𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستند

 های پژوهش منبع: یافته
 

امکان رابطه بلندمدت بین مخارج دولت، شاخص توهم که دهد  نیز نشان می (11) شده در جدول های گزارش آزمون کرانه
دهد که توهم بدهی در  اهد داشت. نتایج برآورد بلندمدت در این جدول نشان میو نرخ ارز حقیقی وجود خو ،بدهی

مدت در بلندمدت نیز توهم مالی مبتنی بر معیار  به مانند دوره کوتاه ،بلندمدت نیز اثر معنادار بر مخارج دولت ندارد. بنابراین
 بر مخارج دولت ندارد.شود. نرخ ارز حقیقی نیز در بلندمدت اثر معنادار  توهم بدهی تایید نمی

 

-۱/۷4-۲/۱۰۰/۰۳۷۰
)ECT( 4/۲۳۰/۰۰۰۰-۰/6۱-ضریب تصحیح خطا
آزمون والد برای معناداری

 لسطح احتما tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 044/0 59/0 5538/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟑𝟑 154/0 12/2 0351/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟓𝟓 124/0 72/1 0877/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟔𝟔 119/0 65/1 1014/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕 082/0- 22/2- 0275/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟏𝟏 082/0 12/2 0356/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟑𝟑 074/0 89/1 0604/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟓𝟓 074/0- 99/1- 0475/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 690/0- 83/0- 4077/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏 27/2 82/1 0709/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐 74/1- 10/2- 0370/0 

 61/0- 23/4- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 آزمون والد برای معناداری

 𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 ضرایب
 راف معیار(اندازه مجموع ضرایب )انح سطح احتمال Fمقدار آماره 

0001/0 9905/0 0007/0  (063/0) 
 آزمون والد برای معناداری

 𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹ضرایب 
 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 

42/0 5191/0 53/0  (82/0) 
 ها آزمون کرانه

 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

40/4 
 ده 45/3 71/2
 پنج 05/4 23/3
 یک 39/5 36/4

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 109/0- 36/1- 1764/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹 258/0- 08/1- 2804/0 

کلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .استدت لگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندم 𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅، توهم بدهینماینده اثر شاخص  𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستند

 های پژوهش منبع: یافته
 

امکان رابطه بلندمدت بین مخارج دولت، شاخص توهم که دهد  نیز نشان می (11) شده در جدول های گزارش آزمون کرانه
دهد که توهم بدهی در  اهد داشت. نتایج برآورد بلندمدت در این جدول نشان میو نرخ ارز حقیقی وجود خو ،بدهی

مدت در بلندمدت نیز توهم مالی مبتنی بر معیار  به مانند دوره کوتاه ،بلندمدت نیز اثر معنادار بر مخارج دولت ندارد. بنابراین
 بر مخارج دولت ندارد.شود. نرخ ارز حقیقی نیز در بلندمدت اثر معنادار  توهم بدهی تایید نمی

 

ضرایب 
F اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار(سطح احتمالمقدار آماره

۰/۰۰۰۱۰/99۰۵)۰/۰6۳(  ۰/۰۰۰۷
آزمون والد برای معناداری

 لسطح احتما tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 044/0 59/0 5538/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟑𝟑 154/0 12/2 0351/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟓𝟓 124/0 72/1 0877/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟔𝟔 119/0 65/1 1014/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕 082/0- 22/2- 0275/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟏𝟏 082/0 12/2 0356/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟑𝟑 074/0 89/1 0604/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟓𝟓 074/0- 99/1- 0475/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 690/0- 83/0- 4077/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏 27/2 82/1 0709/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐 74/1- 10/2- 0370/0 

 61/0- 23/4- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 آزمون والد برای معناداری

 𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 ضرایب
 راف معیار(اندازه مجموع ضرایب )انح سطح احتمال Fمقدار آماره 

0001/0 9905/0 0007/0  (063/0) 
 آزمون والد برای معناداری

 𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹ضرایب 
 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 

42/0 5191/0 53/0  (82/0) 
 ها آزمون کرانه

 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

40/4 
 ده 45/3 71/2
 پنج 05/4 23/3
 یک 39/5 36/4

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 109/0- 36/1- 1764/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹 258/0- 08/1- 2804/0 

کلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .استدت لگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندم 𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅، توهم بدهینماینده اثر شاخص  𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستند

 های پژوهش منبع: یافته
 

امکان رابطه بلندمدت بین مخارج دولت، شاخص توهم که دهد  نیز نشان می (11) شده در جدول های گزارش آزمون کرانه
دهد که توهم بدهی در  اهد داشت. نتایج برآورد بلندمدت در این جدول نشان میو نرخ ارز حقیقی وجود خو ،بدهی

مدت در بلندمدت نیز توهم مالی مبتنی بر معیار  به مانند دوره کوتاه ،بلندمدت نیز اثر معنادار بر مخارج دولت ندارد. بنابراین
 بر مخارج دولت ندارد.شود. نرخ ارز حقیقی نیز در بلندمدت اثر معنادار  توهم بدهی تایید نمی

 

ضرایب 
F اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار(سطح احتمالمقدار آماره

۰/4۲۰/۵۱9۱)۰/8۲(  ۰/۵۳
آزمون�کرانه�ها

سطح�خطا�)درصد(کرانه�دوکرانه�یکآماره�آزمون

4/4۰
ده۲/۷۱۳/4۵
پنج۳/۲۳4/۰۵
یک4/۳6۵/۳9

متغيرهای�توضيحی
برآورد�بلندمدت

سطح�احتمالآماره�tضریب

 لسطح احتما tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 044/0 59/0 5538/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟑𝟑 154/0 12/2 0351/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟓𝟓 124/0 72/1 0877/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟔𝟔 119/0 65/1 1014/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕 082/0- 22/2- 0275/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟏𝟏 082/0 12/2 0356/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟑𝟑 074/0 89/1 0604/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟓𝟓 074/0- 99/1- 0475/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 690/0- 83/0- 4077/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏 27/2 82/1 0709/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐 74/1- 10/2- 0370/0 

 61/0- 23/4- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 آزمون والد برای معناداری

 𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 ضرایب
 راف معیار(اندازه مجموع ضرایب )انح سطح احتمال Fمقدار آماره 

0001/0 9905/0 0007/0  (063/0) 
 آزمون والد برای معناداری

 𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹ضرایب 
 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 

42/0 5191/0 53/0  (82/0) 
 ها آزمون کرانه

 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

40/4 
 ده 45/3 71/2
 پنج 05/4 23/3
 یک 39/5 36/4

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 109/0- 36/1- 1764/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹 258/0- 08/1- 2804/0 

کلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .استدت لگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندم 𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅، توهم بدهینماینده اثر شاخص  𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستند

 های پژوهش منبع: یافته
 

امکان رابطه بلندمدت بین مخارج دولت، شاخص توهم که دهد  نیز نشان می (11) شده در جدول های گزارش آزمون کرانه
دهد که توهم بدهی در  اهد داشت. نتایج برآورد بلندمدت در این جدول نشان میو نرخ ارز حقیقی وجود خو ،بدهی

مدت در بلندمدت نیز توهم مالی مبتنی بر معیار  به مانند دوره کوتاه ،بلندمدت نیز اثر معنادار بر مخارج دولت ندارد. بنابراین
 بر مخارج دولت ندارد.شود. نرخ ارز حقیقی نیز در بلندمدت اثر معنادار  توهم بدهی تایید نمی

 

-۰/۱۰9-۱/۳6۰/۱۷64

 لسطح احتما tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 044/0 59/0 5538/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟑𝟑 154/0 12/2 0351/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟓𝟓 124/0 72/1 0877/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟔𝟔 119/0 65/1 1014/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕 082/0- 22/2- 0275/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟏𝟏 082/0 12/2 0356/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟑𝟑 074/0 89/1 0604/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟓𝟓 074/0- 99/1- 0475/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 690/0- 83/0- 4077/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏 27/2 82/1 0709/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐 74/1- 10/2- 0370/0 

 61/0- 23/4- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 آزمون والد برای معناداری

 𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 ضرایب
 راف معیار(اندازه مجموع ضرایب )انح سطح احتمال Fمقدار آماره 

0001/0 9905/0 0007/0  (063/0) 
 آزمون والد برای معناداری

 𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹ضرایب 
 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 

42/0 5191/0 53/0  (82/0) 
 ها آزمون کرانه

 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

40/4 
 ده 45/3 71/2
 پنج 05/4 23/3
 یک 39/5 36/4

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 109/0- 36/1- 1764/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹 258/0- 08/1- 2804/0 

کلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .استدت لگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندم 𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅، توهم بدهینماینده اثر شاخص  𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستند

 های پژوهش منبع: یافته
 

امکان رابطه بلندمدت بین مخارج دولت، شاخص توهم که دهد  نیز نشان می (11) شده در جدول های گزارش آزمون کرانه
دهد که توهم بدهی در  اهد داشت. نتایج برآورد بلندمدت در این جدول نشان میو نرخ ارز حقیقی وجود خو ،بدهی

مدت در بلندمدت نیز توهم مالی مبتنی بر معیار  به مانند دوره کوتاه ،بلندمدت نیز اثر معنادار بر مخارج دولت ندارد. بنابراین
 بر مخارج دولت ندارد.شود. نرخ ارز حقیقی نیز در بلندمدت اثر معنادار  توهم بدهی تایید نمی

 

-۰/۲۵8-۱/۰8۰/۲8۰4
 لگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندمدت است. کلیه 

 لسطح احتما tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 044/0 59/0 5538/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟑𝟑 154/0 12/2 0351/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟓𝟓 124/0 72/1 0877/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟔𝟔 119/0 65/1 1014/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕 082/0- 22/2- 0275/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟏𝟏 082/0 12/2 0356/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟑𝟑 074/0 89/1 0604/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟓𝟓 074/0- 99/1- 0475/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 690/0- 83/0- 4077/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏 27/2 82/1 0709/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐 74/1- 10/2- 0370/0 

 61/0- 23/4- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 آزمون والد برای معناداری

 𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 ضرایب
 راف معیار(اندازه مجموع ضرایب )انح سطح احتمال Fمقدار آماره 

0001/0 9905/0 0007/0  (063/0) 
 آزمون والد برای معناداری

 𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹ضرایب 
 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 

42/0 5191/0 53/0  (82/0) 
 ها آزمون کرانه

 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

40/4 
 ده 45/3 71/2
 پنج 05/4 23/3
 یک 39/5 36/4

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 109/0- 36/1- 1764/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹 258/0- 08/1- 2804/0 

کلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .استدت لگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندم 𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅، توهم بدهینماینده اثر شاخص  𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستند

 های پژوهش منبع: یافته
 

امکان رابطه بلندمدت بین مخارج دولت، شاخص توهم که دهد  نیز نشان می (11) شده در جدول های گزارش آزمون کرانه
دهد که توهم بدهی در  اهد داشت. نتایج برآورد بلندمدت در این جدول نشان میو نرخ ارز حقیقی وجود خو ،بدهی

مدت در بلندمدت نیز توهم مالی مبتنی بر معیار  به مانند دوره کوتاه ،بلندمدت نیز اثر معنادار بر مخارج دولت ندارد. بنابراین
 بر مخارج دولت ندارد.شود. نرخ ارز حقیقی نیز در بلندمدت اثر معنادار  توهم بدهی تایید نمی

 

 نماینده اثر شاخص توهم بدهی، 

 لسطح احتما tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 044/0 59/0 5538/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟑𝟑 154/0 12/2 0351/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟓𝟓 124/0 72/1 0877/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟔𝟔 119/0 65/1 1014/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕 082/0- 22/2- 0275/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟏𝟏 082/0 12/2 0356/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟑𝟑 074/0 89/1 0604/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟓𝟓 074/0- 99/1- 0475/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 690/0- 83/0- 4077/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏 27/2 82/1 0709/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐 74/1- 10/2- 0370/0 

 61/0- 23/4- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )
 آزمون والد برای معناداری

 𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 ضرایب
 راف معیار(اندازه مجموع ضرایب )انح سطح احتمال Fمقدار آماره 

0001/0 9905/0 0007/0  (063/0) 
 آزمون والد برای معناداری

 𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹ضرایب 
 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 

42/0 5191/0 53/0  (82/0) 
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 ده 45/3 71/2
 پنج 05/4 23/3
 یک 39/5 36/4
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 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 109/0- 36/1- 1764/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹 258/0- 08/1- 2804/0 

کلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .استدت لگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندم 𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅، توهم بدهینماینده اثر شاخص  𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستند

 های پژوهش منبع: یافته
 

امکان رابطه بلندمدت بین مخارج دولت، شاخص توهم که دهد  نیز نشان می (11) شده در جدول های گزارش آزمون کرانه
دهد که توهم بدهی در  اهد داشت. نتایج برآورد بلندمدت در این جدول نشان میو نرخ ارز حقیقی وجود خو ،بدهی

مدت در بلندمدت نیز توهم مالی مبتنی بر معیار  به مانند دوره کوتاه ،بلندمدت نیز اثر معنادار بر مخارج دولت ندارد. بنابراین
 بر مخارج دولت ندارد.شود. نرخ ارز حقیقی نیز در بلندمدت اثر معنادار  توهم بدهی تایید نمی

 

تعریف عالمت ها: 
متغیرها در مقیاس لگاریتمی هستند. متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.

منبع: یافته های پژوهش



... 
ی

ها
ص 

اخ
 ش

 بر
يد

تاک
با 

ن 
يرا

د ا
صا

اقت
در 

ی 
مال

م 
وه

ن ت
بيي

ت
جی

زو
ا ا

سن
 ح

ی و
وک

زر
ار 

ري
شه

69

آزمون کرانه های گزارش شده در جدول )۱۱( نیز نشان می دهد که امکان رابطه بلندمدت بین 
مخارج دولت، شاخص توهم بدهی، و نرخ ارز حقیقی وجود خواهد داشت. نتایج برآورد بلندمدت در 
این جدول نشان می دهد که توهم بدهی در بلندمدت نیز اثر معنادار بر مخارج دولت ندارد. بنابراین، 
به مانند دوره کوتاه مدت در بلندمدت نیز توهم مالی مبتنی بر معیار توهم بدهی تایید نمی شود. نرخ 

ارز حقیقی نیز در بلندمدت اثر معنادار بر مخارج دولت ندارد.

 (𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶)توهم بدهی  برآورد الگوی نامتقارن با معیار
( نمایش 4) ( تجزیه و در نمودار2) بر اساس معادله – 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂و  + 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂به دو سری  𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂جهت تحلیل اثر نامتقارن، شاخص 

 داده شده است.
 

 
 𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶تجزیه سری زمانی شاخص  :4نمودار 

 های پژوهش منبع: یافته
 

( ضرایب 12مطابق با جدول )( گزارش شده است. 12) مدت و بلندمدت در جدول در کوتاه NARDLنتایج برآورد الگوی 
توهم بدهی اثری معنادار بر مخارج دولت ندارد. ولی روند مدت روند افزایشی شاخص  دهد که در کوتاه برآوردی نشان می

دولت دارد. آزمون والد در برایند های اول و ششم اثر مثبت بر مخارج  ری اثر منفی و در وقفهکاهشی این شاخص در دوره جا
که با کاهش  نحوی دهد که در مجموع روند کاهشی شاخص توهم بدهی با اثری مثبت همراه است دارد. به نشان می اثرهای

این،  یابد. بر اساس درصد کاهش می 193/0درصدی در نسبت درآمدهای نفتی از کل درآمدهای دولت، مخارج دولت  یک
به هنگام کاهش  ،خالف الگوی متقارن، در الگوی غیرخطی، توهم مالی به هنگام کاهش معیار توهم بدهی و به عبارتیبر

شود.  مدت تایید می نامتقارنی اثر این معیار در کوتاه ،رو نسبت درآمدهای نفتی از کل درآمدهای دولت وجود داشته و از این
وند افزایشی نرخ ارز حقیقی اثر معنادار بر مخارج دولت ندارد. روند کاهشی آن نیز در دوره جاری اثر معنادار بر مخارج ر

مدت  وجود نامتقارنی اثر نرخ ارز حقیقی در کوتاه پس،ولی در وقفه دوم با اثر منفی بر مخارج دولت همراه است.  ،ندارد
دهد که امکان وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها  ( نیز نشان می12) شده در جدول ی گزارشها آزمون کرانهشود.  تایید می

در بلندمدت روندهای افزایشی و کاهشی توهم بدهی و البته نرخ ارز حقیقی، اثر معناداری بر ، جدولآن وجود دارد. مطابق با 
 مخارج دولت ندارند.

 
 توهم بدهیدمدت: معیار مدت و بلن نامتقارن در کوتاه : نتایج برآورد12 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
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برآورد�الگوی�نامتقارن�با�معيار�توهم�بدهی�

 بر اساس معادله )۲( تجزیه 
 (𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶)توهم بدهی  برآورد الگوی نامتقارن با معیار

( نمایش 4) ( تجزیه و در نمودار2) بر اساس معادله – 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂و  + 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂به دو سری  𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂جهت تحلیل اثر نامتقارن، شاخص 
 داده شده است.

 

 
 𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶تجزیه سری زمانی شاخص  :4نمودار 

 های پژوهش منبع: یافته
 

( ضرایب 12مطابق با جدول )( گزارش شده است. 12) مدت و بلندمدت در جدول در کوتاه NARDLنتایج برآورد الگوی 
توهم بدهی اثری معنادار بر مخارج دولت ندارد. ولی روند مدت روند افزایشی شاخص  دهد که در کوتاه برآوردی نشان می

دولت دارد. آزمون والد در برایند های اول و ششم اثر مثبت بر مخارج  ری اثر منفی و در وقفهکاهشی این شاخص در دوره جا
که با کاهش  نحوی دهد که در مجموع روند کاهشی شاخص توهم بدهی با اثری مثبت همراه است دارد. به نشان می اثرهای

این،  یابد. بر اساس درصد کاهش می 193/0درصدی در نسبت درآمدهای نفتی از کل درآمدهای دولت، مخارج دولت  یک
به هنگام کاهش  ،خالف الگوی متقارن، در الگوی غیرخطی، توهم مالی به هنگام کاهش معیار توهم بدهی و به عبارتیبر

شود.  مدت تایید می نامتقارنی اثر این معیار در کوتاه ،رو نسبت درآمدهای نفتی از کل درآمدهای دولت وجود داشته و از این
وند افزایشی نرخ ارز حقیقی اثر معنادار بر مخارج دولت ندارد. روند کاهشی آن نیز در دوره جاری اثر معنادار بر مخارج ر

مدت  وجود نامتقارنی اثر نرخ ارز حقیقی در کوتاه پس،ولی در وقفه دوم با اثر منفی بر مخارج دولت همراه است.  ،ندارد
دهد که امکان وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها  ( نیز نشان می12) شده در جدول ی گزارشها آزمون کرانهشود.  تایید می

در بلندمدت روندهای افزایشی و کاهشی توهم بدهی و البته نرخ ارز حقیقی، اثر معناداری بر ، جدولآن وجود دارد. مطابق با 
 مخارج دولت ندارند.

