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 هچکید

 بررسی آن، بر مؤثر عوامل شناخت توسعه و حال در کشورهای در ویژه به اقتصادی رشد تاهمیّ به توجه با

 درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی، درجه بازبودن تجاری حائز همچون عواملی از رشد اقتصادی تأثیرپذیری

 این برای .شده است استفاده( VARاز روش الگوی خود بازگشت برداری )در این تحقیق  .باشدمی تاهمیّ

 ناخالص و تولید مالیاتی درآمدهای درجه بازبودن تجاری، رهای درآمدهای نفتی،متغیّ فصلی هایداده از منظور

 میان گرنجری ترابطه علیّ بررسی به حاضر است. مطالعه شده استفاده 5731 تا 5731 زمانی دوره طی داخلی

درجه  تأثیرگذاری نحوه همچنین .پردازدمی ایران در اقتصادی رشد مالیاتی و درآمدهای درجه بازبودن تجاری،

 تجزیه واریانس و واکنش به ضربه توابع از استفاده با اقتصادی رشد بر مالیاتی بازبودن تجاری و درآمدهای

نتایج این مطالعه حاکی از آن است  .است گرفته قرار بررسی مورد برداری خودرگرسیونی اقتصادسنجی تکنیک

 اقتصادی رشد مالیاتی و درآمدهای درجه بازبودن تجاری، میان یوهانسن، همجمعی آزمون اساس بر اوالً،که 

مالیاتی و درجه باز بودن درآمدهای  گرنجر، تعلیّ آزمون نتایج پایه بر ثانیاً، .داردن وجود تبلندمدّ تعادلی رابطه

 بر معنی داری اثرمالیاتی  درآمدهای درجه بازبودن تجاری، ثالثاً، .هستند اقتصادی رشد گرنجر تعلیّتجاری 

 دارند. رشد اقتصادی

 ، ایراندرجه باز بودن تجاریدرآمدهای مالیاتی، اقتصادی،  رشد: کلمات کلیدی
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 مقدمه-1

 منابع، امکان تخصیص بهبود سبب الملل بین سطح در رقابت ایجاد با اقتصادی توسعه و رشد در مؤثر عامل عنوان به تجارت

پیشرفت  و رشد برای مناسبی بستر کیفیت زندگی سطح بردن باال تولید، هزینه های کاهش تر،مدرن تکنولوژی به دسترسی

 فراگیریدر  مدرن و فنی دانش انتقال طریق از مناسب زمینه کردن فراهم با تجارت طرفی از .کندمی فراهم کننده مبادله کشورهای

 وارداتی تکنولوژی پیشرفته از درست گیریبهره با ماهر کار نیروی نتیجه در .گرددمی انسانی سرمایه توسعه موجب الزم، هایمهارت

 بیشتر هرچه سبب گسترش نهایت در و گرددمی الملل بین عرصه در پذیری رقابت افزایش سبب گرفته، صورت هایو آموزش شده

 .است اهمیت اقتصادی حائز رشد ترسریع پیشبرد در که گرددمی باالتر کیفیت با کاالهای تولید همچنین و تجارت

 تجاری بودن باز معتقدند سیاستگزاران و اقتصاددانان برخی. است برانگیز بحث موضوعی اقتصادی رشد و تجاری سیاست رابطه

 دیدگاه این از فراوانی تجربی مطالعات. انجامدیمتر سریع اقتصادی رشد و بهتر اقتصادی عملکردکالن به (کمتر تجاری محدودیت)

 به اقتصادی های توسعههمکاری سازمان و پول المللی بین صندوق، جهانی بانک همانند المللیبین نهادهایکنند. ت میحمای

 حتیدارد.  مثبت تأثیر اقتصادی رشد بر خارجی گذاری سرمایه و تجارت سازی آزاد که کنندمی توصیه را باور این عضو کشورهای

. اندهداد قرار خود مالی های کمک شرط را تجاری آزادسازی و بازار گیری جهت بااصالحات  پول المللی بین صندوق و جهانی بانک

 به گذشته سال بیست طی سابقهبی جانبه یک تجاری اصالحات برای مناسبی انگیزه اقتصادی رشد و تجاری بودن باز مثبت پیوند