 
 توهم بدهیدمدت: معیار مدت و بلن نامتقارن در کوتاه : نتایج برآورد12 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
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 و 
 (𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶)توهم بدهی  برآورد الگوی نامتقارن با معیار

( نمایش 4) ( تجزیه و در نمودار2) بر اساس معادله – 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂و  + 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂به دو سری  𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂جهت تحلیل اثر نامتقارن، شاخص 
 داده شده است.

 

 
 𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶تجزیه سری زمانی شاخص  :4نمودار 

 های پژوهش منبع: یافته
 

( ضرایب 12مطابق با جدول )( گزارش شده است. 12) مدت و بلندمدت در جدول در کوتاه NARDLنتایج برآورد الگوی 
توهم بدهی اثری معنادار بر مخارج دولت ندارد. ولی روند مدت روند افزایشی شاخص  دهد که در کوتاه برآوردی نشان می

دولت دارد. آزمون والد در برایند های اول و ششم اثر مثبت بر مخارج  ری اثر منفی و در وقفهکاهشی این شاخص در دوره جا
که با کاهش  نحوی دهد که در مجموع روند کاهشی شاخص توهم بدهی با اثری مثبت همراه است دارد. به نشان می اثرهای

این،  یابد. بر اساس درصد کاهش می 193/0درصدی در نسبت درآمدهای نفتی از کل درآمدهای دولت، مخارج دولت  یک
به هنگام کاهش  ،خالف الگوی متقارن، در الگوی غیرخطی، توهم مالی به هنگام کاهش معیار توهم بدهی و به عبارتیبر

شود.  مدت تایید می نامتقارنی اثر این معیار در کوتاه ،رو نسبت درآمدهای نفتی از کل درآمدهای دولت وجود داشته و از این
وند افزایشی نرخ ارز حقیقی اثر معنادار بر مخارج دولت ندارد. روند کاهشی آن نیز در دوره جاری اثر معنادار بر مخارج ر

مدت  وجود نامتقارنی اثر نرخ ارز حقیقی در کوتاه پس،ولی در وقفه دوم با اثر منفی بر مخارج دولت همراه است.  ،ندارد
دهد که امکان وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها  ( نیز نشان می12) شده در جدول ی گزارشها آزمون کرانهشود.  تایید می

در بلندمدت روندهای افزایشی و کاهشی توهم بدهی و البته نرخ ارز حقیقی، اثر معناداری بر ، جدولآن وجود دارد. مطابق با 
 مخارج دولت ندارند.

 
 توهم بدهیدمدت: معیار مدت و بلن نامتقارن در کوتاه : نتایج برآورد12 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
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 به دو سری 
 (𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶)توهم بدهی  برآورد الگوی نامتقارن با معیار

( نمایش 4) ( تجزیه و در نمودار2) بر اساس معادله – 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂و  + 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂به دو سری  𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂جهت تحلیل اثر نامتقارن، شاخص 
 داده شده است.

 

 
 𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶تجزیه سری زمانی شاخص  :4نمودار 

 های پژوهش منبع: یافته
 

( ضرایب 12مطابق با جدول )( گزارش شده است. 12) مدت و بلندمدت در جدول در کوتاه NARDLنتایج برآورد الگوی 
توهم بدهی اثری معنادار بر مخارج دولت ندارد. ولی روند مدت روند افزایشی شاخص  دهد که در کوتاه برآوردی نشان می

دولت دارد. آزمون والد در برایند های اول و ششم اثر مثبت بر مخارج  ری اثر منفی و در وقفهکاهشی این شاخص در دوره جا
که با کاهش  نحوی دهد که در مجموع روند کاهشی شاخص توهم بدهی با اثری مثبت همراه است دارد. به نشان می اثرهای

این،  یابد. بر اساس درصد کاهش می 193/0درصدی در نسبت درآمدهای نفتی از کل درآمدهای دولت، مخارج دولت  یک
به هنگام کاهش  ،خالف الگوی متقارن، در الگوی غیرخطی، توهم مالی به هنگام کاهش معیار توهم بدهی و به عبارتیبر

شود.  مدت تایید می نامتقارنی اثر این معیار در کوتاه ،رو نسبت درآمدهای نفتی از کل درآمدهای دولت وجود داشته و از این
وند افزایشی نرخ ارز حقیقی اثر معنادار بر مخارج دولت ندارد. روند کاهشی آن نیز در دوره جاری اثر معنادار بر مخارج ر

مدت  وجود نامتقارنی اثر نرخ ارز حقیقی در کوتاه پس،ولی در وقفه دوم با اثر منفی بر مخارج دولت همراه است.  ،ندارد
دهد که امکان وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها  ( نیز نشان می12) شده در جدول ی گزارشها آزمون کرانهشود.  تایید می

در بلندمدت روندهای افزایشی و کاهشی توهم بدهی و البته نرخ ارز حقیقی، اثر معناداری بر ، جدولآن وجود دارد. مطابق با 
 مخارج دولت ندارند.

 
 توهم بدهیدمدت: معیار مدت و بلن نامتقارن در کوتاه : نتایج برآورد12 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
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جهت تحلیل اثر نامتقارن، شاخص 
و در نمودار )4( نمایش داده شده است.

 (𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶)توهم بدهی  برآورد الگوی نامتقارن با معیار
( نمایش 4) ( تجزیه و در نمودار2) بر اساس معادله – 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂و  + 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂به دو سری  𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂جهت تحلیل اثر نامتقارن، شاخص 

 داده شده است.
 

 
 𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶تجزیه سری زمانی شاخص  :4نمودار 

 های پژوهش منبع: یافته
 

( ضرایب 12مطابق با جدول )( گزارش شده است. 12) مدت و بلندمدت در جدول در کوتاه NARDLنتایج برآورد الگوی 
توهم بدهی اثری معنادار بر مخارج دولت ندارد. ولی روند مدت روند افزایشی شاخص  دهد که در کوتاه برآوردی نشان می

دولت دارد. آزمون والد در برایند های اول و ششم اثر مثبت بر مخارج  ری اثر منفی و در وقفهکاهشی این شاخص در دوره جا
که با کاهش  نحوی دهد که در مجموع روند کاهشی شاخص توهم بدهی با اثری مثبت همراه است دارد. به نشان می اثرهای

این،  یابد. بر اساس درصد کاهش می 193/0درصدی در نسبت درآمدهای نفتی از کل درآمدهای دولت، مخارج دولت  یک
به هنگام کاهش  ،خالف الگوی متقارن، در الگوی غیرخطی، توهم مالی به هنگام کاهش معیار توهم بدهی و به عبارتیبر

شود.  مدت تایید می نامتقارنی اثر این معیار در کوتاه ،رو نسبت درآمدهای نفتی از کل درآمدهای دولت وجود داشته و از این
وند افزایشی نرخ ارز حقیقی اثر معنادار بر مخارج دولت ندارد. روند کاهشی آن نیز در دوره جاری اثر معنادار بر مخارج ر

مدت  وجود نامتقارنی اثر نرخ ارز حقیقی در کوتاه پس،ولی در وقفه دوم با اثر منفی بر مخارج دولت همراه است.  ،ندارد
دهد که امکان وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها  ( نیز نشان می12) شده در جدول ی گزارشها آزمون کرانهشود.  تایید می

در بلندمدت روندهای افزایشی و کاهشی توهم بدهی و البته نرخ ارز حقیقی، اثر معناداری بر ، جدولآن وجود دارد. مطابق با 
 مخارج دولت ندارند.

 
 توهم بدهیدمدت: معیار مدت و بلن نامتقارن در کوتاه : نتایج برآورد12 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
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 (𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶)توهم بدهی  برآورد الگوی نامتقارن با معیار
( نمایش 4) ( تجزیه و در نمودار2) بر اساس معادله – 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂و  + 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂به دو سری  𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂جهت تحلیل اثر نامتقارن، شاخص 

 داده شده است.
 

 
 𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶تجزیه سری زمانی شاخص  :4نمودار 

 های پژوهش منبع: یافته
 

( ضرایب 12مطابق با جدول )( گزارش شده است. 12) مدت و بلندمدت در جدول در کوتاه NARDLنتایج برآورد الگوی 
توهم بدهی اثری معنادار بر مخارج دولت ندارد. ولی روند مدت روند افزایشی شاخص  دهد که در کوتاه برآوردی نشان می

دولت دارد. آزمون والد در برایند های اول و ششم اثر مثبت بر مخارج  ری اثر منفی و در وقفهکاهشی این شاخص در دوره جا
که با کاهش  نحوی دهد که در مجموع روند کاهشی شاخص توهم بدهی با اثری مثبت همراه است دارد. به نشان می اثرهای

این،  یابد. بر اساس درصد کاهش می 193/0درصدی در نسبت درآمدهای نفتی از کل درآمدهای دولت، مخارج دولت  یک
به هنگام کاهش  ،خالف الگوی متقارن، در الگوی غیرخطی، توهم مالی به هنگام کاهش معیار توهم بدهی و به عبارتیبر

شود.  مدت تایید می نامتقارنی اثر این معیار در کوتاه ،رو نسبت درآمدهای نفتی از کل درآمدهای دولت وجود داشته و از این
وند افزایشی نرخ ارز حقیقی اثر معنادار بر مخارج دولت ندارد. روند کاهشی آن نیز در دوره جاری اثر معنادار بر مخارج ر

مدت  وجود نامتقارنی اثر نرخ ارز حقیقی در کوتاه پس،ولی در وقفه دوم با اثر منفی بر مخارج دولت همراه است.  ،ندارد
دهد که امکان وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها  ( نیز نشان می12) شده در جدول ی گزارشها آزمون کرانهشود.  تایید می

در بلندمدت روندهای افزایشی و کاهشی توهم بدهی و البته نرخ ارز حقیقی، اثر معناداری بر ، جدولآن وجود دارد. مطابق با 
 مخارج دولت ندارند.

 
 توهم بدهیدمدت: معیار مدت و بلن نامتقارن در کوتاه : نتایج برآورد12 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 005/0- 08/0- 9391/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟑𝟑 136/0 89/1 0609/0 
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نمودار ۴: تجزیه سری زمانی شاخص 
منبع: یافته های پژوهش

نتایج برآورد الگوی NARDL در کوتاه مدت و بلندمدت در جدول )۱۲( گزارش شده است. مطابق 
با جدول )۱۲( ضرایب برآوردی نشان می دهد که در کوتاه مدت روند افزایشی شاخص توهم بدهی 
و در  اثر منفی  این شاخص در دوره جاری  روند کاهشی  ولی  ندارد.  بر مخارج دولت  معنادار  اثری 
وقفه های اول و ششم اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. آزمون والد در برایند اثرهای نشان می دهد که 
در مجموع روند کاهشی شاخص توهم بدهی با اثری مثبت همراه است دارد. به نحوی که با کاهش 
یک درصدی در نسبت درآمدهای نفتی از کل درآمدهای دولت، مخارج دولت ۰/۱9۳ درصد کاهش 
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می یابد. بر اساس این، برخالف الگوی متقارن، در الگوی غیرخطی، توهم مالی به هنگام کاهش معیار 
وجود  دولت  درآمدهای  کل  از  نفتی  درآمدهای  نسبت  کاهش  هنگام  به  عبارتی،  به  و  بدهی  توهم 
داشته و از این رو، نامتقارنی اثر این معیار در کوتاه مدت تایید می شود. روند افزایشی نرخ ارز حقیقی 
اثر معنادار بر مخارج دولت ندارد. روند کاهشی آن نیز در دوره جاری اثر معنادار بر مخارج ندارد، ولی 
در وقفه دوم با اثر منفی بر مخارج دولت همراه است. پس، وجود نامتقارنی اثر نرخ ارز حقیقی در 
کوتاه مدت تایید می شود. آزمون کرانه های گزارش شده در جدول )۱۲( نیز نشان می دهد که امکان 
وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود دارد. مطابق با آن جدول، در بلندمدت روندهای افزایشی و 

کاهشی توهم بدهی و البته نرخ ارز حقیقی، اثر معناداری بر مخارج دولت ندارند.
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جدول ۱۲: نتایج برآورد نامتقارن در کوتاه مدت و بلندمدت: معیار توهم بدهی

متغيرهای�توضيحی
برآورد�کوتاه�مدت

سطح�احتمالآماره�tضریب

 (𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶)توهم بدهی  برآورد الگوی نامتقارن با معیار
( نمایش 4) ( تجزیه و در نمودار2) بر اساس معادله – 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂و  + 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂به دو سری  𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂جهت تحلیل اثر نامتقارن، شاخص 

 داده شده است.
 

 
 𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶تجزیه سری زمانی شاخص  :4نمودار 

 های پژوهش منبع: یافته
 

( ضرایب 12مطابق با جدول )( گزارش شده است. 12) مدت و بلندمدت در جدول در کوتاه NARDLنتایج برآورد الگوی 
توهم بدهی اثری معنادار بر مخارج دولت ندارد. ولی روند مدت روند افزایشی شاخص  دهد که در کوتاه برآوردی نشان می

دولت دارد. آزمون والد در برایند های اول و ششم اثر مثبت بر مخارج  ری اثر منفی و در وقفهکاهشی این شاخص در دوره جا
که با کاهش  نحوی دهد که در مجموع روند کاهشی شاخص توهم بدهی با اثری مثبت همراه است دارد. به نشان می اثرهای

این،  یابد. بر اساس درصد کاهش می 193/0درصدی در نسبت درآمدهای نفتی از کل درآمدهای دولت، مخارج دولت  یک
به هنگام کاهش  ،خالف الگوی متقارن، در الگوی غیرخطی، توهم مالی به هنگام کاهش معیار توهم بدهی و به عبارتیبر

شود.  مدت تایید می نامتقارنی اثر این معیار در کوتاه ،رو نسبت درآمدهای نفتی از کل درآمدهای دولت وجود داشته و از این
وند افزایشی نرخ ارز حقیقی اثر معنادار بر مخارج دولت ندارد. روند کاهشی آن نیز در دوره جاری اثر معنادار بر مخارج ر

مدت  وجود نامتقارنی اثر نرخ ارز حقیقی در کوتاه پس،ولی در وقفه دوم با اثر منفی بر مخارج دولت همراه است.  ،ندارد
دهد که امکان وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها  ( نیز نشان می12) شده در جدول ی گزارشها آزمون کرانهشود.  تایید می

در بلندمدت روندهای افزایشی و کاهشی توهم بدهی و البته نرخ ارز حقیقی، اثر معناداری بر ، جدولآن وجود دارد. مطابق با 
 مخارج دولت ندارند.

 
 توهم بدهیدمدت: معیار مدت و بلن نامتقارن در کوتاه : نتایج برآورد12 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 005/0- 08/0- 9391/0 
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-۰/۰۰۵-۰/۰8۰/9۳9۱

 (𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶)توهم بدهی  برآورد الگوی نامتقارن با معیار
( نمایش 4) ( تجزیه و در نمودار2) بر اساس معادله – 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂و  + 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂به دو سری  𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂جهت تحلیل اثر نامتقارن، شاخص 

 داده شده است.
 

 
 𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶تجزیه سری زمانی شاخص  :4نمودار 

 های پژوهش منبع: یافته
 

( ضرایب 12مطابق با جدول )( گزارش شده است. 12) مدت و بلندمدت در جدول در کوتاه NARDLنتایج برآورد الگوی 
توهم بدهی اثری معنادار بر مخارج دولت ندارد. ولی روند مدت روند افزایشی شاخص  دهد که در کوتاه برآوردی نشان می

دولت دارد. آزمون والد در برایند های اول و ششم اثر مثبت بر مخارج  ری اثر منفی و در وقفهکاهشی این شاخص در دوره جا
که با کاهش  نحوی دهد که در مجموع روند کاهشی شاخص توهم بدهی با اثری مثبت همراه است دارد. به نشان می اثرهای

این،  یابد. بر اساس درصد کاهش می 193/0درصدی در نسبت درآمدهای نفتی از کل درآمدهای دولت، مخارج دولت  یک
به هنگام کاهش  ،خالف الگوی متقارن، در الگوی غیرخطی، توهم مالی به هنگام کاهش معیار توهم بدهی و به عبارتیبر

شود.  مدت تایید می نامتقارنی اثر این معیار در کوتاه ،رو نسبت درآمدهای نفتی از کل درآمدهای دولت وجود داشته و از این
وند افزایشی نرخ ارز حقیقی اثر معنادار بر مخارج دولت ندارد. روند کاهشی آن نیز در دوره جاری اثر معنادار بر مخارج ر

مدت  وجود نامتقارنی اثر نرخ ارز حقیقی در کوتاه پس،ولی در وقفه دوم با اثر منفی بر مخارج دولت همراه است.  ،ندارد
دهد که امکان وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها  ( نیز نشان می12) شده در جدول ی گزارشها آزمون کرانهشود.  تایید می

در بلندمدت روندهای افزایشی و کاهشی توهم بدهی و البته نرخ ارز حقیقی، اثر معناداری بر ، جدولآن وجود دارد. مطابق با 
 مخارج دولت ندارند.