 بر افزون (.2112اند)گرین اوی وهمکاران، شدهمتعهد  تجاری سازی آزاد به نوعی به جهان کشور 511 که طوریهب، است آورده وجود

 تجاری سازی آزاد به نفتی درآمدهای به وابستگی کاهش یا رهایی برای نفت، کننده صادر کشورهای از بسیاری در سیاستگزاران، این

 سیاست رابطه تحلیل بنابراین. دارد کشورها این اقتصادی رشد در مهمی نقش واردات و اندآورده روی صادرات توسعه ویژه به و

 تأثیر به اقتصاددانان از گروهی دیگر، سوی از. یابدمی اهمیت همانند ایران نفت صادرکننده کشورهای در اقتصادی رشد و تجاری

 روبرو شناختی روش تنگناهای با موجود تجربی مطالعات که معتقدند و دارند تردید اقتصادی بررشد آزادتر تجاری سیاست مثبت

 در را آنها نتایج بنابراین و ندارند استحکام زمانی دوره و نمونه انتخاب، مدل تصریح به نسبت مطالعات این نتایج طوریکههب هستند،

 (.5737)سلمانی و یاوری، انگارندمی کنندهگمراه وضعیت بدترین در و ضعیف حالت بهترین

شود. نقش درآمدهای مالیاتی در بسیاری از درآمدهای دولت غالبا به دو گروه درآمدهای مالیاتی و درآمدهای غیر مالیاتی تقسیم می

حاکی از این با سایر منابع  کشورها در مقایسه با سایر منابع درآمدی بیشتر حائز اهمیت است. به سخن دیگر مقایسه این منبع مهم

توجهی به میزان قابل  ار نامطلوب اقتصادیها در تأمین مخارج دولت بیشتر باشد، بهتر است و از ایجاد آثاست که هرچه سهم مالیات

ریزی یک این منبع درآمدی بر سایر منابع ناشی از اقتصاد داخلی ترجیح دارد. بنابراین پی بیشتر قابلیت کنترلمنظور به کاهد.می

کند که در قالب برنامه توسه اقتصادی پیش بینی شده های گوناگون ایجاد میاصولی مالیاتی، بستر مناسبی برای احراز برنامهنظام 

 است. در کنار درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از فروش نفت از اقالم عمده تشکیل دهنده درآمدهای دولت است. چون

ر سیاستگذاری عنوان متغیّطور کامل بهتواند بهکامال در اختیار دولت باشد، بنابراین نمیت که سری نیدرآمدنفت در ایران متغیّ

 (.5731گیرد)احمد خداویردی، ری درونزا مورد استفاده قرار میصورت متغیّلذا در این مقاله به مدنظر قرار گیرد.
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اند. اقتصاد باز بوده یاتی بر رشد اقتصادی در چارچوب یکبه دنبال یافتن اثرات مال العات اخیر در مدلهای رشد درونزابرخی از مط

 های بازده سرمایهگذاری و جریان سرمایه به اختالف در نرخالمللی، سرمایهکند که در سطح بیناقتصاد باز برااین نکته تأکید می

گذاری شوند، نرخهای بازده سرمایههای مالیاتی در یک کشور سبب تغییر دهد. اگر سیاستگذاری میان کشورها واکنش نشان می

مطالعه ( آورده شده است. آنها در 5331باز بودن اقتصاد، اثرات مالیات بر رشد را بیشتر خواهد کرد. این نکته در تحقیق کینگ ربلو)

یک  مالیات بر سرمایه فیزیکی، در درصد افزایش در 51درصدی در نرخ رشد اقتصادی به دلیل 1512خود، نشان دادند کاهش 

  .(5731)جعفر صمیمی و همکاران، درصدی در اقتصاد باز تبدیل شد 358اقتصاد وابسته به یک کاهش 

 صورت تجربی مطالعات سپس گیرد،می قرار بررسی مورد موضوع مبانی نظری بعدی، بخش در که است شرح بدین مقاله ساختار

 و بحث نهایتاً و تجربی نتایج به گزارش موارد این از پس .شوندمی تبیین و تشریح هاداده ادامه در همچنین و شد مرور خواهند گرفته