 
 توهم بدهیدمدت: معیار مدت و بلن نامتقارن در کوتاه : نتایج برآورد12 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 005/0- 08/0- 9391/0 
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۰/۱۳6۱/89۰/۰6۰9
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕+ 003/0 064/0 9488/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕− 102/0- 09/2- 0382/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟏𝟏−  131/0 88/1 0624/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟔𝟔−  164/0 38/3 0009/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

+ 237/0- 05/1- 2955/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

− 466/0 28/0 7782/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐

−  71/3- 37/2- 0187/0 
 93/0- 48/7- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

 آزمون والد برای معناداری
 −𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( تمالسطح اح Fمقدار آماره 
54/6 0114/0 193/0 (076/0) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

07/9 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 69/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶+ 003/0 06/0 9488/0 
𝑳𝑳𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶− 008/0- 16/0- 8743/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 255/0- 04/1- 3012/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 053/0 141/0 8879/0 

نماینده اثر افزایش  +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ،م بدهیهتونماینده اثر کاهش شاخص  −𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂، توهم بدهینماینده اثر افزایش شاخص  +𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂ها:  تعریف عالمت
. متغیر وابسته لگاریتم هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .استدر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅نرخ ارز حقیقی و 

 مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
 (𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑶𝑶دوم از توهم کشش ) ی متقارن و نامتقارن با معیارنتایج حاصل از برآورد الگو

 (𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑶𝑶) معیار دوم از توهم کششبرآورد الگوی متقارن با 
با  ها مدت و بلندمدت به همراه آزمون کرانه کوتاه یالگو ،)ARDL )6, 5, 0و الگوی انتخابی  6 ا توجه به وقفه بهینهب

 .آمده است( 13) ورد و به شرح جدولبرآ دوم توهم کششتوجه معیار 
 

 توهم کششاز دوم مدت و بلندمدت: معیار  نتایج برآورد متقارن در کوتاه :13 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏 024/0 33/0 7440/0 

۰/۰۰۳۰/۰64۰/9488 𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕+ 003/0 064/0 9488/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕− 102/0- 09/2- 0382/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟏𝟏−  131/0 88/1 0624/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟔𝟔−  164/0 38/3 0009/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

+ 237/0- 05/1- 2955/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

− 466/0 28/0 7782/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐

−  71/3- 37/2- 0187/0 
 93/0- 48/7- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

 آزمون والد برای معناداری
 −𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( تمالسطح اح Fمقدار آماره 
54/6 0114/0 193/0 (076/0) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

07/9 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 69/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶+ 003/0 06/0 9488/0 
𝑳𝑳𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶− 008/0- 16/0- 8743/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 255/0- 04/1- 3012/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 053/0 141/0 8879/0 

نماینده اثر افزایش  +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ،م بدهیهتونماینده اثر کاهش شاخص  −𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂، توهم بدهینماینده اثر افزایش شاخص  +𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂ها:  تعریف عالمت
. متغیر وابسته لگاریتم هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .استدر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅نرخ ارز حقیقی و 

 مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
 (𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑶𝑶دوم از توهم کشش ) ی متقارن و نامتقارن با معیارنتایج حاصل از برآورد الگو

 (𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑶𝑶) معیار دوم از توهم کششبرآورد الگوی متقارن با 
با  ها مدت و بلندمدت به همراه آزمون کرانه کوتاه یالگو ،)ARDL )6, 5, 0و الگوی انتخابی  6 ا توجه به وقفه بهینهب

 .آمده است( 13) ورد و به شرح جدولبرآ دوم توهم کششتوجه معیار 
 

 توهم کششاز دوم مدت و بلندمدت: معیار  نتایج برآورد متقارن در کوتاه :13 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏 024/0 33/0 7440/0 

-۰/۱۰۲-۲/۰9۰/۰۳8۲
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕+ 003/0 064/0 9488/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕− 102/0- 09/2- 0382/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟏𝟏−  131/0 88/1 0624/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟔𝟔−  164/0 38/3 0009/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

+ 237/0- 05/1- 2955/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

− 466/0 28/0 7782/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐

−  71/3- 37/2- 0187/0 
 93/0- 48/7- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

 آزمون والد برای معناداری
 −𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( تمالسطح اح Fمقدار آماره 
54/6 0114/0 193/0 (076/0) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

07/9 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 69/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶+ 003/0 06/0 9488/0 
𝑳𝑳𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶− 008/0- 16/0- 8743/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 255/0- 04/1- 3012/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 053/0 141/0 8879/0 

نماینده اثر افزایش  +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ،م بدهیهتونماینده اثر کاهش شاخص  −𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂، توهم بدهینماینده اثر افزایش شاخص  +𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂ها:  تعریف عالمت
. متغیر وابسته لگاریتم هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .استدر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅نرخ ارز حقیقی و 

 مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
 (𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑶𝑶دوم از توهم کشش ) ی متقارن و نامتقارن با معیارنتایج حاصل از برآورد الگو

 (𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑶𝑶) معیار دوم از توهم کششبرآورد الگوی متقارن با 
با  ها مدت و بلندمدت به همراه آزمون کرانه کوتاه یالگو ،)ARDL )6, 5, 0و الگوی انتخابی  6 ا توجه به وقفه بهینهب

 .آمده است( 13) ورد و به شرح جدولبرآ دوم توهم کششتوجه معیار 
 

 توهم کششاز دوم مدت و بلندمدت: معیار  نتایج برآورد متقارن در کوتاه :13 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏 024/0 33/0 7440/0 

۰/۱۳۱۱/88۰/۰6۲4

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕+ 003/0 064/0 9488/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕− 102/0- 09/2- 0382/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟏𝟏−  131/0 88/1 0624/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟔𝟔−  164/0 38/3 0009/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

+ 237/0- 05/1- 2955/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

− 466/0 28/0 7782/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐

−  71/3- 37/2- 0187/0 
 93/0- 48/7- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

 آزمون والد برای معناداری
 −𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( تمالسطح اح Fمقدار آماره 
54/6 0114/0 193/0 (076/0) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

07/9 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 69/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶+ 003/0 06/0 9488/0 
𝑳𝑳𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶− 008/0- 16/0- 8743/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 255/0- 04/1- 3012/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 053/0 141/0 8879/0 

نماینده اثر افزایش  +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ،م بدهیهتونماینده اثر کاهش شاخص  −𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂، توهم بدهینماینده اثر افزایش شاخص  +𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂ها:  تعریف عالمت
. متغیر وابسته لگاریتم هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .استدر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅نرخ ارز حقیقی و 

 مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
 (𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑶𝑶دوم از توهم کشش ) ی متقارن و نامتقارن با معیارنتایج حاصل از برآورد الگو

 (𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑶𝑶) معیار دوم از توهم کششبرآورد الگوی متقارن با 
با  ها مدت و بلندمدت به همراه آزمون کرانه کوتاه یالگو ،)ARDL )6, 5, 0و الگوی انتخابی  6 ا توجه به وقفه بهینهب

 .آمده است( 13) ورد و به شرح جدولبرآ دوم توهم کششتوجه معیار 
 

 توهم کششاز دوم مدت و بلندمدت: معیار  نتایج برآورد متقارن در کوتاه :13 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏 024/0 33/0 7440/0 

۰/۱64۳/۳8۰/۰۰۰9

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕+ 003/0 064/0 9488/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕− 102/0- 09/2- 0382/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟏𝟏−  131/0 88/1 0624/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟔𝟔−  164/0 38/3 0009/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

+ 237/0- 05/1- 2955/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

− 466/0 28/0 7782/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐

−  71/3- 37/2- 0187/0 
 93/0- 48/7- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

 آزمون والد برای معناداری
 −𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( تمالسطح اح Fمقدار آماره 
54/6 0114/0 193/0 (076/0) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

07/9 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 69/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶+ 003/0 06/0 9488/0 
𝑳𝑳𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶− 008/0- 16/0- 8743/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 255/0- 04/1- 3012/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 053/0 141/0 8879/0 

نماینده اثر افزایش  +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ،م بدهیهتونماینده اثر کاهش شاخص  −𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂، توهم بدهینماینده اثر افزایش شاخص  +𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂ها:  تعریف عالمت
. متغیر وابسته لگاریتم هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .استدر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅نرخ ارز حقیقی و 

 مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
 (𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑶𝑶دوم از توهم کشش ) ی متقارن و نامتقارن با معیارنتایج حاصل از برآورد الگو

 (𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑶𝑶) معیار دوم از توهم کششبرآورد الگوی متقارن با 
با  ها مدت و بلندمدت به همراه آزمون کرانه کوتاه یالگو ،)ARDL )6, 5, 0و الگوی انتخابی  6 ا توجه به وقفه بهینهب

 .آمده است( 13) ورد و به شرح جدولبرآ دوم توهم کششتوجه معیار 
 

 توهم کششاز دوم مدت و بلندمدت: معیار  نتایج برآورد متقارن در کوتاه :13 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏 024/0 33/0 7440/0 

-۰/۲۳۷-۱/۰۵۰/۲9۵۵

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕+ 003/0 064/0 9488/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕− 102/0- 09/2- 0382/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟏𝟏−  131/0 88/1 0624/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟔𝟔−  164/0 38/3 0009/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

+ 237/0- 05/1- 2955/0 
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− 466/0 28/0 7782/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐

−  71/3- 37/2- 0187/0 
 93/0- 48/7- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

 آزمون والد برای معناداری
 −𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( تمالسطح اح Fمقدار آماره 
54/6 0114/0 193/0 (076/0) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

07/9 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 69/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶+ 003/0 06/0 9488/0 
𝑳𝑳𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶− 008/0- 16/0- 8743/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 255/0- 04/1- 3012/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 053/0 141/0 8879/0 

نماینده اثر افزایش  +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ،م بدهیهتونماینده اثر کاهش شاخص  −𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂، توهم بدهینماینده اثر افزایش شاخص  +𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂ها:  تعریف عالمت
. متغیر وابسته لگاریتم هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .استدر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅نرخ ارز حقیقی و 

 مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
 (𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑶𝑶دوم از توهم کشش ) ی متقارن و نامتقارن با معیارنتایج حاصل از برآورد الگو

 (𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑶𝑶) معیار دوم از توهم کششبرآورد الگوی متقارن با 
با  ها مدت و بلندمدت به همراه آزمون کرانه کوتاه یالگو ،)ARDL )6, 5, 0و الگوی انتخابی  6 ا توجه به وقفه بهینهب

 .آمده است( 13) ورد و به شرح جدولبرآ دوم توهم کششتوجه معیار 
 

 توهم کششاز دوم مدت و بلندمدت: معیار  نتایج برآورد متقارن در کوتاه :13 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏 024/0 33/0 7440/0 

۰/466۰/۲8۰/۷۷8۲
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− 466/0 28/0 7782/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐

−  71/3- 37/2- 0187/0 
 93/0- 48/7- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

 آزمون والد برای معناداری
 −𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( تمالسطح اح Fمقدار آماره 
54/6 0114/0 193/0 (076/0) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

07/9 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 69/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶+ 003/0 06/0 9488/0 
𝑳𝑳𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶− 008/0- 16/0- 8743/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 255/0- 04/1- 3012/0 
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نماینده اثر افزایش  +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ،م بدهیهتونماینده اثر کاهش شاخص  −𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂، توهم بدهینماینده اثر افزایش شاخص  +𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂ها:  تعریف عالمت
. متغیر وابسته لگاریتم هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .استدر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅نرخ ارز حقیقی و 

 مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
 (𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑶𝑶دوم از توهم کشش ) ی متقارن و نامتقارن با معیارنتایج حاصل از برآورد الگو

 (𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑶𝑶) معیار دوم از توهم کششبرآورد الگوی متقارن با 
با  ها مدت و بلندمدت به همراه آزمون کرانه کوتاه یالگو ،)ARDL )6, 5, 0و الگوی انتخابی  6 ا توجه به وقفه بهینهب

 .آمده است( 13) ورد و به شرح جدولبرآ دوم توهم کششتوجه معیار 
 

 توهم کششاز دوم مدت و بلندمدت: معیار  نتایج برآورد متقارن در کوتاه :13 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏 024/0 33/0 7440/0 

-۳/۷۱-۲/۳۷۰/۰۱8۷
)ECT( ۷/48۰/۰۰۰۰-۰/9۳-ضریب تصحیح خطا
آزمون والد برای معناداری
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 آزمون والد برای معناداری
 −𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( تمالسطح اح Fمقدار آماره 
54/6 0114/0 193/0 (076/0) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

07/9 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 69/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶+ 003/0 06/0 9488/0 
𝑳𝑳𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶− 008/0- 16/0- 8743/0 
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𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 053/0 141/0 8879/0 

نماینده اثر افزایش  +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ،م بدهیهتونماینده اثر کاهش شاخص  −𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂، توهم بدهینماینده اثر افزایش شاخص  +𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂ها:  تعریف عالمت
. متغیر وابسته لگاریتم هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .استدر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅نرخ ارز حقیقی و 

 مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
 (𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑶𝑶دوم از توهم کشش ) ی متقارن و نامتقارن با معیارنتایج حاصل از برآورد الگو

 (𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑶𝑶) معیار دوم از توهم کششبرآورد الگوی متقارن با 
با  ها مدت و بلندمدت به همراه آزمون کرانه کوتاه یالگو ،)ARDL )6, 5, 0و الگوی انتخابی  6 ا توجه به وقفه بهینهب

 .آمده است( 13) ورد و به شرح جدولبرآ دوم توهم کششتوجه معیار 
 

 توهم کششاز دوم مدت و بلندمدت: معیار  نتایج برآورد متقارن در کوتاه :13 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏 024/0 33/0 7440/0 

ضرایب 
F اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار(سطح احتمالمقدار آماره

6/۵4۰/۰۱۱4)۰/۰۷6( ۰/۱9۳

آماره�آزمون
آزمون�کرانه�ها

سطح�خطا�)درصد(کرانه�دوکرانه�یک

9/۰۷
ده۲/۳۰۳/۲۲
پنج۲/69۳/69
یک۳/6۰4/۷9

متغيرهای�توضيحی
برآورد�بلندمدت

سطح�احتمالآماره�tضریب
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 آزمون والد برای معناداری
 −𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( تمالسطح اح Fمقدار آماره 
54/6 0114/0 193/0 (076/0) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

07/9 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 69/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
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. متغیر وابسته لگاریتم هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .استدر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅نرخ ارز حقیقی و 

 مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
 (𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑶𝑶دوم از توهم کشش ) ی متقارن و نامتقارن با معیارنتایج حاصل از برآورد الگو

 (𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑶𝑶) معیار دوم از توهم کششبرآورد الگوی متقارن با 
با  ها مدت و بلندمدت به همراه آزمون کرانه کوتاه یالگو ،)ARDL )6, 5, 0و الگوی انتخابی  6 ا توجه به وقفه بهینهب

 .آمده است( 13) ورد و به شرح جدولبرآ دوم توهم کششتوجه معیار 
 

 توهم کششاز دوم مدت و بلندمدت: معیار  نتایج برآورد متقارن در کوتاه :13 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏 024/0 33/0 7440/0 

۰/۰۰۳۰/۰6۰/9488
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54/6 0114/0 193/0 (076/0) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون
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 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 69/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
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𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 255/0- 04/1- 3012/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 053/0 141/0 8879/0 

نماینده اثر افزایش  +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ،م بدهیهتونماینده اثر کاهش شاخص  −𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂، توهم بدهینماینده اثر افزایش شاخص  +𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂ها:  تعریف عالمت
. متغیر وابسته لگاریتم هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .استدر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅نرخ ارز حقیقی و 

 مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
 (𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑶𝑶دوم از توهم کشش ) ی متقارن و نامتقارن با معیارنتایج حاصل از برآورد الگو

 (𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑶𝑶) معیار دوم از توهم کششبرآورد الگوی متقارن با 
با  ها مدت و بلندمدت به همراه آزمون کرانه کوتاه یالگو ،)ARDL )6, 5, 0و الگوی انتخابی  6 ا توجه به وقفه بهینهب

 .آمده است( 13) ورد و به شرح جدولبرآ دوم توهم کششتوجه معیار 
 

 توهم کششاز دوم مدت و بلندمدت: معیار  نتایج برآورد متقارن در کوتاه :13 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏 024/0 33/0 7440/0 

-۰/۰۰8-۰/۱6۰/8۷4۳

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕+ 003/0 064/0 9488/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕− 102/0- 09/2- 0382/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟏𝟏−  131/0 88/1 0624/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟔𝟔−  164/0 38/3 0009/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

+ 237/0- 05/1- 2955/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

− 466/0 28/0 7782/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐

−  71/3- 37/2- 0187/0 
 93/0- 48/7- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

 آزمون والد برای معناداری
 −𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( تمالسطح اح Fمقدار آماره 
54/6 0114/0 193/0 (076/0) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

07/9 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 69/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶+ 003/0 06/0 9488/0 
𝑳𝑳𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶− 008/0- 16/0- 8743/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 255/0- 04/1- 3012/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 053/0 141/0 8879/0 

نماینده اثر افزایش  +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ،م بدهیهتونماینده اثر کاهش شاخص  −𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂، توهم بدهینماینده اثر افزایش شاخص  +𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂ها:  تعریف عالمت
. متغیر وابسته لگاریتم هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .استدر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅نرخ ارز حقیقی و 

 مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
 (𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑶𝑶دوم از توهم کشش ) ی متقارن و نامتقارن با معیارنتایج حاصل از برآورد الگو

 (𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑶𝑶) معیار دوم از توهم کششبرآورد الگوی متقارن با 
با  ها مدت و بلندمدت به همراه آزمون کرانه کوتاه یالگو ،)ARDL )6, 5, 0و الگوی انتخابی  6 ا توجه به وقفه بهینهب

 .آمده است( 13) ورد و به شرح جدولبرآ دوم توهم کششتوجه معیار 
 

 توهم کششاز دوم مدت و بلندمدت: معیار  نتایج برآورد متقارن در کوتاه :13 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏 024/0 33/0 7440/0 

-۰/۲۵۵-۱/۰4۰/۳۰۱۲

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕+ 003/0 064/0 9488/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕− 102/0- 09/2- 0382/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟏𝟏−  131/0 88/1 0624/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟔𝟔−  164/0 38/3 0009/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

+ 237/0- 05/1- 2955/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

− 466/0 28/0 7782/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐

−  71/3- 37/2- 0187/0 
 93/0- 48/7- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

 آزمون والد برای معناداری
 −𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( تمالسطح اح Fمقدار آماره 
54/6 0114/0 193/0 (076/0) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

07/9 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 69/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶+ 003/0 06/0 9488/0 
𝑳𝑳𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶− 008/0- 16/0- 8743/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 255/0- 04/1- 3012/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 053/0 141/0 8879/0 

نماینده اثر افزایش  +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ،م بدهیهتونماینده اثر کاهش شاخص  −𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂، توهم بدهینماینده اثر افزایش شاخص  +𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂ها:  تعریف عالمت
. متغیر وابسته لگاریتم هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .استدر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅نرخ ارز حقیقی و 

 مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
 (𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑶𝑶دوم از توهم کشش ) ی متقارن و نامتقارن با معیارنتایج حاصل از برآورد الگو

 (𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑶𝑶) معیار دوم از توهم کششبرآورد الگوی متقارن با 
با  ها مدت و بلندمدت به همراه آزمون کرانه کوتاه یالگو ،)ARDL )6, 5, 0و الگوی انتخابی  6 ا توجه به وقفه بهینهب

 .آمده است( 13) ورد و به شرح جدولبرآ دوم توهم کششتوجه معیار 
 

 توهم کششاز دوم مدت و بلندمدت: معیار  نتایج برآورد متقارن در کوتاه :13 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏 024/0 33/0 7440/0 

۰/۰۵۳۰/۱4۱۰/88۷9
 نماینده اثر کاهش شاخص توهم 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕+ 003/0 064/0 9488/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕− 102/0- 09/2- 0382/0 
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+ 237/0- 05/1- 2955/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

− 466/0 28/0 7782/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐

−  71/3- 37/2- 0187/0 
 93/0- 48/7- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

 آزمون والد برای معناداری
 −𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( تمالسطح اح Fمقدار آماره 
54/6 0114/0 193/0 (076/0) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

07/9 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 69/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶+ 003/0 06/0 9488/0 
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نماینده اثر افزایش  +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ،م بدهیهتونماینده اثر کاهش شاخص  −𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂، توهم بدهینماینده اثر افزایش شاخص  +𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂ها:  تعریف عالمت
. متغیر وابسته لگاریتم هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .استدر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅نرخ ارز حقیقی و 

 مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
 (𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑶𝑶دوم از توهم کشش ) ی متقارن و نامتقارن با معیارنتایج حاصل از برآورد الگو

 (𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑶𝑶) معیار دوم از توهم کششبرآورد الگوی متقارن با 
با  ها مدت و بلندمدت به همراه آزمون کرانه کوتاه یالگو ،)ARDL )6, 5, 0و الگوی انتخابی  6 ا توجه به وقفه بهینهب

 .آمده است( 13) ورد و به شرح جدولبرآ دوم توهم کششتوجه معیار 
 

 توهم کششاز دوم مدت و بلندمدت: معیار  نتایج برآورد متقارن در کوتاه :13 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏 024/0 33/0 7440/0 

 نماینده اثر افزایش شاخص توهم بدهی، 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕+ 003/0 064/0 9488/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕− 102/0- 09/2- 0382/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟏𝟏−  131/0 88/1 0624/0 
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+ 237/0- 05/1- 2955/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

− 466/0 28/0 7782/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐

−  71/3- 37/2- 0187/0 
 93/0- 48/7- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

 آزمون والد برای معناداری
 −𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( تمالسطح اح Fمقدار آماره 
54/6 0114/0 193/0 (076/0) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

07/9 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 69/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶+ 003/0 06/0 9488/0 
𝑳𝑳𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶− 008/0- 16/0- 8743/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 255/0- 04/1- 3012/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 053/0 141/0 8879/0 

نماینده اثر افزایش  +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ،م بدهیهتونماینده اثر کاهش شاخص  −𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂، توهم بدهینماینده اثر افزایش شاخص  +𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂ها:  تعریف عالمت
. متغیر وابسته لگاریتم هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .استدر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅نرخ ارز حقیقی و 

 مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
 (𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑶𝑶دوم از توهم کشش ) ی متقارن و نامتقارن با معیارنتایج حاصل از برآورد الگو

 (𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑶𝑶) معیار دوم از توهم کششبرآورد الگوی متقارن با 
با  ها مدت و بلندمدت به همراه آزمون کرانه کوتاه یالگو ،)ARDL )6, 5, 0و الگوی انتخابی  6 ا توجه به وقفه بهینهب
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 های پژوهش منبع: یافته
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 (𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑶𝑶) معیار دوم از توهم کششبرآورد الگوی متقارن با 
با  ها مدت و بلندمدت به همراه آزمون کرانه کوتاه یالگو ،)ARDL )6, 5, 0و الگوی انتخابی  6 ا توجه به وقفه بهینهب

 .آمده است( 13) ورد و به شرح جدولبرآ دوم توهم کششتوجه معیار 
 

 توهم کششاز دوم مدت و بلندمدت: معیار  نتایج برآورد متقارن در کوتاه :13 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
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. متغیر وابسته لگاریتم هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .استدر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅نرخ ارز حقیقی و 

 مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
 (𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑶𝑶دوم از توهم کشش ) ی متقارن و نامتقارن با معیارنتایج حاصل از برآورد الگو

 (𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑶𝑶) معیار دوم از توهم کششبرآورد الگوی متقارن با 
با  ها مدت و بلندمدت به همراه آزمون کرانه کوتاه یالگو ،)ARDL )6, 5, 0و الگوی انتخابی  6 ا توجه به وقفه بهینهب

 .آمده است( 13) ورد و به شرح جدولبرآ دوم توهم کششتوجه معیار 
 

 توهم کششاز دوم مدت و بلندمدت: معیار  نتایج برآورد متقارن در کوتاه :13 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
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بدهی، 
است. کلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی هستند. متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.
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با  ها مدت و بلندمدت به همراه آزمون کرانه کوتاه یالگو ،)ARDL )6, 5, 0و الگوی انتخابی  6 ا توجه به وقفه بهینهب

 .آمده است( 13) ورد و به شرح جدولبرآ دوم توهم کششتوجه معیار 
 

 توهم کششاز دوم مدت و بلندمدت: معیار  نتایج برآورد متقارن در کوتاه :13 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
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برآورد�الگوی�متقارن�با�معيار�دوم�از�توهم�کشش�

با توجه به وقفه بهینه 6 و الگوی انتخابی )ARDL )6, 5, 0، الگوی کوتاه مدت و بلندمدت به همراه 
آزمون کرانه ها با توجه معیار دوم توهم کشش برآورد و به شرح جدول )۱۳( آمده است.

جدول ۱۳: نتایج برآورد متقارن در کوتاه مدت و بلندمدت: معیار دوم از توهم کشش

متغيرهای�توضيحی
برآورد�کوتاه�مدت

سطح�احتمالآماره�tضریب
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𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟏𝟏−  131/0 88/1 0624/0 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕−𝟔𝟔−  164/0 38/3 0009/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

+ 237/0- 05/1- 2955/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

− 466/0 28/0 7782/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐

−  71/3- 37/2- 0187/0 
 93/0- 48/7- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

 آزمون والد برای معناداری
 −𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( تمالسطح اح Fمقدار آماره 
54/6 0114/0 193/0 (076/0) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

07/9 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 69/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶+ 003/0 06/0 9488/0 
𝑳𝑳𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶− 008/0- 16/0- 8743/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 255/0- 04/1- 3012/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹− 053/0 141/0 8879/0 

نماینده اثر افزایش  +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ،م بدهیهتونماینده اثر کاهش شاخص  −𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂، توهم بدهینماینده اثر افزایش شاخص  +𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂ها:  تعریف عالمت
. متغیر وابسته لگاریتم هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .استدر بلندمدت  نماینده اثر کاهش نرخ ارز حقیقی −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅نرخ ارز حقیقی و 

 مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
 (𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑶𝑶دوم از توهم کشش ) ی متقارن و نامتقارن با معیارنتایج حاصل از برآورد الگو

 (𝑶𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰𝑶𝑶𝑰𝑰𝑶𝑶) معیار دوم از توهم کششبرآورد الگوی متقارن با 
با  ها مدت و بلندمدت به همراه آزمون کرانه کوتاه یالگو ،)ARDL )6, 5, 0و الگوی انتخابی  6 ا توجه به وقفه بهینهب

 .آمده است( 13) ورد و به شرح جدولبرآ دوم توهم کششتوجه معیار 
 

 توهم کششاز دوم مدت و بلندمدت: معیار  نتایج برآورد متقارن در کوتاه :13 جدول

 مدت برآورد کوتاه
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏 024/0 33/0 7440/0 ۰/۰۲4۰/۳۳۰/۷44۰
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟑𝟑 152/0 12/2 0351/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟔𝟔 175/0 42/2 0167/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕 212/0 23/2 0267/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟏𝟏 230/0- 29/2- 0233/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟑𝟑 324/0- 22/3- 0015/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟒𝟒 205/0 07/2 0401/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟓𝟓 215/0 27/2 0245/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 132/0- 83/0- 4080/0 
 53/0- 00/4- 0001/0 (ECTطا )ضریب تصحیح خ

 آزمون والد برای معناداری
 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
29/0 5873/0 078/0   (144/0 ) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

94/3 
 ده 45/3 71/2
 پنج 05/4 23/3
 یک 39/5 36/4

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 097/0 45/0 6564/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹 248/0- 85/0- 3967/0 

کلیه متغیرها در مقیاس  .استدمدت لگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلن 𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅، دوم توهم کشش نماینده اثر شاخص 𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستندلگاریتمی 
 های پژوهش منبع: یافته

 
دهد که معیار دوم از توهم کشش، یعنی نسبت مالیات  مدت نشان می ضرایب برآوردی کوتاه ،(13) مطابق با جدول

های اول و سوم اثر منفی بر مخارج  های چهارم و پنجم اثر مثبت و در وقفه ی و وقفهغیرمستقیم به مستقیم، در دوره جار
دهد که در مجموع این معیار اثر معناداری بر مخارج دولت  نشان می بررسی برایند اثرها دولت دارد. آزمون والد در

همچنین، مدت وجود ندارد.  کشش در کوتاه در برآورد متقارن، توهم مالی با توجه به معیار دوم از توهم ،رو ندارد. از این
 نرخ ارز حقیقی اثر معنادار بر مخارج دولت ندارد.

امکان رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود خواهد  که دهد ( نیز نشان می13) شده در جدول ی گزارشها آزمون کرانه
عیار دوم توهم کشش و نرخ ارز حقیقی دهد که در بلندمدت نیز م داشت. نتایج برآورد بلندمدت در این جدول نشان می

 اثر معناداری بر مخارج دولت ندارند.
 

 (𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰) دوم از توهم کشش برآورد الگوی نامتقارن با معیار

۰/۱۵۲۲/۱۲۰/۰۳۵۱ 𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟑𝟑 152/0 12/2 0351/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟔𝟔 175/0 42/2 0167/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕 212/0 23/2 0267/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟏𝟏 230/0- 29/2- 0233/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟑𝟑 324/0- 22/3- 0015/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟒𝟒 205/0 07/2 0401/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟓𝟓 215/0 27/2 0245/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 132/0- 83/0- 4080/0 
 53/0- 00/4- 0001/0 (ECTطا )ضریب تصحیح خ

 آزمون والد برای معناداری
 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
29/0 5873/0 078/0   (144/0 ) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

94/3 
 ده 45/3 71/2
 پنج 05/4 23/3
 یک 39/5 36/4

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 097/0 45/0 6564/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹 248/0- 85/0- 3967/0 

کلیه متغیرها در مقیاس  .استدمدت لگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلن 𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅، دوم توهم کشش نماینده اثر شاخص 𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستندلگاریتمی 
 های پژوهش منبع: یافته

 
دهد که معیار دوم از توهم کشش، یعنی نسبت مالیات  مدت نشان می ضرایب برآوردی کوتاه ،(13) مطابق با جدول

های اول و سوم اثر منفی بر مخارج  های چهارم و پنجم اثر مثبت و در وقفه ی و وقفهغیرمستقیم به مستقیم، در دوره جار
دهد که در مجموع این معیار اثر معناداری بر مخارج دولت  نشان می بررسی برایند اثرها دولت دارد. آزمون والد در

همچنین، مدت وجود ندارد.  کشش در کوتاه در برآورد متقارن، توهم مالی با توجه به معیار دوم از توهم ،رو ندارد. از این
 نرخ ارز حقیقی اثر معنادار بر مخارج دولت ندارد.

امکان رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود خواهد  که دهد ( نیز نشان می13) شده در جدول ی گزارشها آزمون کرانه
عیار دوم توهم کشش و نرخ ارز حقیقی دهد که در بلندمدت نیز م داشت. نتایج برآورد بلندمدت در این جدول نشان می

 اثر معناداری بر مخارج دولت ندارند.
 

 (𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰) دوم از توهم کشش برآورد الگوی نامتقارن با معیار

۰/۱۷۵۲/4۲۰/۰۱6۷
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟑𝟑 152/0 12/2 0351/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟔𝟔 175/0 42/2 0167/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕 212/0 23/2 0267/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟏𝟏 230/0- 29/2- 0233/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟑𝟑 324/0- 22/3- 0015/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟒𝟒 205/0 07/2 0401/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟓𝟓 215/0 27/2 0245/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 132/0- 83/0- 4080/0 
 53/0- 00/4- 0001/0 (ECTطا )ضریب تصحیح خ

 آزمون والد برای معناداری
 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
29/0 5873/0 078/0   (144/0 ) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

94/3 
 ده 45/3 71/2
 پنج 05/4 23/3
 یک 39/5 36/4

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 097/0 45/0 6564/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹 248/0- 85/0- 3967/0 

کلیه متغیرها در مقیاس  .استدمدت لگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلن 𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅، دوم توهم کشش نماینده اثر شاخص 𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستندلگاریتمی 
 های پژوهش منبع: یافته

 
دهد که معیار دوم از توهم کشش، یعنی نسبت مالیات  مدت نشان می ضرایب برآوردی کوتاه ،(13) مطابق با جدول

های اول و سوم اثر منفی بر مخارج  های چهارم و پنجم اثر مثبت و در وقفه ی و وقفهغیرمستقیم به مستقیم، در دوره جار
دهد که در مجموع این معیار اثر معناداری بر مخارج دولت  نشان می بررسی برایند اثرها دولت دارد. آزمون والد در

همچنین، مدت وجود ندارد.  کشش در کوتاه در برآورد متقارن، توهم مالی با توجه به معیار دوم از توهم ،رو ندارد. از این
 نرخ ارز حقیقی اثر معنادار بر مخارج دولت ندارد.

امکان رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود خواهد  که دهد ( نیز نشان می13) شده در جدول ی گزارشها آزمون کرانه
عیار دوم توهم کشش و نرخ ارز حقیقی دهد که در بلندمدت نیز م داشت. نتایج برآورد بلندمدت در این جدول نشان می

 اثر معناداری بر مخارج دولت ندارند.
 

 (𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰) دوم از توهم کشش برآورد الگوی نامتقارن با معیار

۰/۲۱۲۲/۲۳۰/۰۲6۷

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟑𝟑 152/0 12/2 0351/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟔𝟔 175/0 42/2 0167/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕 212/0 23/2 0267/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟏𝟏 230/0- 29/2- 0233/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟑𝟑 324/0- 22/3- 0015/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟒𝟒 205/0 07/2 0401/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟓𝟓 215/0 27/2 0245/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 132/0- 83/0- 4080/0 
 53/0- 00/4- 0001/0 (ECTطا )ضریب تصحیح خ

 آزمون والد برای معناداری
 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
29/0 5873/0 078/0   (144/0 ) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

94/3 
 ده 45/3 71/2
 پنج 05/4 23/3
 یک 39/5 36/4

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 097/0 45/0 6564/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹 248/0- 85/0- 3967/0 

کلیه متغیرها در مقیاس  .استدمدت لگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلن 𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅، دوم توهم کشش نماینده اثر شاخص 𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستندلگاریتمی 
 های پژوهش منبع: یافته

 
دهد که معیار دوم از توهم کشش، یعنی نسبت مالیات  مدت نشان می ضرایب برآوردی کوتاه ،(13) مطابق با جدول

های اول و سوم اثر منفی بر مخارج  های چهارم و پنجم اثر مثبت و در وقفه ی و وقفهغیرمستقیم به مستقیم، در دوره جار
دهد که در مجموع این معیار اثر معناداری بر مخارج دولت  نشان می بررسی برایند اثرها دولت دارد. آزمون والد در

همچنین، مدت وجود ندارد.  کشش در کوتاه در برآورد متقارن، توهم مالی با توجه به معیار دوم از توهم ،رو ندارد. از این
 نرخ ارز حقیقی اثر معنادار بر مخارج دولت ندارد.

امکان رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود خواهد  که دهد ( نیز نشان می13) شده در جدول ی گزارشها آزمون کرانه
عیار دوم توهم کشش و نرخ ارز حقیقی دهد که در بلندمدت نیز م داشت. نتایج برآورد بلندمدت در این جدول نشان می

 اثر معناداری بر مخارج دولت ندارند.
 

 (𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰) دوم از توهم کشش برآورد الگوی نامتقارن با معیار

-۰/۲۳۰-۲/۲9۰/۰۲۳۳

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟑𝟑 152/0 12/2 0351/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟔𝟔 175/0 42/2 0167/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕 212/0 23/2 0267/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟏𝟏 230/0- 29/2- 0233/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟑𝟑 324/0- 22/3- 0015/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟒𝟒 205/0 07/2 0401/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟓𝟓 215/0 27/2 0245/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 132/0- 83/0- 4080/0 
 53/0- 00/4- 0001/0 (ECTطا )ضریب تصحیح خ

 آزمون والد برای معناداری
 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
29/0 5873/0 078/0   (144/0 ) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

94/3 
 ده 45/3 71/2
 پنج 05/4 23/3
 یک 39/5 36/4

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 097/0 45/0 6564/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹 248/0- 85/0- 3967/0 

کلیه متغیرها در مقیاس  .استدمدت لگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلن 𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅، دوم توهم کشش نماینده اثر شاخص 𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستندلگاریتمی 
 های پژوهش منبع: یافته

 
دهد که معیار دوم از توهم کشش، یعنی نسبت مالیات  مدت نشان می ضرایب برآوردی کوتاه ،(13) مطابق با جدول

های اول و سوم اثر منفی بر مخارج  های چهارم و پنجم اثر مثبت و در وقفه ی و وقفهغیرمستقیم به مستقیم، در دوره جار
دهد که در مجموع این معیار اثر معناداری بر مخارج دولت  نشان می بررسی برایند اثرها دولت دارد. آزمون والد در

همچنین، مدت وجود ندارد.  کشش در کوتاه در برآورد متقارن، توهم مالی با توجه به معیار دوم از توهم ،رو ندارد. از این
 نرخ ارز حقیقی اثر معنادار بر مخارج دولت ندارد.

امکان رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود خواهد  که دهد ( نیز نشان می13) شده در جدول ی گزارشها آزمون کرانه
عیار دوم توهم کشش و نرخ ارز حقیقی دهد که در بلندمدت نیز م داشت. نتایج برآورد بلندمدت در این جدول نشان می

 اثر معناداری بر مخارج دولت ندارند.
 

 (𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰) دوم از توهم کشش برآورد الگوی نامتقارن با معیار

-۰/۳۲4-۳/۲۲۰/۰۰۱۵

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟑𝟑 152/0 12/2 0351/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟔𝟔 175/0 42/2 0167/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕 212/0 23/2 0267/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟏𝟏 230/0- 29/2- 0233/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟑𝟑 324/0- 22/3- 0015/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟒𝟒 205/0 07/2 0401/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟓𝟓 215/0 27/2 0245/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 132/0- 83/0- 4080/0 
 53/0- 00/4- 0001/0 (ECTطا )ضریب تصحیح خ

 آزمون والد برای معناداری
 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
29/0 5873/0 078/0   (144/0 ) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

94/3 
 ده 45/3 71/2
 پنج 05/4 23/3
 یک 39/5 36/4

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 097/0 45/0 6564/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹 248/0- 85/0- 3967/0 

کلیه متغیرها در مقیاس  .استدمدت لگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلن 𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅، دوم توهم کشش نماینده اثر شاخص 𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستندلگاریتمی 
 های پژوهش منبع: یافته

 
دهد که معیار دوم از توهم کشش، یعنی نسبت مالیات  مدت نشان می ضرایب برآوردی کوتاه ،(13) مطابق با جدول

های اول و سوم اثر منفی بر مخارج  های چهارم و پنجم اثر مثبت و در وقفه ی و وقفهغیرمستقیم به مستقیم، در دوره جار
دهد که در مجموع این معیار اثر معناداری بر مخارج دولت  نشان می بررسی برایند اثرها دولت دارد. آزمون والد در

همچنین، مدت وجود ندارد.  کشش در کوتاه در برآورد متقارن، توهم مالی با توجه به معیار دوم از توهم ،رو ندارد. از این
 نرخ ارز حقیقی اثر معنادار بر مخارج دولت ندارد.

امکان رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود خواهد  که دهد ( نیز نشان می13) شده در جدول ی گزارشها آزمون کرانه
عیار دوم توهم کشش و نرخ ارز حقیقی دهد که در بلندمدت نیز م داشت. نتایج برآورد بلندمدت در این جدول نشان می

 اثر معناداری بر مخارج دولت ندارند.
 