 .شودمی پرداخته گیری نتیجه

 تحقیق نظری مبانی -1

 محدو های سیاست اتخاذ ها لیستمرکانتی .است برخوردار طوالنی پیشینه از اقتصادی رشد بر تجاری سیاست تأثیر درباره مجادله

 آلمان در لیست فریدریک میالدی نوزدهم قرن در و امریکا در هامیلتون الکساندر هجدهم درقرن کردند.می تشویق را واردات دکننده

-می توصیه داخلی ای کارخانه صنایع رشد برای را (زمان آن اقتصادی قدرت) انگلیسی کاالهای واردات بر وارداتی های تعرفه وضع

( و 2115)(، کلمنس و ویلیامسون 2111(.  اروک )2000aشد)ایروین، تأکید می واردات جانشینی بر نوزدهم قرن اواخر درکردند. 

 بیستم قرن اوایل و نوزدهم قرن اواخر برای را اقتصادی رشد و وارداتی های تعرفه بین مثبت همبستگی( وجود 2000aایروین )

 کالن مندقاعده مدیریت اعمال وزا اختالل کمتر های سیاست اتخاذ برایای هانگیز تواندمی تجاری سیاست بودن ازب .اندکرده تأیید

 رقابتی قدرت افزایش و باشد جهانی بازارهای در داخلی های بنگاه رقابت قدرت افزایش و اقتصادی کالن ثبات حفظ برای اقتصادی

 در اقتصادی هایبنگاه از حمایت برای است ممکن تر باز کشورهای این، وجود با(. 5337)فیشر، دارد اقتصادی رشد بر مثبت تاثیر

-می ضربه اقتصادی رشد به و کرده مختل را منابع ترتخصیصبزرگ دولت و آورند وجود به بزرگتری دولت خارجی های شوک برابر

 (.5333)رودریک، زند

 دو، المللبین تجارت بر اقتصادی رشد اثر درباره .است متقابل رشد و المللبین تجارت بین ارتباط که شده تأکید اقتصادی اتادبیّ در

 شون،)اقتصادی رفاه روی الملل بین تجارت بر اثر طریق از رشد اثر (ب   مبادله شرایط بر رشد اثر (الف :دارد وجود اساسی مسئله

 و تولید عوامل های تقابلیّ دارای کشور هر که شودمی فرض الملل بین تجارت بر اقتصادی رشد آثار نظری بررسی برای غالباً (.5735

 قابل غیر و مشخص مردم های سلیقه همچنین و (است معین تولید امکانات منحنی دارای) است تغییرناپذیری و مشخص تکنولوژی

 تکنولوژی یا و کند تغییر تولید عوامل ناحیه از کشور یک های قابلیت اگر حال(، دارند مشخصی تفاوتی بی نقشه لذا،) است تغییر

 نقشه، کشور یک مردم سالیق در تغییر. کند پیدا مکان تغییر کشور تولید امکانات منحنی که شودمی سبب تغییرات این یابد، بهبود

 رابطه حد چه تا اینکه اما گذارد،می اثر تجارت حجم و مبادله رابطه روی تغییرات این تمامی .دهدمی دست به را جدیدی تفاوتی بی

 .دارد بستگی تغییر نوع و مقدار به شود،می واقع تأثیر تحت تجارت حجم و مبادله
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 آنها عبارتنداز: از برخی است. کرده ارائه اقتصادی رشد بر تجارت بازبودن تأثیرگذاری برای مختلفی سازوکارهای درونزا، رشد نظریه 

 بزرگتر به بازارهای دسترسی دانش، المللی بین انتقال و فنی سرریز صورت به تجارت تجاری شرکای فنی هایپیشرفت به دسترسی

 ثبات حفظ برای مندنظام هایسیاست اتخاذ و ایسرمایه و ایواسطه کاالهای واردات مقیاس، به صرفه منافع از مندیبهره خارجی،

 و گرجی(دارد بر رشد اقتصادی مثبت تأثیر تجارت جهانی بازارهای در داخلی های بنگاه رقابت قدرت افزایش و اقتصادی کالن

 (.5731علیپوریان، 

 اثر نظری جنبه با مقایسه در اقتصادی، رشد بر تجارت آثار نظری جنبه حال این با .پذیردمی تأثیر تجارت از نیز یاقتصاد رشد متقابالً