 (𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰) دوم از توهم کشش برآورد الگوی نامتقارن با معیار

۰/۲۰۵۲/۰۷۰/۰4۰۱

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟑𝟑 152/0 12/2 0351/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟔𝟔 175/0 42/2 0167/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕 212/0 23/2 0267/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟏𝟏 230/0- 29/2- 0233/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟑𝟑 324/0- 22/3- 0015/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟒𝟒 205/0 07/2 0401/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟓𝟓 215/0 27/2 0245/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 132/0- 83/0- 4080/0 
 53/0- 00/4- 0001/0 (ECTطا )ضریب تصحیح خ

 آزمون والد برای معناداری
 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
29/0 5873/0 078/0   (144/0 ) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

94/3 
 ده 45/3 71/2
 پنج 05/4 23/3
 یک 39/5 36/4

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 097/0 45/0 6564/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹 248/0- 85/0- 3967/0 

کلیه متغیرها در مقیاس  .استدمدت لگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلن 𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅، دوم توهم کشش نماینده اثر شاخص 𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستندلگاریتمی 
 های پژوهش منبع: یافته

 
دهد که معیار دوم از توهم کشش، یعنی نسبت مالیات  مدت نشان می ضرایب برآوردی کوتاه ،(13) مطابق با جدول

های اول و سوم اثر منفی بر مخارج  های چهارم و پنجم اثر مثبت و در وقفه ی و وقفهغیرمستقیم به مستقیم، در دوره جار
دهد که در مجموع این معیار اثر معناداری بر مخارج دولت  نشان می بررسی برایند اثرها دولت دارد. آزمون والد در

همچنین، مدت وجود ندارد.  کشش در کوتاه در برآورد متقارن، توهم مالی با توجه به معیار دوم از توهم ،رو ندارد. از این
 نرخ ارز حقیقی اثر معنادار بر مخارج دولت ندارد.

امکان رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود خواهد  که دهد ( نیز نشان می13) شده در جدول ی گزارشها آزمون کرانه
عیار دوم توهم کشش و نرخ ارز حقیقی دهد که در بلندمدت نیز م داشت. نتایج برآورد بلندمدت در این جدول نشان می

 اثر معناداری بر مخارج دولت ندارند.
 

 (𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰) دوم از توهم کشش برآورد الگوی نامتقارن با معیار

۰/۲۱۵۲/۲۷۰/۰۲4۵

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟑𝟑 152/0 12/2 0351/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟔𝟔 175/0 42/2 0167/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕 212/0 23/2 0267/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟏𝟏 230/0- 29/2- 0233/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟑𝟑 324/0- 22/3- 0015/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟒𝟒 205/0 07/2 0401/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟓𝟓 215/0 27/2 0245/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 132/0- 83/0- 4080/0 
 53/0- 00/4- 0001/0 (ECTطا )ضریب تصحیح خ

 آزمون والد برای معناداری
 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
29/0 5873/0 078/0   (144/0 ) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

94/3 
 ده 45/3 71/2
 پنج 05/4 23/3
 یک 39/5 36/4

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 097/0 45/0 6564/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹 248/0- 85/0- 3967/0 

کلیه متغیرها در مقیاس  .استدمدت لگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلن 𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅، دوم توهم کشش نماینده اثر شاخص 𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستندلگاریتمی 
 های پژوهش منبع: یافته

 
دهد که معیار دوم از توهم کشش، یعنی نسبت مالیات  مدت نشان می ضرایب برآوردی کوتاه ،(13) مطابق با جدول

های اول و سوم اثر منفی بر مخارج  های چهارم و پنجم اثر مثبت و در وقفه ی و وقفهغیرمستقیم به مستقیم، در دوره جار
دهد که در مجموع این معیار اثر معناداری بر مخارج دولت  نشان می بررسی برایند اثرها دولت دارد. آزمون والد در

همچنین، مدت وجود ندارد.  کشش در کوتاه در برآورد متقارن، توهم مالی با توجه به معیار دوم از توهم ،رو ندارد. از این
 نرخ ارز حقیقی اثر معنادار بر مخارج دولت ندارد.

امکان رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود خواهد  که دهد ( نیز نشان می13) شده در جدول ی گزارشها آزمون کرانه
عیار دوم توهم کشش و نرخ ارز حقیقی دهد که در بلندمدت نیز م داشت. نتایج برآورد بلندمدت در این جدول نشان می

 اثر معناداری بر مخارج دولت ندارند.
 

 (𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰) دوم از توهم کشش برآورد الگوی نامتقارن با معیار

-۰/۱۳۲-۰/8۳۰/4۰8۰
)ECT( 4/۰۰۰/۰۰۰۱-۰/۵۳-ضریب تصحیح خطا
آزمون والد برای معناداری
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 آزمون والد برای معناداری
 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
29/0 5873/0 078/0   (144/0 ) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

94/3 
 ده 45/3 71/2
 پنج 05/4 23/3
 یک 39/5 36/4

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 097/0 45/0 6564/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹 248/0- 85/0- 3967/0 

کلیه متغیرها در مقیاس  .استدمدت لگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلن 𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅، دوم توهم کشش نماینده اثر شاخص 𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستندلگاریتمی 
 های پژوهش منبع: یافته

 
دهد که معیار دوم از توهم کشش، یعنی نسبت مالیات  مدت نشان می ضرایب برآوردی کوتاه ،(13) مطابق با جدول

های اول و سوم اثر منفی بر مخارج  های چهارم و پنجم اثر مثبت و در وقفه ی و وقفهغیرمستقیم به مستقیم، در دوره جار
دهد که در مجموع این معیار اثر معناداری بر مخارج دولت  نشان می بررسی برایند اثرها دولت دارد. آزمون والد در

همچنین، مدت وجود ندارد.  کشش در کوتاه در برآورد متقارن، توهم مالی با توجه به معیار دوم از توهم ،رو ندارد. از این
 نرخ ارز حقیقی اثر معنادار بر مخارج دولت ندارد.

امکان رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود خواهد  که دهد ( نیز نشان می13) شده در جدول ی گزارشها آزمون کرانه
عیار دوم توهم کشش و نرخ ارز حقیقی دهد که در بلندمدت نیز م داشت. نتایج برآورد بلندمدت در این جدول نشان می

 اثر معناداری بر مخارج دولت ندارند.
 

 (𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰) دوم از توهم کشش برآورد الگوی نامتقارن با معیار

ضرایب 
F اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار(سطح احتمالمقدار آماره

۰/۲9۰/۵8۷۳) ۰/۱44 (  ۰/۰۷8

آماره�آزمون
آزمون�کرانه�ها

سطح�خطا�)درصد(کرانه�دوکرانه�یک

۳/94
ده۲/۷۱۳/4۵
پنج۳/۲۳4/۰۵
یک4/۳6۵/۳9

متغيرهای�توضيحی
برآورد�بلندمدت

سطح�احتمالآماره�tضریب
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 53/0- 00/4- 0001/0 (ECTطا )ضریب تصحیح خ

 آزمون والد برای معناداری
 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
29/0 5873/0 078/0   (144/0 ) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

94/3 
 ده 45/3 71/2
 پنج 05/4 23/3
 یک 39/5 36/4

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 097/0 45/0 6564/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹 248/0- 85/0- 3967/0 

کلیه متغیرها در مقیاس  .استدمدت لگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلن 𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅، دوم توهم کشش نماینده اثر شاخص 𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستندلگاریتمی 
 های پژوهش منبع: یافته

 
دهد که معیار دوم از توهم کشش، یعنی نسبت مالیات  مدت نشان می ضرایب برآوردی کوتاه ،(13) مطابق با جدول

های اول و سوم اثر منفی بر مخارج  های چهارم و پنجم اثر مثبت و در وقفه ی و وقفهغیرمستقیم به مستقیم، در دوره جار
دهد که در مجموع این معیار اثر معناداری بر مخارج دولت  نشان می بررسی برایند اثرها دولت دارد. آزمون والد در

همچنین، مدت وجود ندارد.  کشش در کوتاه در برآورد متقارن، توهم مالی با توجه به معیار دوم از توهم ،رو ندارد. از این
 نرخ ارز حقیقی اثر معنادار بر مخارج دولت ندارد.

امکان رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود خواهد  که دهد ( نیز نشان می13) شده در جدول ی گزارشها آزمون کرانه
عیار دوم توهم کشش و نرخ ارز حقیقی دهد که در بلندمدت نیز م داشت. نتایج برآورد بلندمدت در این جدول نشان می

 اثر معناداری بر مخارج دولت ندارند.
 

 (𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰) دوم از توهم کشش برآورد الگوی نامتقارن با معیار

۰/۰9۷۰/4۵۰/6۵64
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 آزمون والد برای معناداری
 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
29/0 5873/0 078/0   (144/0 ) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

94/3 
 ده 45/3 71/2
 پنج 05/4 23/3
 یک 39/5 36/4

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 097/0 45/0 6564/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹 248/0- 85/0- 3967/0 

کلیه متغیرها در مقیاس  .استدمدت لگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلن 𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅، دوم توهم کشش نماینده اثر شاخص 𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستندلگاریتمی 
 های پژوهش منبع: یافته

 
دهد که معیار دوم از توهم کشش، یعنی نسبت مالیات  مدت نشان می ضرایب برآوردی کوتاه ،(13) مطابق با جدول

های اول و سوم اثر منفی بر مخارج  های چهارم و پنجم اثر مثبت و در وقفه ی و وقفهغیرمستقیم به مستقیم، در دوره جار
دهد که در مجموع این معیار اثر معناداری بر مخارج دولت  نشان می بررسی برایند اثرها دولت دارد. آزمون والد در

همچنین، مدت وجود ندارد.  کشش در کوتاه در برآورد متقارن، توهم مالی با توجه به معیار دوم از توهم ،رو ندارد. از این
 نرخ ارز حقیقی اثر معنادار بر مخارج دولت ندارد.

امکان رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود خواهد  که دهد ( نیز نشان می13) شده در جدول ی گزارشها آزمون کرانه
عیار دوم توهم کشش و نرخ ارز حقیقی دهد که در بلندمدت نیز م داشت. نتایج برآورد بلندمدت در این جدول نشان می

 اثر معناداری بر مخارج دولت ندارند.
 

 (𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰) دوم از توهم کشش برآورد الگوی نامتقارن با معیار

-۰/۲48-۰/8۵۰/۳96۷
 لگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلندمدت 
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 آزمون والد برای معناداری
 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
29/0 5873/0 078/0   (144/0 ) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

94/3 
 ده 45/3 71/2
 پنج 05/4 23/3
 یک 39/5 36/4

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 097/0 45/0 6564/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹 248/0- 85/0- 3967/0 

کلیه متغیرها در مقیاس  .استدمدت لگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلن 𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅، دوم توهم کشش نماینده اثر شاخص 𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستندلگاریتمی 
 های پژوهش منبع: یافته

 
دهد که معیار دوم از توهم کشش، یعنی نسبت مالیات  مدت نشان می ضرایب برآوردی کوتاه ،(13) مطابق با جدول

های اول و سوم اثر منفی بر مخارج  های چهارم و پنجم اثر مثبت و در وقفه ی و وقفهغیرمستقیم به مستقیم، در دوره جار
دهد که در مجموع این معیار اثر معناداری بر مخارج دولت  نشان می بررسی برایند اثرها دولت دارد. آزمون والد در

همچنین، مدت وجود ندارد.  کشش در کوتاه در برآورد متقارن، توهم مالی با توجه به معیار دوم از توهم ،رو ندارد. از این
 نرخ ارز حقیقی اثر معنادار بر مخارج دولت ندارد.

امکان رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود خواهد  که دهد ( نیز نشان می13) شده در جدول ی گزارشها آزمون کرانه
عیار دوم توهم کشش و نرخ ارز حقیقی دهد که در بلندمدت نیز م داشت. نتایج برآورد بلندمدت در این جدول نشان می

 اثر معناداری بر مخارج دولت ندارند.
 

 (𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰) دوم از توهم کشش برآورد الگوی نامتقارن با معیار
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 یک 39/5 36/4
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 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
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کلیه متغیرها در مقیاس  .استدمدت لگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلن 𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅، دوم توهم کشش نماینده اثر شاخص 𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ها:  تعریف عالمت
 . متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.هستندلگاریتمی 
 های پژوهش منبع: یافته

 
دهد که معیار دوم از توهم کشش، یعنی نسبت مالیات  مدت نشان می ضرایب برآوردی کوتاه ،(13) مطابق با جدول

های اول و سوم اثر منفی بر مخارج  های چهارم و پنجم اثر مثبت و در وقفه ی و وقفهغیرمستقیم به مستقیم، در دوره جار
دهد که در مجموع این معیار اثر معناداری بر مخارج دولت  نشان می بررسی برایند اثرها دولت دارد. آزمون والد در

همچنین، مدت وجود ندارد.  کشش در کوتاه در برآورد متقارن، توهم مالی با توجه به معیار دوم از توهم ،رو ندارد. از این
 نرخ ارز حقیقی اثر معنادار بر مخارج دولت ندارد.

امکان رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود خواهد  که دهد ( نیز نشان می13) شده در جدول ی گزارشها آزمون کرانه
عیار دوم توهم کشش و نرخ ارز حقیقی دهد که در بلندمدت نیز م داشت. نتایج برآورد بلندمدت در این جدول نشان می

 اثر معناداری بر مخارج دولت ندارند.
 

 (𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰) دوم از توهم کشش برآورد الگوی نامتقارن با معیار

تعریف عالمت ها: 
است. کلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی هستند. متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.

منبع: یافته های پژوهش
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مطابق با جدول )۱۳(، ضرایب برآوردی کوتاه مدت نشان می دهد که معیار دوم از توهم کشش، 
یعنی نسبت مالیات غیرمستقیم به مستقیم، در دوره جاری و وقفه های چهارم و پنجم اثر مثبت و در 
وقفه های اول و سوم اثر منفی بر مخارج دولت دارد. آزمون والد در بررسی برایند اثرها نشان می دهد 
که در مجموع این معیار اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. از این رو، در برآورد متقارن، توهم مالی 
با توجه به معیار دوم از توهم کشش در کوتاه مدت وجود ندارد. همچنین، نرخ ارز حقیقی اثر معنادار 

بر مخارج دولت ندارد.
آزمون کرانه های گزارش شده در جدول )۱۳( نیز نشان می دهد که امکان رابطه بلندمدت بین 
متغیرها وجود خواهد داشت. نتایج برآورد بلندمدت در این جدول نشان می دهد که در بلندمدت نیز 

معیار دوم توهم کشش و نرخ ارز حقیقی اثر معناداری بر مخارج دولت ندارند.

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟑𝟑 152/0 12/2 0351/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟔𝟔 175/0 42/2 0167/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕 212/0 23/2 0267/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟏𝟏 230/0- 29/2- 0233/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟑𝟑 324/0- 22/3- 0015/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟒𝟒 205/0 07/2 0401/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟓𝟓 215/0 27/2 0245/0 
𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 132/0- 83/0- 4080/0 
 53/0- 00/4- 0001/0 (ECTطا )ضریب تصحیح خ

 آزمون والد برای معناداری
 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
29/0 5873/0 078/0   (144/0 ) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

94/3 
 ده 45/3 71/2
 پنج 05/4 23/3
 یک 39/5 36/4

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 097/0 45/0 6564/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑮𝑮𝑹𝑹𝑹𝑹 248/0- 85/0- 3967/0 

کلیه متغیرها در مقیاس  .استدمدت لگاریتم نرخ ارز حقیقی در بلن 𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅، دوم توهم کشش نماینده اثر شاخص 𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ها:  تعریف عالمت
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دهد که معیار دوم از توهم کشش، یعنی نسبت مالیات  مدت نشان می ضرایب برآوردی کوتاه ،(13) مطابق با جدول

های اول و سوم اثر منفی بر مخارج  های چهارم و پنجم اثر مثبت و در وقفه ی و وقفهغیرمستقیم به مستقیم، در دوره جار
دهد که در مجموع این معیار اثر معناداری بر مخارج دولت  نشان می بررسی برایند اثرها دولت دارد. آزمون والد در

همچنین، مدت وجود ندارد.  کشش در کوتاه در برآورد متقارن، توهم مالی با توجه به معیار دوم از توهم ،رو ندارد. از این
 نرخ ارز حقیقی اثر معنادار بر مخارج دولت ندارد.

امکان رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود خواهد  که دهد ( نیز نشان می13) شده در جدول ی گزارشها آزمون کرانه
عیار دوم توهم کشش و نرخ ارز حقیقی دهد که در بلندمدت نیز م داشت. نتایج برآورد بلندمدت در این جدول نشان می

 اثر معناداری بر مخارج دولت ندارند.
 

برآورد�الگوی�نامتقارن�با�معيار�دوم�از�توهم�کشش� (𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰) دوم از توهم کشش برآورد الگوی نامتقارن با معیار

( 5) ار( تجزیه و در نمود2) بر اساس معادله – 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼و  + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼به دو سری  𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼جهت تحلیل اثر نامتقارن، شاخص  بر اساس معادله 
 نمایش داده شده است.

 

 
 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰تجزیه سری زمانی شاخص  :5نمودار 

 های پژوهش منبع: یافته
 

ضرایب  ،جدولاین مطابق با ( گزارش شده است. 14) مدت و بلندمدت در جدول در کوتاه NARDLنتایج برآورد الگوی 
دوم توهم کشش اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. در معیار روند افزایشی و کاهشی  ،مدت دهد که در کوتاه برآوردی نشان می

دهد که اندازه اثرگذاری این معیار از توهم مالی در  این دو نشان می بررسی برابری اثرهای نتایج حاصل از آزمون والد در
م تایید نامتقارنی، عد برخالفمدت،  در مجموع در کوتاه ،حالت افزایش و کاهش تفاوت معناداری با یکدیگر ندارد. بنابراین

ولی در وقفه اول  ،توهم مالی با توجه این معیار وجود دارد. روند افزایشی نرخ ارز حقیقی در دوره جاری اثر معناداری ندارد
و سوم با اثر مثبت و در وقفه دوم با اثر منفی بر مخارج دولت همراه است. روند کاهشی نرخ ارز حقیقی در دوره جاری اثر 

اثری منفی بر مخارج دولت دارد. نتایج آزمون والد برای روند افزایشی نرخ ارز نشان  ،ولی در وقفه اول ،اردمعناداری ند
 دهد که در مجموع نرخ ارز به هنگام افزایش اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. می

مدت بین متغیرها وجود دارد. مطابق دهد که امکان وجود رابطه بلند ( نیز نشان می14) شده در جدول ی گزارشها آزمون کرانه
اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. به  ،در بلندمدت معیار دوم توهم کشش در هر دو حالت افزایشی و کاهشی ا این جدول،ب

درصد افزایش یافته و  329/0درصدی در نسبت مالیات غیرمستقیم به مستقیم، مخارج دولت به میزان  که با افزایش یک نحوی
در بلندمدت با توجه به این معیار  ،یابد. بنابراین درصد کاهش می 266/0مخارج دولت به میزان  ،درصدی در آن یکهش با کا

 شود. )نسبت مالیات غیرمستقیم به مستقیم( وجود توهم مالی و البته نامتقارنی تایید می
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( 5) ار( تجزیه و در نمود2) بر اساس معادله – 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼و  + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼به دو سری  𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼جهت تحلیل اثر نامتقارن، شاخص  و 
 نمایش داده شده است.
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ضرایب  ،جدولاین مطابق با ( گزارش شده است. 14) مدت و بلندمدت در جدول در کوتاه NARDLنتایج برآورد الگوی 
دوم توهم کشش اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. در معیار روند افزایشی و کاهشی  ،مدت دهد که در کوتاه برآوردی نشان می

دهد که اندازه اثرگذاری این معیار از توهم مالی در  این دو نشان می بررسی برابری اثرهای نتایج حاصل از آزمون والد در
م تایید نامتقارنی، عد برخالفمدت،  در مجموع در کوتاه ،حالت افزایش و کاهش تفاوت معناداری با یکدیگر ندارد. بنابراین

ولی در وقفه اول  ،توهم مالی با توجه این معیار وجود دارد. روند افزایشی نرخ ارز حقیقی در دوره جاری اثر معناداری ندارد
و سوم با اثر مثبت و در وقفه دوم با اثر منفی بر مخارج دولت همراه است. روند کاهشی نرخ ارز حقیقی در دوره جاری اثر 

اثری منفی بر مخارج دولت دارد. نتایج آزمون والد برای روند افزایشی نرخ ارز نشان  ،ولی در وقفه اول ،اردمعناداری ند
 دهد که در مجموع نرخ ارز به هنگام افزایش اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. می

مدت بین متغیرها وجود دارد. مطابق دهد که امکان وجود رابطه بلند ( نیز نشان می14) شده در جدول ی گزارشها آزمون کرانه
اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. به  ،در بلندمدت معیار دوم توهم کشش در هر دو حالت افزایشی و کاهشی ا این جدول،ب

درصد افزایش یافته و  329/0درصدی در نسبت مالیات غیرمستقیم به مستقیم، مخارج دولت به میزان  که با افزایش یک نحوی
در بلندمدت با توجه به این معیار  ،یابد. بنابراین درصد کاهش می 266/0مخارج دولت به میزان  ،درصدی در آن یکهش با کا

 شود. )نسبت مالیات غیرمستقیم به مستقیم( وجود توهم مالی و البته نامتقارنی تایید می
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( 5) ار( تجزیه و در نمود2) بر اساس معادله – 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼و  + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼به دو سری  𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼جهت تحلیل اثر نامتقارن، شاخص  به دو سری 
 نمایش داده شده است.

 

 
 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰تجزیه سری زمانی شاخص  :5نمودار 

 های پژوهش منبع: یافته
 

ضرایب  ،جدولاین مطابق با ( گزارش شده است. 14) مدت و بلندمدت در جدول در کوتاه NARDLنتایج برآورد الگوی 
دوم توهم کشش اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. در معیار روند افزایشی و کاهشی  ،مدت دهد که در کوتاه برآوردی نشان می

دهد که اندازه اثرگذاری این معیار از توهم مالی در  این دو نشان می بررسی برابری اثرهای نتایج حاصل از آزمون والد در
م تایید نامتقارنی، عد برخالفمدت،  در مجموع در کوتاه ،حالت افزایش و کاهش تفاوت معناداری با یکدیگر ندارد. بنابراین

ولی در وقفه اول  ،توهم مالی با توجه این معیار وجود دارد. روند افزایشی نرخ ارز حقیقی در دوره جاری اثر معناداری ندارد
و سوم با اثر مثبت و در وقفه دوم با اثر منفی بر مخارج دولت همراه است. روند کاهشی نرخ ارز حقیقی در دوره جاری اثر 

اثری منفی بر مخارج دولت دارد. نتایج آزمون والد برای روند افزایشی نرخ ارز نشان  ،ولی در وقفه اول ،اردمعناداری ند
 دهد که در مجموع نرخ ارز به هنگام افزایش اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. می

مدت بین متغیرها وجود دارد. مطابق دهد که امکان وجود رابطه بلند ( نیز نشان می14) شده در جدول ی گزارشها آزمون کرانه
اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. به  ،در بلندمدت معیار دوم توهم کشش در هر دو حالت افزایشی و کاهشی ا این جدول،ب

درصد افزایش یافته و  329/0درصدی در نسبت مالیات غیرمستقیم به مستقیم، مخارج دولت به میزان  که با افزایش یک نحوی
در بلندمدت با توجه به این معیار  ،یابد. بنابراین درصد کاهش می 266/0مخارج دولت به میزان  ،درصدی در آن یکهش با کا

 شود. )نسبت مالیات غیرمستقیم به مستقیم( وجود توهم مالی و البته نامتقارنی تایید می
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جهت تحلیل اثر نامتقارن، شاخص 
)۲( تجزیه و در نمودار )۵( نمایش داده شده است.

( 5) ار( تجزیه و در نمود2) بر اساس معادله – 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼و  + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼به دو سری  𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼جهت تحلیل اثر نامتقارن، شاخص 
 نمایش داده شده است.

 

 
 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰تجزیه سری زمانی شاخص  :5نمودار 

 های پژوهش منبع: یافته
 

ضرایب  ،جدولاین مطابق با ( گزارش شده است. 14) مدت و بلندمدت در جدول در کوتاه NARDLنتایج برآورد الگوی 
دوم توهم کشش اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. در معیار روند افزایشی و کاهشی  ،مدت دهد که در کوتاه برآوردی نشان می

دهد که اندازه اثرگذاری این معیار از توهم مالی در  این دو نشان می بررسی برابری اثرهای نتایج حاصل از آزمون والد در
م تایید نامتقارنی، عد برخالفمدت،  در مجموع در کوتاه ،حالت افزایش و کاهش تفاوت معناداری با یکدیگر ندارد. بنابراین

ولی در وقفه اول  ،توهم مالی با توجه این معیار وجود دارد. روند افزایشی نرخ ارز حقیقی در دوره جاری اثر معناداری ندارد
و سوم با اثر مثبت و در وقفه دوم با اثر منفی بر مخارج دولت همراه است. روند کاهشی نرخ ارز حقیقی در دوره جاری اثر 

اثری منفی بر مخارج دولت دارد. نتایج آزمون والد برای روند افزایشی نرخ ارز نشان  ،ولی در وقفه اول ،اردمعناداری ند
 دهد که در مجموع نرخ ارز به هنگام افزایش اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. می

مدت بین متغیرها وجود دارد. مطابق دهد که امکان وجود رابطه بلند ( نیز نشان می14) شده در جدول ی گزارشها آزمون کرانه
اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. به  ،در بلندمدت معیار دوم توهم کشش در هر دو حالت افزایشی و کاهشی ا این جدول،ب

درصد افزایش یافته و  329/0درصدی در نسبت مالیات غیرمستقیم به مستقیم، مخارج دولت به میزان  که با افزایش یک نحوی
در بلندمدت با توجه به این معیار  ،یابد. بنابراین درصد کاهش می 266/0مخارج دولت به میزان  ،درصدی در آن یکهش با کا

 شود. )نسبت مالیات غیرمستقیم به مستقیم( وجود توهم مالی و البته نامتقارنی تایید می
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( 5) ار( تجزیه و در نمود2) بر اساس معادله – 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼و  + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼به دو سری  𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼جهت تحلیل اثر نامتقارن، شاخص 
 نمایش داده شده است.

 

 
 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰تجزیه سری زمانی شاخص  :5نمودار 

 های پژوهش منبع: یافته
 

ضرایب  ،جدولاین مطابق با ( گزارش شده است. 14) مدت و بلندمدت در جدول در کوتاه NARDLنتایج برآورد الگوی 
دوم توهم کشش اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. در معیار روند افزایشی و کاهشی  ،مدت دهد که در کوتاه برآوردی نشان می

دهد که اندازه اثرگذاری این معیار از توهم مالی در  این دو نشان می بررسی برابری اثرهای نتایج حاصل از آزمون والد در
م تایید نامتقارنی، عد برخالفمدت،  در مجموع در کوتاه ،حالت افزایش و کاهش تفاوت معناداری با یکدیگر ندارد. بنابراین

ولی در وقفه اول  ،توهم مالی با توجه این معیار وجود دارد. روند افزایشی نرخ ارز حقیقی در دوره جاری اثر معناداری ندارد
و سوم با اثر مثبت و در وقفه دوم با اثر منفی بر مخارج دولت همراه است. روند کاهشی نرخ ارز حقیقی در دوره جاری اثر 

اثری منفی بر مخارج دولت دارد. نتایج آزمون والد برای روند افزایشی نرخ ارز نشان  ،ولی در وقفه اول ،اردمعناداری ند
 دهد که در مجموع نرخ ارز به هنگام افزایش اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. می

مدت بین متغیرها وجود دارد. مطابق دهد که امکان وجود رابطه بلند ( نیز نشان می14) شده در جدول ی گزارشها آزمون کرانه
اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. به  ،در بلندمدت معیار دوم توهم کشش در هر دو حالت افزایشی و کاهشی ا این جدول،ب

درصد افزایش یافته و  329/0درصدی در نسبت مالیات غیرمستقیم به مستقیم، مخارج دولت به میزان  که با افزایش یک نحوی
در بلندمدت با توجه به این معیار  ،یابد. بنابراین درصد کاهش می 266/0مخارج دولت به میزان  ،درصدی در آن یکهش با کا

 شود. )نسبت مالیات غیرمستقیم به مستقیم( وجود توهم مالی و البته نامتقارنی تایید می
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 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 025/0 39/0 6953/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏𝟏𝟏 141/0- 17/2- 0314/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏𝟏𝟏 558/0 61/8 0000/0 

-۴۰  

-۲۰  

۰ 

۲۰ 

۴۰ 

13
80

-2
 

13
80

-1
0 

13
81

-6
 

13
82

-2
 

13
82

-1
0 

13
83

-6
 

13
84

-2
 

13
84

-1
0 

13
85

-6
 

13
86

-2
 

13
86

-1
0 

13
87

-6
 

13
88

-2
 

13
88

-1
0 

13
89

-6
 

13
90

-2
 

13
90

-1
0 

13
91

-6
 

13
92

-2
 

13
92

-1
0 

13
93

-6
 

13
94

-2
 

13
94

-1
0 

13
95

-6
 

13
96

-2
 

IndirI+ IndirI-

نمودار ۵: تجزیه سری زمانی شاخص 
منبع: یافته های پژوهش

نتایج برآورد الگوی NARDL در کوتاه مدت و بلندمدت در جدول )۱4( گزارش شده است. مطابق 
با این جدول، ضرایب برآوردی نشان می دهد که در کوتاه مدت، روند افزایشی و کاهشی در معیار دوم 
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اثرهای  برابری  از آزمون والد در بررسی  نتایج حاصل  اثر مثبت بر مخارج دولت دارد.  توهم کشش 
این دو نشان می دهد که اندازه اثرگذاری این معیار از توهم مالی در حالت افزایش و کاهش تفاوت 
معناداری با یکدیگر ندارد. بنابراین، در مجموع در کوتاه مدت، برخالف عدم تایید نامتقارنی، توهم مالی 
با توجه این معیار وجود دارد. روند افزایشی نرخ ارز حقیقی در دوره جاری اثر معناداری ندارد، ولی 
در وقفه اول و سوم با اثر مثبت و در وقفه دوم با اثر منفی بر مخارج دولت همراه است. روند کاهشی 
نرخ ارز حقیقی در دوره جاری اثر معناداری ندارد، ولی در وقفه اول، اثری منفی بر مخارج دولت دارد. 
نتایج آزمون والد برای روند افزایشی نرخ ارز نشان می دهد که در مجموع نرخ ارز به هنگام افزایش اثر 

معناداری بر مخارج دولت ندارد.
آزمون کرانه های گزارش شده در جدول )۱4( نیز نشان می دهد که امکان وجود رابطه بلندمدت 
بین متغیرها وجود دارد. مطابق با این جدول، در بلندمدت معیار دوم توهم کشش در هر دو حالت 
افزایش یک درصدی در نسبت  با  به نحوی که  بر مخارج دولت دارد.  اثر مثبت  افزایشی و کاهشی، 
کاهش  با  و  یافته  افزایش  درصد   ۰/۳۲9 میزان  به  دولت  مخارج  مستقیم،  به  غیرمستقیم  مالیات 
یک درصدی در آن، مخارج دولت به میزان ۰/۲66 درصد کاهش می یابد. بنابراین، در بلندمدت با توجه 
به این معیار )نسبت مالیات غیرمستقیم به مستقیم( وجود توهم مالی و البته نامتقارنی تایید می شود.
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جدول ۱۴: نتایج برآورد نامتقارن در کوتاه مدت و بلندمدت: معیار دوم توهم کشش

متغيرهای�توضيحی
برآورد�کوتاه�مدت

سطح�احتمالآماره�tضریب

( 5) ار( تجزیه و در نمود2) بر اساس معادله – 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼و  + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼به دو سری  𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼جهت تحلیل اثر نامتقارن، شاخص 
 نمایش داده شده است.

 

 
 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰تجزیه سری زمانی شاخص  :5نمودار 

 های پژوهش منبع: یافته
 

ضرایب  ،جدولاین مطابق با ( گزارش شده است. 14) مدت و بلندمدت در جدول در کوتاه NARDLنتایج برآورد الگوی 
دوم توهم کشش اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. در معیار روند افزایشی و کاهشی  ،مدت دهد که در کوتاه برآوردی نشان می

دهد که اندازه اثرگذاری این معیار از توهم مالی در  این دو نشان می بررسی برابری اثرهای نتایج حاصل از آزمون والد در
م تایید نامتقارنی، عد برخالفمدت،  در مجموع در کوتاه ،حالت افزایش و کاهش تفاوت معناداری با یکدیگر ندارد. بنابراین

ولی در وقفه اول  ،توهم مالی با توجه این معیار وجود دارد. روند افزایشی نرخ ارز حقیقی در دوره جاری اثر معناداری ندارد
و سوم با اثر مثبت و در وقفه دوم با اثر منفی بر مخارج دولت همراه است. روند کاهشی نرخ ارز حقیقی در دوره جاری اثر 

اثری منفی بر مخارج دولت دارد. نتایج آزمون والد برای روند افزایشی نرخ ارز نشان  ،ولی در وقفه اول ،اردمعناداری ند
 دهد که در مجموع نرخ ارز به هنگام افزایش اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. می

مدت بین متغیرها وجود دارد. مطابق دهد که امکان وجود رابطه بلند ( نیز نشان می14) شده در جدول ی گزارشها آزمون کرانه
اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. به  ،در بلندمدت معیار دوم توهم کشش در هر دو حالت افزایشی و کاهشی ا این جدول،ب

درصد افزایش یافته و  329/0درصدی در نسبت مالیات غیرمستقیم به مستقیم، مخارج دولت به میزان  که با افزایش یک نحوی
در بلندمدت با توجه به این معیار  ،یابد. بنابراین درصد کاهش می 266/0مخارج دولت به میزان  ،درصدی در آن یکهش با کا

 شود. )نسبت مالیات غیرمستقیم به مستقیم( وجود توهم مالی و البته نامتقارنی تایید می
 

 ششدوم توهم کمدت و بلندمدت: معیار  نتایج برآورد نامتقارن در کوتاه :14 جدول
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𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏𝟏𝟏 141/0- 17/2- 0314/0 
𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏𝟏𝟏 558/0 61/8 0000/0 
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( 5) ار( تجزیه و در نمود2) بر اساس معادله – 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼و  + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼به دو سری  𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼جهت تحلیل اثر نامتقارن، شاخص 
 نمایش داده شده است.

 

 
 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰تجزیه سری زمانی شاخص  :5نمودار 

 های پژوهش منبع: یافته
 

ضرایب  ،جدولاین مطابق با ( گزارش شده است. 14) مدت و بلندمدت در جدول در کوتاه NARDLنتایج برآورد الگوی 
دوم توهم کشش اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. در معیار روند افزایشی و کاهشی  ،مدت دهد که در کوتاه برآوردی نشان می

دهد که اندازه اثرگذاری این معیار از توهم مالی در  این دو نشان می بررسی برابری اثرهای نتایج حاصل از آزمون والد در
م تایید نامتقارنی، عد برخالفمدت،  در مجموع در کوتاه ،حالت افزایش و کاهش تفاوت معناداری با یکدیگر ندارد. بنابراین

ولی در وقفه اول  ،توهم مالی با توجه این معیار وجود دارد. روند افزایشی نرخ ارز حقیقی در دوره جاری اثر معناداری ندارد
و سوم با اثر مثبت و در وقفه دوم با اثر منفی بر مخارج دولت همراه است. روند کاهشی نرخ ارز حقیقی در دوره جاری اثر 

اثری منفی بر مخارج دولت دارد. نتایج آزمون والد برای روند افزایشی نرخ ارز نشان  ،ولی در وقفه اول ،اردمعناداری ند
 دهد که در مجموع نرخ ارز به هنگام افزایش اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. می

مدت بین متغیرها وجود دارد. مطابق دهد که امکان وجود رابطه بلند ( نیز نشان می14) شده در جدول ی گزارشها آزمون کرانه
اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. به  ،در بلندمدت معیار دوم توهم کشش در هر دو حالت افزایشی و کاهشی ا این جدول،ب

درصد افزایش یافته و  329/0درصدی در نسبت مالیات غیرمستقیم به مستقیم، مخارج دولت به میزان  که با افزایش یک نحوی
در بلندمدت با توجه به این معیار  ،یابد. بنابراین درصد کاهش می 266/0مخارج دولت به میزان  ،درصدی در آن یکهش با کا

 شود. )نسبت مالیات غیرمستقیم به مستقیم( وجود توهم مالی و البته نامتقارنی تایید می
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( 5) ار( تجزیه و در نمود2) بر اساس معادله – 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼و  + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼به دو سری  𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼جهت تحلیل اثر نامتقارن، شاخص 
 نمایش داده شده است.