 تولید، عوامل بُعد سه از اقتصادی رشد بر المللبین تجارت آثار .است یکلّ و ناکافی غالباً مباحث و یافته توسعه کمترتجارت،  بر رشد

 این عرضه مقادیر و تولید عوامل بر المللبین تجارت آثار تحلیل و تجزیه از .است بررسی قابل منابع دمجدّ تخصیص و بازار بر اثر

 دارد امکان که را، تولید عوامل قیمت اختالف است مایل المللبین تجارت آنکه اول :است استنباط قابل مهم مشی خط دو عوامل

-بین تحرک برای کاملی جانشین صورت به است ممکن آزاد المللبین تجارت ترتیب بدین .کند حذف باشد موجود کشورها میان

 یحتّ .دهدمی افزایش را کشورها میان داخلی موجود تولید عوامل هاینسبت المللبین تجارت دوم .نماید عمل تولید، عوامل المللی

 کشورها بین تولید عوامل تحرک به مطلب اولین .شود نیز بیشتر ترفراوان نسبتاً تولید عامل است ممکن المللبین تجارت نتیجه در

 تغییرات سبب به تولید عامل مقدار اخیر تغییرات .است کشور یک درون تولید عامل مقدار تغییرات به مربوط دومین و گرددمی باز

 هر درداخل که دارد نکته این بر ضمنی داللت تولید عوامل قیمت تغییر .پذیردمی صورت است الملل بین تجارت نتیجه که آن قیمت

 عواید در کاهش که چند هر کرد، خواهند دریافت بیشتری پاداش و اجر تولید عوامل از برخی .کرد خواهد تغییر درآمد توزیع کشور

-می پیشرفته ایسرمایه کاالهای واردات طریق از تکنولوژی انتقال باعث تجاری آزادسازی اصوالً (.5731)هلر، شودمی دیده دیگران

 سرمایه ورودی جریانات بردن باال و صادراتی هایدریافتی با رشد بردن باال باعث همچنین ایسرمایه واردات کاالهای اینگونه گردد.

 در بهبود میزانشود. می محسوب رشد ارتقای عمده عوامل از یکی تجاری موانع کاهش رشد درونزای هایمدل در گردند.خارجی می

 عملی آموزش و تکنولوژی به دستیابی میزان گذاری، سرمایه میزان خارجی تجارت به کشور اتکای درجه به تجارت، از حاصل رشد

 .دارد بستگیکار  نیروی

ترل تقاضا را ها مدیریت وکنشود، چون این سیاستیاد می های مدیریت تقاضاپولی ومالی عموما به عنوان سیاستهای ازسیاست

داشته و سطح قیمت ید را در نزدیکی اشتغال کامل نگههای مالی این است که تولدهند. هدف کلی سیاستمورد بررسی قرار می

ی مالیات سیاست مالی ممکن است به صورت اعمال تغییراتی در درآمد (.5737های موجود در اقتصاد را تثبیت نمایند)اچ برانسون، 

توانند به سطح اقتصادهای باسطح پایین درآمد، میهای مستقیم، کمک ابزار مالیاتکنند که با بیان میشواهد سری زمانی  باشد.

باالی توزیع درآمد و ترقی رشد اقتصادی دست یابند. از طرفی تفاوت در سیاست های اتخاذ شده، یکی از دالیل تفاوت در نرخ رشد 

گیری روی مالیات ها و مخارج دولتی به عنوان تعیین کننده نوع سیاست وضع این راستا تصمیم باشد. که درمیاقتصادی کشورها 

 شده خواهد بود.

اند. برخی از مطالعات اخیر در مدلهای رشد درونزا به دنبال یافتن اثرات مالیاتی بر رشد اقتصادی در چارچوب یک اقتصاد باز بوده

های بازده سرمایه گذاری و جریان سرمایه به اختالف در نرخالمللی سرمایهکه در سطح بینکند اقتصاد باز برااین نکته تأکید می

گذاری شوند، های مالیاتی در یک کشور سبب تغییر نرخهای بازده سرمایهدهد. اگر سیاستگذاری میان کشورها واکنش نشان می
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( آورده شده است. آنها در مطالعه 5331باز بودن اقتصاد اثرات مالیات بر رشد را بیشتر خواهد کرد. این نکته در تحقیق کینگ ربلو)