 

 
 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰تجزیه سری زمانی شاخص  :5نمودار 

 های پژوهش منبع: یافته
 

ضرایب  ،جدولاین مطابق با ( گزارش شده است. 14) مدت و بلندمدت در جدول در کوتاه NARDLنتایج برآورد الگوی 
دوم توهم کشش اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. در معیار روند افزایشی و کاهشی  ،مدت دهد که در کوتاه برآوردی نشان می

دهد که اندازه اثرگذاری این معیار از توهم مالی در  این دو نشان می بررسی برابری اثرهای نتایج حاصل از آزمون والد در
م تایید نامتقارنی، عد برخالفمدت،  در مجموع در کوتاه ،حالت افزایش و کاهش تفاوت معناداری با یکدیگر ندارد. بنابراین

ولی در وقفه اول  ،توهم مالی با توجه این معیار وجود دارد. روند افزایشی نرخ ارز حقیقی در دوره جاری اثر معناداری ندارد
و سوم با اثر مثبت و در وقفه دوم با اثر منفی بر مخارج دولت همراه است. روند کاهشی نرخ ارز حقیقی در دوره جاری اثر 

اثری منفی بر مخارج دولت دارد. نتایج آزمون والد برای روند افزایشی نرخ ارز نشان  ،ولی در وقفه اول ،اردمعناداری ند
 دهد که در مجموع نرخ ارز به هنگام افزایش اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. می

مدت بین متغیرها وجود دارد. مطابق دهد که امکان وجود رابطه بلند ( نیز نشان می14) شده در جدول ی گزارشها آزمون کرانه
اثر مثبت بر مخارج دولت دارد. به  ،در بلندمدت معیار دوم توهم کشش در هر دو حالت افزایشی و کاهشی ا این جدول،ب

درصد افزایش یافته و  329/0درصدی در نسبت مالیات غیرمستقیم به مستقیم، مخارج دولت به میزان  که با افزایش یک نحوی
در بلندمدت با توجه به این معیار  ،یابد. بنابراین درصد کاهش می 266/0مخارج دولت به میزان  ،درصدی در آن یکهش با کا

 شود. )نسبت مالیات غیرمستقیم به مستقیم( وجود توهم مالی و البته نامتقارنی تایید می
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𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕−𝟏𝟏 025/0 39/0 6953/0 
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۰/۵۵88/6۱۰/۰۰۰۰
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕+ 217/0 46/2 0149/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕− 175/0 26/2 0254/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

+ 77/1- 51/1- 1318/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏

+  55/4 19/2 0300/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐

+  14/6- 33/3- 0011/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟑𝟑

+  45/3 10/3 0023/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

− 63/3 32/0 7450/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏

−  98/2- 88/1- 0622/0 
 66/0- 11/5- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

 الد برای برابریآزمون و
 −𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰و  +𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰ضرایب 

 سطح احتمال Fمقدار آماره 
43/1 2320/0 

 آزمون والد برای معناداری
 +𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 ضرایب

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
18/2 1414/0 85/1  (25/1) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

23/4 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 69/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰+ 329/0 26/2 0254/0 
𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰− 266/0 85/1 0656/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 129/0 34/0 7336/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹−  977/0 28/1 2029/0 

 +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ،دوم توهم کشش نماینده اثر کاهش شاخص −𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼، دوم توهم کششنماینده اثر افزایش شاخص  +𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ها:  تعریف عالمت
. هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  اثر کاهش نرخ ارز حقیقینماینده  −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅و  ،نماینده اثر افزایش نرخ ارز حقیقی

 متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
 گیری بحث و نتیجه

بر مخارج دولت پرداخته شده  کننده توهم مالی های تبیین نامتقارن شاخص ، به بررسی و تحلیل تجربی اثرهایاین پژوهشدر 
 ، تحلیل اثرهایکننده توهم مالی استفاده شده است. همچنین های تبیین به عنوان شاخص معیاراز پنج  این، است. به منظور

-1396ه های ماهانه در دور جهت برآورد الگو از داده نامتقارن نرخ ارز نیز بر مخارج دولتی مورد بررسی واقع شده است.
مدت و بلندمدت  در برآورد خطی در کوتاهشده است.  ههای توزیعی غیرخطی استفاد با وقفه افت خودتوضیحیو رهی 1380

معیار اول توهم کشش )نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولت( و معیار پیچیدگی )شاخص هرفیندال( به ترتیب با اثر 

۰/۲۱۷۲/46۰/۰۱49 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕+ 217/0 46/2 0149/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕− 175/0 26/2 0254/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

+ 77/1- 51/1- 1318/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏

+  55/4 19/2 0300/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐

+  14/6- 33/3- 0011/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟑𝟑

+  45/3 10/3 0023/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

− 63/3 32/0 7450/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏

−  98/2- 88/1- 0622/0 
 66/0- 11/5- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

 الد برای برابریآزمون و
 −𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰و  +𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰ضرایب 

 سطح احتمال Fمقدار آماره 
43/1 2320/0 

 آزمون والد برای معناداری
 +𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 ضرایب

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
18/2 1414/0 85/1  (25/1) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

23/4 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 69/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰+ 329/0 26/2 0254/0 
𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰− 266/0 85/1 0656/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 129/0 34/0 7336/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹−  977/0 28/1 2029/0 

 +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ،دوم توهم کشش نماینده اثر کاهش شاخص −𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼، دوم توهم کششنماینده اثر افزایش شاخص  +𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ها:  تعریف عالمت
. هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  اثر کاهش نرخ ارز حقیقینماینده  −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅و  ،نماینده اثر افزایش نرخ ارز حقیقی

 متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
 گیری بحث و نتیجه

بر مخارج دولت پرداخته شده  کننده توهم مالی های تبیین نامتقارن شاخص ، به بررسی و تحلیل تجربی اثرهایاین پژوهشدر 
 ، تحلیل اثرهایکننده توهم مالی استفاده شده است. همچنین های تبیین به عنوان شاخص معیاراز پنج  این، است. به منظور

-1396ه های ماهانه در دور جهت برآورد الگو از داده نامتقارن نرخ ارز نیز بر مخارج دولتی مورد بررسی واقع شده است.
مدت و بلندمدت  در برآورد خطی در کوتاهشده است.  ههای توزیعی غیرخطی استفاد با وقفه افت خودتوضیحیو رهی 1380

معیار اول توهم کشش )نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولت( و معیار پیچیدگی )شاخص هرفیندال( به ترتیب با اثر 

۰/۱۷۵۲/۲6۰/۰۲۵4
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕+ 217/0 46/2 0149/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕− 175/0 26/2 0254/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

+ 77/1- 51/1- 1318/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏

+  55/4 19/2 0300/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐

+  14/6- 33/3- 0011/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟑𝟑

+  45/3 10/3 0023/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

− 63/3 32/0 7450/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏

−  98/2- 88/1- 0622/0 
 66/0- 11/5- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

 الد برای برابریآزمون و
 −𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰و  +𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰ضرایب 

 سطح احتمال Fمقدار آماره 
43/1 2320/0 

 آزمون والد برای معناداری
 +𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 ضرایب

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
18/2 1414/0 85/1  (25/1) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

23/4 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 69/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰+ 329/0 26/2 0254/0 
𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰− 266/0 85/1 0656/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 129/0 34/0 7336/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹−  977/0 28/1 2029/0 

 +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ،دوم توهم کشش نماینده اثر کاهش شاخص −𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼، دوم توهم کششنماینده اثر افزایش شاخص  +𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ها:  تعریف عالمت
. هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  اثر کاهش نرخ ارز حقیقینماینده  −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅و  ،نماینده اثر افزایش نرخ ارز حقیقی

 متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
 گیری بحث و نتیجه

بر مخارج دولت پرداخته شده  کننده توهم مالی های تبیین نامتقارن شاخص ، به بررسی و تحلیل تجربی اثرهایاین پژوهشدر 
 ، تحلیل اثرهایکننده توهم مالی استفاده شده است. همچنین های تبیین به عنوان شاخص معیاراز پنج  این، است. به منظور

-1396ه های ماهانه در دور جهت برآورد الگو از داده نامتقارن نرخ ارز نیز بر مخارج دولتی مورد بررسی واقع شده است.
مدت و بلندمدت  در برآورد خطی در کوتاهشده است.  ههای توزیعی غیرخطی استفاد با وقفه افت خودتوضیحیو رهی 1380

معیار اول توهم کشش )نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولت( و معیار پیچیدگی )شاخص هرفیندال( به ترتیب با اثر 

-۱/۷۷-۱/۵۱۰/۱۳۱8

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕+ 217/0 46/2 0149/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕− 175/0 26/2 0254/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

+ 77/1- 51/1- 1318/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏

+  55/4 19/2 0300/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐

+  14/6- 33/3- 0011/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟑𝟑

+  45/3 10/3 0023/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

− 63/3 32/0 7450/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏

−  98/2- 88/1- 0622/0 
 66/0- 11/5- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

 الد برای برابریآزمون و
 −𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰و  +𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰ضرایب 

 سطح احتمال Fمقدار آماره 
43/1 2320/0 

 آزمون والد برای معناداری
 +𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 ضرایب

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
18/2 1414/0 85/1  (25/1) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

23/4 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 69/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰+ 329/0 26/2 0254/0 
𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰− 266/0 85/1 0656/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 129/0 34/0 7336/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹−  977/0 28/1 2029/0 

 +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ،دوم توهم کشش نماینده اثر کاهش شاخص −𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼، دوم توهم کششنماینده اثر افزایش شاخص  +𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ها:  تعریف عالمت
. هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  اثر کاهش نرخ ارز حقیقینماینده  −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅و  ،نماینده اثر افزایش نرخ ارز حقیقی

 متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
 گیری بحث و نتیجه

بر مخارج دولت پرداخته شده  کننده توهم مالی های تبیین نامتقارن شاخص ، به بررسی و تحلیل تجربی اثرهایاین پژوهشدر 
 ، تحلیل اثرهایکننده توهم مالی استفاده شده است. همچنین های تبیین به عنوان شاخص معیاراز پنج  این، است. به منظور

-1396ه های ماهانه در دور جهت برآورد الگو از داده نامتقارن نرخ ارز نیز بر مخارج دولتی مورد بررسی واقع شده است.
مدت و بلندمدت  در برآورد خطی در کوتاهشده است.  ههای توزیعی غیرخطی استفاد با وقفه افت خودتوضیحیو رهی 1380

معیار اول توهم کشش )نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولت( و معیار پیچیدگی )شاخص هرفیندال( به ترتیب با اثر 

4/۵۵۲/۱9۰/۰۳۰۰

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕+ 217/0 46/2 0149/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕− 175/0 26/2 0254/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

+ 77/1- 51/1- 1318/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏

+  55/4 19/2 0300/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐

+  14/6- 33/3- 0011/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟑𝟑

+  45/3 10/3 0023/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

− 63/3 32/0 7450/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏

−  98/2- 88/1- 0622/0 
 66/0- 11/5- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

 الد برای برابریآزمون و
 −𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰و  +𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰ضرایب 

 سطح احتمال Fمقدار آماره 
43/1 2320/0 

 آزمون والد برای معناداری
 +𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 ضرایب

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
18/2 1414/0 85/1  (25/1) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

23/4 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 69/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰+ 329/0 26/2 0254/0 
𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰− 266/0 85/1 0656/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 129/0 34/0 7336/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹−  977/0 28/1 2029/0 

 +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ،دوم توهم کشش نماینده اثر کاهش شاخص −𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼، دوم توهم کششنماینده اثر افزایش شاخص  +𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ها:  تعریف عالمت
. هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  اثر کاهش نرخ ارز حقیقینماینده  −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅و  ،نماینده اثر افزایش نرخ ارز حقیقی

 متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
 گیری بحث و نتیجه

بر مخارج دولت پرداخته شده  کننده توهم مالی های تبیین نامتقارن شاخص ، به بررسی و تحلیل تجربی اثرهایاین پژوهشدر 
 ، تحلیل اثرهایکننده توهم مالی استفاده شده است. همچنین های تبیین به عنوان شاخص معیاراز پنج  این، است. به منظور

-1396ه های ماهانه در دور جهت برآورد الگو از داده نامتقارن نرخ ارز نیز بر مخارج دولتی مورد بررسی واقع شده است.
مدت و بلندمدت  در برآورد خطی در کوتاهشده است.  ههای توزیعی غیرخطی استفاد با وقفه افت خودتوضیحیو رهی 1380

معیار اول توهم کشش )نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولت( و معیار پیچیدگی )شاخص هرفیندال( به ترتیب با اثر 

-6/۱4-۳/۳۳۰/۰۰۱۱

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕+ 217/0 46/2 0149/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕− 175/0 26/2 0254/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

+ 77/1- 51/1- 1318/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏

+  55/4 19/2 0300/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐

+  14/6- 33/3- 0011/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟑𝟑

+  45/3 10/3 0023/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

− 63/3 32/0 7450/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏

−  98/2- 88/1- 0622/0 
 66/0- 11/5- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

 الد برای برابریآزمون و
 −𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰و  +𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰ضرایب 

 سطح احتمال Fمقدار آماره 
43/1 2320/0 

 آزمون والد برای معناداری
 +𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 ضرایب

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
18/2 1414/0 85/1  (25/1) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

23/4 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 69/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰+ 329/0 26/2 0254/0 
𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰− 266/0 85/1 0656/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 129/0 34/0 7336/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹−  977/0 28/1 2029/0 

 +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ،دوم توهم کشش نماینده اثر کاهش شاخص −𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼، دوم توهم کششنماینده اثر افزایش شاخص  +𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ها:  تعریف عالمت
. هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  اثر کاهش نرخ ارز حقیقینماینده  −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅و  ،نماینده اثر افزایش نرخ ارز حقیقی

 متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
 گیری بحث و نتیجه

بر مخارج دولت پرداخته شده  کننده توهم مالی های تبیین نامتقارن شاخص ، به بررسی و تحلیل تجربی اثرهایاین پژوهشدر 
 ، تحلیل اثرهایکننده توهم مالی استفاده شده است. همچنین های تبیین به عنوان شاخص معیاراز پنج  این، است. به منظور

-1396ه های ماهانه در دور جهت برآورد الگو از داده نامتقارن نرخ ارز نیز بر مخارج دولتی مورد بررسی واقع شده است.
مدت و بلندمدت  در برآورد خطی در کوتاهشده است.  ههای توزیعی غیرخطی استفاد با وقفه افت خودتوضیحیو رهی 1380

معیار اول توهم کشش )نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولت( و معیار پیچیدگی )شاخص هرفیندال( به ترتیب با اثر 

۳/4۵۳/۱۰۰/۰۰۲۳

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕+ 217/0 46/2 0149/0 
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+  14/6- 33/3- 0011/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟑𝟑

+  45/3 10/3 0023/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

− 63/3 32/0 7450/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏

−  98/2- 88/1- 0622/0 
 66/0- 11/5- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

 الد برای برابریآزمون و
 −𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰و  +𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰ضرایب 

 سطح احتمال Fمقدار آماره 
43/1 2320/0 

 آزمون والد برای معناداری
 +𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 ضرایب

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
18/2 1414/0 85/1  (25/1) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

23/4 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 69/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰+ 329/0 26/2 0254/0 
𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰− 266/0 85/1 0656/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 129/0 34/0 7336/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹−  977/0 28/1 2029/0 

 +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ،دوم توهم کشش نماینده اثر کاهش شاخص −𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼، دوم توهم کششنماینده اثر افزایش شاخص  +𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ها:  تعریف عالمت
. هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  اثر کاهش نرخ ارز حقیقینماینده  −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅و  ،نماینده اثر افزایش نرخ ارز حقیقی

 متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
 گیری بحث و نتیجه

بر مخارج دولت پرداخته شده  کننده توهم مالی های تبیین نامتقارن شاخص ، به بررسی و تحلیل تجربی اثرهایاین پژوهشدر 
 ، تحلیل اثرهایکننده توهم مالی استفاده شده است. همچنین های تبیین به عنوان شاخص معیاراز پنج  این، است. به منظور

-1396ه های ماهانه در دور جهت برآورد الگو از داده نامتقارن نرخ ارز نیز بر مخارج دولتی مورد بررسی واقع شده است.
مدت و بلندمدت  در برآورد خطی در کوتاهشده است.  ههای توزیعی غیرخطی استفاد با وقفه افت خودتوضیحیو رهی 1380

معیار اول توهم کشش )نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولت( و معیار پیچیدگی )شاخص هرفیندال( به ترتیب با اثر 

۳/6۳۰/۳۲۰/۷4۵۰
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𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕− 175/0 26/2 0254/0 
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+  55/4 19/2 0300/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐

+  14/6- 33/3- 0011/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟑𝟑

+  45/3 10/3 0023/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

− 63/3 32/0 7450/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏

−  98/2- 88/1- 0622/0 
 66/0- 11/5- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

 الد برای برابریآزمون و
 −𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰و  +𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰ضرایب 

 سطح احتمال Fمقدار آماره 
43/1 2320/0 

 آزمون والد برای معناداری
 +𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 ضرایب

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
18/2 1414/0 85/1  (25/1) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

23/4 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 69/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰+ 329/0 26/2 0254/0 
𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰− 266/0 85/1 0656/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 129/0 34/0 7336/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹−  977/0 28/1 2029/0 

 +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ،دوم توهم کشش نماینده اثر کاهش شاخص −𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼، دوم توهم کششنماینده اثر افزایش شاخص  +𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ها:  تعریف عالمت
. هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  اثر کاهش نرخ ارز حقیقینماینده  −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅و  ،نماینده اثر افزایش نرخ ارز حقیقی

 متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
 گیری بحث و نتیجه

بر مخارج دولت پرداخته شده  کننده توهم مالی های تبیین نامتقارن شاخص ، به بررسی و تحلیل تجربی اثرهایاین پژوهشدر 
 ، تحلیل اثرهایکننده توهم مالی استفاده شده است. همچنین های تبیین به عنوان شاخص معیاراز پنج  این، است. به منظور

-1396ه های ماهانه در دور جهت برآورد الگو از داده نامتقارن نرخ ارز نیز بر مخارج دولتی مورد بررسی واقع شده است.
مدت و بلندمدت  در برآورد خطی در کوتاهشده است.  ههای توزیعی غیرخطی استفاد با وقفه افت خودتوضیحیو رهی 1380

معیار اول توهم کشش )نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولت( و معیار پیچیدگی )شاخص هرفیندال( به ترتیب با اثر 

-۲/98-۱/88۰/۰6۲۲
)ECT( ۵/۱۱۰/۰۰۰۰-۰/66-ضریب تصحیح خطا

آزمون والد برای برابری
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𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏

−  98/2- 88/1- 0622/0 
 66/0- 11/5- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

 الد برای برابریآزمون و
 −𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰و  +𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰ضرایب 

 سطح احتمال Fمقدار آماره 
43/1 2320/0 

 آزمون والد برای معناداری
 +𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 ضرایب

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
18/2 1414/0 85/1  (25/1) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

23/4 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 69/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰+ 329/0 26/2 0254/0 
𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰− 266/0 85/1 0656/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 129/0 34/0 7336/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹−  977/0 28/1 2029/0 

 +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ،دوم توهم کشش نماینده اثر کاهش شاخص −𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼، دوم توهم کششنماینده اثر افزایش شاخص  +𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ها:  تعریف عالمت
. هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  اثر کاهش نرخ ارز حقیقینماینده  −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅و  ،نماینده اثر افزایش نرخ ارز حقیقی

 متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
 گیری بحث و نتیجه

بر مخارج دولت پرداخته شده  کننده توهم مالی های تبیین نامتقارن شاخص ، به بررسی و تحلیل تجربی اثرهایاین پژوهشدر 
 ، تحلیل اثرهایکننده توهم مالی استفاده شده است. همچنین های تبیین به عنوان شاخص معیاراز پنج  این، است. به منظور

-1396ه های ماهانه در دور جهت برآورد الگو از داده نامتقارن نرخ ارز نیز بر مخارج دولتی مورد بررسی واقع شده است.
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. هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  اثر کاهش نرخ ارز حقیقینماینده  −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅و  ،نماینده اثر افزایش نرخ ارز حقیقی

 متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
 گیری بحث و نتیجه

بر مخارج دولت پرداخته شده  کننده توهم مالی های تبیین نامتقارن شاخص ، به بررسی و تحلیل تجربی اثرهایاین پژوهشدر 
 ، تحلیل اثرهایکننده توهم مالی استفاده شده است. همچنین های تبیین به عنوان شاخص معیاراز پنج  این، است. به منظور