درصد افزایش در مالیات بر سرمایه فیزیکی، در یک اقتصاد  51درصدی در نرخ رشد اقتصادی به دلیل 1512خود نشان دادند کاهش 

 (.5731درصدی در اقتصاد باز تبدیل شد)جعفر صمیمی و همکاران،  358ک کاهش وابسته به ی

  گذشته مطالعات بر مروری -3

 بر مالیات تاثیر بررسی به "تجربی شواهد برخی: اقتصادی رشد و مالیات بین ارتباط "ای تحت عنوان درمطالعه ( 1983 ) مارسدن

 با هامالیات درآمد پایین با درکشورهای که است آن دهنده نشان نتایج پردازد.می کشور 20 های داده از استفاده با اقتصادی رشد

 .باشدنمی دار معنی اما رابطه منفی این باال درآمد با کشورهای در که درحالی است معناداری و منفی رابطه دارای اقتصادی رشد

 استفاده با" مانده باقی هایپازل از برخی برد؟ می سود تجاری اصالحات از کسی چه "ی خود با عنواندر مطالعه وهانسون هریسون

 شک اقتصادی رشد و بودن باز مثبت رابطه بر ) 5331 ( وارنر  ساچس معیار یعنی بودن باز استفاده پر و معروف معیارهای از یکی از

 . باشندمی شکننده زندمی پیوند اقتصادی رشد به را تجاری اصالحات که مطالعاتی از بسیاری که کردند ادعا و

 مدل چارچوب در "توسعه حال در کشورهای در رشد و تجارت سازی آزاد "ای تحت عنوان(در مقاله 2112 ) ران همکا و اوی گرین

 به رشد واکنش و دارد تأثیر اقتصادی رشد بر زمانی وقفه با تجاری آزادسازی که دادند نشان کشور 37 برای تابلویی های داده پویای

 را اقتصادی رشد زمان گذشت با ولی دارد اقتصادی رشد  بر منفی تاثیر تجاری آزادسازی ابتدا یعنی است، شکلJ تجاری سیاست

 .بخشدسرعت می

 چارچوب در ای مرحله سه مربعات حداقل روش با"تجارت  پویای دستاوردهای گیری اندازه "عنوان با ایمقاله در) 2115 ( واژیرگ 

 گرفت نتیجه وی. داد نشان 5333 تا 5331 دوره طی کشور 13 برای را اقتصادی رشد و بودن باز مثبت رابطه تابلویی های داده

 کالن سیاست بهبود و فناوری انتقال افزایش، فیزیکی سرمایه انباشت و دارد تأثیر اقتصادی رشد بر طریق شش از تجاری سیاست

ی خود در مطالعه (2112) واکادیس وام .دارند اقتصادی رشد بر تجاری سیاست تاثیر تبیین در را سهم بیشترین ترتیب به اقتصادی

 مثبت رابطه که داد نشان تجاری بودن باز مختلف معیارهای از استفاده با“ تاریخی شواهد ؟رشد متصلند بودن و باز چگونه "با عنوان

 که طوری به شود،نمی مشاهده 5331 از پیش دوره برای و شودمی مشاهده 5331 از پس وره د برای صرفًا اقتصادی ورشد بودن باز

 . بود منفی 53٩1 تا 5321 دوره طی رابطه این حتی

 درآمد، بر مالیات بین رابطه بررسی به"ت بلندمدّ رشد و ترکیب مخارج درآمد، بر مالیات "ای تحت عنوان( در مطالعه2117) ریواس

 بررسی به نخست شود:می متمرکز محور برسه مقاله این در ریواس پردازد.می نیکاراگوئهدر  اقتصادی رشد و دولت مخارج ترکیب

 برقراری از طریق درآمد بر مالیات اگر که کندمی اشاره ریواس پردازد.می اقتصادی تبلندمدّ رشد بر درآمد بر نرخ مالیات تغییر تاثیر

 مالیات افزایش یابد، اختصاص انتقالی مالی پرداختهای تامین برای مالیاتی درآمدهای اگر همچنین است. بهتر ،باشد سرمایه بر مالیات

 این در. پردازدمی اقتصادی رشد نرخ بر دولتی مخارج ترکیب تاثیر به بررسی اینکه دوم. دارد اقتصادی رشد بر مبهم اثر درآمد بر