-1396ه های ماهانه در دور جهت برآورد الگو از داده نامتقارن نرخ ارز نیز بر مخارج دولتی مورد بررسی واقع شده است.
مدت و بلندمدت  در برآورد خطی در کوتاهشده است.  ههای توزیعی غیرخطی استفاد با وقفه افت خودتوضیحیو رهی 1380

معیار اول توهم کشش )نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولت( و معیار پیچیدگی )شاخص هرفیندال( به ترتیب با اثر 

۰/۲66۱/8۵۰/۰6۵6

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕+ 217/0 46/2 0149/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕− 175/0 26/2 0254/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

+ 77/1- 51/1- 1318/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏

+  55/4 19/2 0300/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐

+  14/6- 33/3- 0011/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟑𝟑

+  45/3 10/3 0023/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

− 63/3 32/0 7450/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏

−  98/2- 88/1- 0622/0 
 66/0- 11/5- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

 الد برای برابریآزمون و
 −𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰و  +𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰ضرایب 

 سطح احتمال Fمقدار آماره 
43/1 2320/0 

 آزمون والد برای معناداری
 +𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 ضرایب

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
18/2 1414/0 85/1  (25/1) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

23/4 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 69/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰+ 329/0 26/2 0254/0 
𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰− 266/0 85/1 0656/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 129/0 34/0 7336/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹−  977/0 28/1 2029/0 

 +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ،دوم توهم کشش نماینده اثر کاهش شاخص −𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼، دوم توهم کششنماینده اثر افزایش شاخص  +𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ها:  تعریف عالمت
. هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  اثر کاهش نرخ ارز حقیقینماینده  −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅و  ،نماینده اثر افزایش نرخ ارز حقیقی

 متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
 گیری بحث و نتیجه

بر مخارج دولت پرداخته شده  کننده توهم مالی های تبیین نامتقارن شاخص ، به بررسی و تحلیل تجربی اثرهایاین پژوهشدر 
 ، تحلیل اثرهایکننده توهم مالی استفاده شده است. همچنین های تبیین به عنوان شاخص معیاراز پنج  این، است. به منظور

-1396ه های ماهانه در دور جهت برآورد الگو از داده نامتقارن نرخ ارز نیز بر مخارج دولتی مورد بررسی واقع شده است.
مدت و بلندمدت  در برآورد خطی در کوتاهشده است.  ههای توزیعی غیرخطی استفاد با وقفه افت خودتوضیحیو رهی 1380

معیار اول توهم کشش )نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولت( و معیار پیچیدگی )شاخص هرفیندال( به ترتیب با اثر 

۰/۱۲9۰/۳4۰/۷۳۳6

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕+ 217/0 46/2 0149/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕− 175/0 26/2 0254/0 
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+ 77/1- 51/1- 1318/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏

+  55/4 19/2 0300/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐

+  14/6- 33/3- 0011/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟑𝟑

+  45/3 10/3 0023/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

− 63/3 32/0 7450/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏

−  98/2- 88/1- 0622/0 
 66/0- 11/5- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

 الد برای برابریآزمون و
 −𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰و  +𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰ضرایب 

 سطح احتمال Fمقدار آماره 
43/1 2320/0 

 آزمون والد برای معناداری
 +𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 ضرایب

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
18/2 1414/0 85/1  (25/1) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

23/4 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 69/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰+ 329/0 26/2 0254/0 
𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰− 266/0 85/1 0656/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 129/0 34/0 7336/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹−  977/0 28/1 2029/0 

 +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ،دوم توهم کشش نماینده اثر کاهش شاخص −𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼، دوم توهم کششنماینده اثر افزایش شاخص  +𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ها:  تعریف عالمت
. هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  اثر کاهش نرخ ارز حقیقینماینده  −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅و  ،نماینده اثر افزایش نرخ ارز حقیقی

 متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
 گیری بحث و نتیجه

بر مخارج دولت پرداخته شده  کننده توهم مالی های تبیین نامتقارن شاخص ، به بررسی و تحلیل تجربی اثرهایاین پژوهشدر 
 ، تحلیل اثرهایکننده توهم مالی استفاده شده است. همچنین های تبیین به عنوان شاخص معیاراز پنج  این، است. به منظور

-1396ه های ماهانه در دور جهت برآورد الگو از داده نامتقارن نرخ ارز نیز بر مخارج دولتی مورد بررسی واقع شده است.
مدت و بلندمدت  در برآورد خطی در کوتاهشده است.  ههای توزیعی غیرخطی استفاد با وقفه افت خودتوضیحیو رهی 1380

معیار اول توهم کشش )نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولت( و معیار پیچیدگی )شاخص هرفیندال( به ترتیب با اثر 

۰/9۷۷۱/۲8۰/۲۰۲9
 نماینده اثر کاهش شاخص دوم توهم 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕+ 217/0 46/2 0149/0 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕− 175/0 26/2 0254/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

+ 77/1- 51/1- 1318/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏

+  55/4 19/2 0300/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟐𝟐

+  14/6- 33/3- 0011/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟑𝟑

+  45/3 10/3 0023/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕

− 63/3 32/0 7450/0 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏

−  98/2- 88/1- 0622/0 
 66/0- 11/5- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

 الد برای برابریآزمون و
 −𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰و  +𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰ضرایب 

 سطح احتمال Fمقدار آماره 
43/1 2320/0 

 آزمون والد برای معناداری
 +𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 ضرایب

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
18/2 1414/0 85/1  (25/1) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

23/4 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 69/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰+ 329/0 26/2 0254/0 
𝑳𝑳𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰− 266/0 85/1 0656/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹+ 129/0 34/0 7336/0 
𝑳𝑳𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹−  977/0 28/1 2029/0 

 +𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ،دوم توهم کشش نماینده اثر کاهش شاخص −𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼، دوم توهم کششنماینده اثر افزایش شاخص  +𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ها:  تعریف عالمت
. هستندکلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی  .هستنددر بلندمدت  اثر کاهش نرخ ارز حقیقینماینده  −𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅و  ،نماینده اثر افزایش نرخ ارز حقیقی

 متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.
 های پژوهش منبع: یافته

 
 گیری بحث و نتیجه

بر مخارج دولت پرداخته شده  کننده توهم مالی های تبیین نامتقارن شاخص ، به بررسی و تحلیل تجربی اثرهایاین پژوهشدر 
 ، تحلیل اثرهایکننده توهم مالی استفاده شده است. همچنین های تبیین به عنوان شاخص معیاراز پنج  این، است. به منظور

-1396ه های ماهانه در دور جهت برآورد الگو از داده نامتقارن نرخ ارز نیز بر مخارج دولتی مورد بررسی واقع شده است.
مدت و بلندمدت  در برآورد خطی در کوتاهشده است.  ههای توزیعی غیرخطی استفاد با وقفه افت خودتوضیحیو رهی 1380

معیار اول توهم کشش )نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولت( و معیار پیچیدگی )شاخص هرفیندال( به ترتیب با اثر 

 نماینده اثر افزایش شاخص دوم توهم کشش، 
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−  98/2- 88/1- 0622/0 
 66/0- 11/5- 0000/0 (ECTضریب تصحیح خطا )

 الد برای برابریآزمون و
 −𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰و  +𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰ضرایب 

 سطح احتمال Fمقدار آماره 
43/1 2320/0 

 آزمون والد برای معناداری
 +𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 ضرایب

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 
18/2 1414/0 85/1  (25/1) 

 ها آزمون کرانه
 سطح خطا )درصد( کرانه دو کرانه یک آماره آزمون

23/4 
 ده 22/3 30/2
 پنج 69/3 69/2
 یک 79/4 60/3

 برآورد بلندمدت
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کشش، 
کلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی هستند. متغیر وابسته لگاریتم مخارج کل دولت به قیمت ثابت است.

منبع: یافته های پژوهش
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بحث و نتیجه گیری

در این پژوهش، به بررسی و تحلیل تجربی اثرهای نامتقارن شاخص های تبیین کننده توهم مالی 
بر مخارج دولت پرداخته شده است. به منظور این، از پنج معیار به عنوان شاخص های تبیین کننده 
توهم مالی استفاده شده است. همچنین، تحلیل اثرهای نامتقارن نرخ ارز نیز بر مخارج دولتی مورد 
رهیافت  و   ۱۳8۰-۱۳96 دوره  در  ماهانه  داده های  از  الگو  برآورد  جهت  است.  شده  واقع  بررسی 
و  کوتاه مدت  در  خطی  برآورد  در  است.  شده  استفاده  غیرخطی  توزیعی  وقفه های  با  خودتوضیحی 
بلندمدت معیار اول توهم کشش )نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولت( و معیار پیچیدگی 
)شاخص هرفیندال( به ترتیب با اثر منفی و مثبت بر مخارج دولت اثرگذار است و وجود توهم مالی 
در باب این دو معیار تایید می شود. سه معیار دیگر، یعنی توهم کسری )نسبت درآمدهای دولت به 
مخارج دولت(، توهم بدهی )نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای دولت( و معیار دوم از توهم 
کشش )نسبت مالیات غیرمستقیم به مالیات مستقیم( با اثر معنادار بر مخارج دولت همراه نبوده و 
از این رو، توهم مالی بر مبنای این سه معیار تایید نمی شود. نتایج در برآورد غیرخطی در کوتاه مدت 
تا حد بسیاری، متفاوت از نتایج برآورد خطی است و در مجموع، نتایج حاکی از آن است که رهیافت 
غیرخطی می تواند تبیینی بهتر از وجود توهم مالی در اقتصاد ایران نسبت به رهیافت خطی ارائه دهد. 
به نحوی که عمدتاً ضمن تایید وجود نامتقارنی در اثرگذاری شاخص های تبیین کننده توهم مالی، بر 
این مسئله تاکید می نماید که توهم مالی به هنگام روند افزایشی یا روند کاهشی در معیارهای مورد 
نظر وجود دارد. به طور دقیق تر می توان اظهار داشت که تجزیه مثبت معیار توهم کسری اثر منفی بر 
مخارج دولت دارد، ولی تجزیه منفی آن، اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. بنابراین، ضمن تایید 
وجود نامتقارنی در اثرگذاری، توهم مالی بر مبنای تجزیه مثبت از معیار توهم کسری وجود دارد. این 
نتیجه، در برآورد غیرخطی متفاوت از نتیجه به دست آمده در برآورد خطی )که در آن وجود توهم مالی 
تایید نشد( است. بر اساس این، می توان گفت که به هنگام افزایش نسبت درآمدهای دولت به مخارج 
دولت، مخارج دولت کاهش می یابد. این نشان می دهد که تغییرهای کسری، تقاضا برای مخارج دولت 
را تحت تاثیر قرار می دهد، به طوری که با کاهش کسری، قیمت ـ مالیات برآوردی بیشتر شده و تقاضا 
برای کاالی عمومی کاهش یافته و به تبع آن، مخارج کاهش می یابد. این نتیجه، به روشنی وجود توهم 

مالی را در ایران در زمان افزایش مثبت معیار توهم کسری تایید می کند.
تجزیه منفی معیار اول از توهم کشش )روند کاهشی در نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای 
ندارد.  بر مخارج دولت  اثر معناداری  بر مخارج دولت دارد، ولی تجزیه مثبت آن،  اثر منفی  دولت( 
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بنابراین، برخالف برآورد خطی که وجود توهم مالی را تایید می نماید و تفاوتی به هنگام افزایش و 
اثرگذاری قائل نمی شود؛ در برآورد غیرخطی وجود توهم مالی تنها به هنگام  کاهش این معیار در 
کاهش در نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولت تایید می شود و وجود اثر نامتقارن است. 
بر اساس این، می توان گفت که به هنگام کاهش در نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولت، 
مخارج دولت افزایش می یابد. یعنی کاهش در میزان مالیات های ملموس و رویت پذیر، منجر به کاهش 
در ادراک مودی مالیاتی از بار مالیاتی واقعی خود و برآورد کمتر از واقع قیمت ـ مالیات شده و افزایش 

تقاضا را برای مخارج در پی دارد که خود منجر به افزایش مخارج دولت می شود. 
تجزیه منفی معیار پیچیدگی مالیاتی اثری مثبت بر مخارج دولت دارد، ولی تجزیه مثبت آن، اثر 
معناداری بر مخارج دولت ندارد. از این رو، اثرگذاری معیار پیچیدگی مالیاتی نامتقارن بوده و وجود 
توهم مالی تنها به هنگام کاهش در آن تایید می شود. در این مورد نیز به مانند معیار قبلی، برخالف 
برآورد خطی که وجود توهم مالی را تایید می نماید و تفاوتی به هنگام افزایش و کاهش این معیار 
در اثرگذاری قائل نمی شود؛ در برآورد غیرخطی وجود توهم مالی تنها به هنگام کاهش در پیچیدگی 
مالیاتی تایید می شود. بر اساس این، می توان گفت که به هنگام کاهش در پیچیدگی مالیاتی، مخارج 
بار  از  را  مالیاتی  مالیاتی، درک مودیان  پیچیدگی  میزان  واقع، کاهش در  دولت کاهش می یابد. در 
مالیاتی واقعی شان بهبود بخشیده و موجب کاهش مازاد تقاضای مودیان مالیاتی می شود. در واقع، این 
موضوع که تغییرها در میزان پیچیدگی ساختار مالیاتی، ادراک مودیان مالیاتی را از بار واقعی مالیات 

دستخوش تغییر می کند که خود گویای وجود توهم مالی است. 
با معیار پیچیدگی مالیاتی، تجزیه منفی معیار توهم بدهی اثری مثبت بر مخارج دولت  مشابه 
دارد، ولی تجزیه مثبت آن، اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. از این رو، اثرگذاری معیار توهم بدهی 
نیز نامتقارن بوده و وجود توهم مالی تنها به هنگام کاهش در آن تایید می شود. در این مورد )مشابه با 
معیار توهم کسری(، برخالف برآورد خطی که وجود توهم مالی تایید نشد؛ در برآورد غیرخطی وجود 
توهم مالی به هنگام کاهش در توهم بدهی تایید می شود. بر اساس این، می توان گفت که به هنگام 
کاهش در نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای دولت، مخارج دولت کاهش می یابد. در واقع، به 
هنگام کاهش درآمدهای نفتی به عنوان یکی از منابع غیرمالیاتی درآمد دولت، برآورد افراد از قیمت 
کاالی عمومی تغییر می کند و در واقع، بیشتر از پیش می شود که همین امر موجب کاهش تقاضا برای 
کاالی عمومی و به تبع آن، کاهش مخارج دولت می شود. غالباً منابع درآمدی غیرمالیاتی دولت برای 
مودیان مالیاتی ملموس نیست و وقتی افزایش و کاهش این منابع برآورد افراد از مقدار بار مالیاتی را 
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تغییر می دهد، خود نشان از وجود توهم دارد که این موضوع در هنگام تجزیه منفی معیار پیچیدگی 
توهم در ایران تایید شد.

تجزیه مثبت و منفی معیار دوم از توهم کشش )نسبت مالیات غیرمستقیم به مالیات مستقیم( اثر 
مثبت بر مخارج دولت دارد. از این رو، وجود توهم مالی به هنگام افزایش و کاهش در نسبت مالیات 
غیرمستقیم به مالیات مستقیم تایید می شود. در این مورد )مشابه با دو معیار توهم کسری و توهم 
بدهی(، برخالف برآورد خطی که وجود توهم مالی تایید نشد؛ در برآورد غیرخطی وجود توهم مالی 
تایید می شود. بر اساس این، می توان گفت که به هنگام تغییر در نسبت درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم 
به مستقیم، مخارج دولت به طور هم جهت تغییر می کند. در واقع، هرچه مالیات غیرمستقیم نسبت به 
مالیات مستقیم افزایش یابد، درک مودی مالیاتی از بار مالیاتی خود کاهش می یابد، زیرا میل به دلیل 
کمتر مشاهده پذیر بودن مالیات های غیرمستقیم نسبت به مالیات های مستقیم، افراد احتماالً مقدار 
بار مالیاتی خود را کمتر از حد برآورد می کنند. این امر موجب کاهش برآورد قیمت ـ مالیات کاالهای 
عمومی شده، و منجر به افزایش تقاضا برای کاالهای عمومی و به تبع آن افزایش مخارج دولت می شود.

نرخ ارز حقیقی نیز در برآورد خطی در کوتاه مدت و بلندمدت به جز در یک حالت که با اثر منفی 
همراه بود، در چهار برآورد دیگر اثر معناداری بر مخارج دولت ندارد. ولی در برآورد غیرخطی نتایج 
متفاوت است. به نحوی که در کوتاه مدت، ضمن تایید اثر نامتقارن نرخ ارز حقیقی در هر پنج برآورد، 
روند کاهشی نرخ ارز حقیقی اثر منفی بر مخارج دولت دارد و روند افزایشی با اثر معنادار همراه نیست. 
بر اساس این، در اقتصاد ایران در کوتاه مدت، با کاهش نرخ ارز حقیقی مخارج حقیقی دولت افزایش 
می یابد. این امر می تواند گویای این مسئله باشد که با کاهش نرخ ارز، ارزش پول داخلی در بازارهای 
جهانی افزایش یافته و موجب کاهش صادرات و افزایش واردات می شود و این موضوع با فشار بر بودجه 

موجب افزایش مخارج دولت می شود.
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Fiscal Illusion in Iranian Economy 
Emphasizing the Five-Dimensional Indicators 
and the NARDL Approach

Abstract        The phenomenon of fiscal illusion has always been an  
intriguing topic in the public finance literature. Fiscal illusion is a concept 
in which misinterpretation of fiscal parameters and tax expenses and 
liabilities lead to bias in budgetary decision making at all levels of the 
government. The current research presents an empirical analysis of the 
fiscal illusion in the Iranian economy, using five-dimensional indicators of 
fiscal illusion. For this purpose, the monthly data from 2001-2017 and the 
linear and Nonlinear Autoregressive Distributed Lag approach have been 
used. Overall, the results suggest that a nonlinear approach, compared to 
a linear approach, can provide a better explanation of fiscal illusion in the 
Iranian economy. Therefore, while confirming the existence of asymmetric 
effects of the explanatory indicators of fiscal illusion, it is emphasized that 
there is a fiscal illusion whenever there is an increase or decrease in the 
desired indicators. The fiscal illusion is confirmed based on the positive 
decomposition of the deficit illusion index, the negative decomposition of the 
first index of elasticity illusion (a decreasing trend in the ratio of income tax to 
total government revenues), the negative decomposition of the complexity 
index, the negative decomposition of debt illusion index, and the negative 
and positive decomposition of second index of elasticity illusion (the ratio 
of indirect tax to direct tax). Also, the results for real exchange rate in the 
nonlinear estimation show that this factor is associated with asymmetric 
effects. So, in short-run, the real government spending increases when real 
exchange rate decreases.

Keywords:  Fiscal Illusion, Tax, Government Expenditure, Asymmetric 
Approach, Iran.
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