 به دنبال و خصوصی بخش وریبهره به تواندمی عمومی خدمات ارائه طریق از دولتی مخارج در تغییر که سیاست کندمی اشاره زمینه

 بین درآمد مجدد توزیع برای مجرا را یک تولید عوامل وری بهره بر مالی سیاست اثر کهاین سوم .شود منجر رشد اقتصادی به آن
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 انداز پس کشش میزان. باشد گذار اثر انداز پس بر تواندمی سیاست مالی همچنین. داندمی بهره نرخ در تغییر و مختلف نسلهای

 مخارج، باشد زیاد کشش این میزان اگر و باشد موثر اقتصادی رشد نرخ بر مختلف های تاثیرسیاست در تواندمی بهره نرخ به نسبت

 .گرددمی اقتصادی رشد نهایت در و خصوصی بخش وری بهره افزایش دولتی باعث

 اثر که گیردمی نتیجه "اقتصادی رشد بر مالی سیاستهای اثر بررسی "باعنوان ارشد خود کارشناسی نامه پایان در ( 1376 ) عمید

 و کسر مرکزی بانک از استقراض ولی ندارند رشد بر معناداری اثر مالیاتی درآمدهای است؛ مثبت رشد اقتصادی بر نفتی درآمدهای

 رشد و تجاری سیاست "( در مقاله ای تحت عنوان5737یاوری )سلمانی و  .باشدمی اقتصادی بر رشد منفی و معنی با عاملی بودجه

 کشورهای آماری هایداده و نامتوازن تابلویی های داده مدل یک از استفاده با "نفت صادرکننده کشورهای مورد :اقتصادی

 بین که داد نشان نتایج. بررسی کردند را اقتصادی رشد و تجاری ی بین سیاسترابطه، 5381 -33 دوره طی نفت صادرکننده

 بودن باز که طوری به دارد، وجود داری معنی و مستحکم رابطه کشورها این اقتصادی رشد و تجاری سیاست مختلف معیارهای

 کرده کند را آنها اقتصادی رشد تجاری های محدودیت و داشته مثبت تأثیر نفت صادرکننده کشورهای اقتصادی رشد بر تجاری

 .است

به  "تجاری آزادسازی و اقتصادی رشد میان ی رابطه پیرامون کاربردی مدلهای بررسی "مقاله ای تحت عنوان( در 573٩بروجردی )

-می واردات و صادرات ی حوزه دو در تجاری بازبودن یدرجه با آن یهرابط تبیین و اقتصادی رشد یکنندهنتعیی عوامل بررسی

 نتایج .است انجام گرفته تابلویی های داده رگرسیون کمک با متفاوت زمانی هایدوره با توسعه حال در کشور 53 برای هاداده .پردازد

 داخلی گذاری سرمایه تجاری و بودن باز درجه میزان با مثبت رابطه داخلی ناخالص تولید رشد میزان که این از یکلّ حالت در تحقیق

 روی بر مالیاتها و دولت مخارج تاثیر بررسی "باعنوان ارشد خود کارشناسی نامه در پایان (5731) زاده زمان .کنندمی حمایت دارد،

 مالیاتی درآمدهای سهم گیرد کهمی ( نتیجه5732-5773)  سالهای طی زمانی سری اطالعات از استفاده با "ایران اقتصادی رشد

 .است داشته کشور تبلندمدّ اقتصادی رشد بر منفی تاثیر تورم و  GDPدولت از 

 تحقیق روش و مدل معرفی4-

 آزمون برایو های فصلی ی دادهبر پایه 1390-1375ی زمانی در دوره (VAR)از الگوی خودبازگشت برداری پژوهش این در

های مورد استفاده در دادهاستفاده شده است.  آزمون یوهانسن از مدّت بین متغیّرهای تحقیقبررسی رابطه تعادلی بلند و همگرایی

. متغیّرهای بکار رفته در این مطالعه صورت فصلی گرفته شده است به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایراناین مطالعه از سایت  

عبارتند از: تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیّر وابسته، درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی و درجه بازبودن تجاری)نسبت مجموع 

 شوند:به صورت زیر تعریف می کهصادرات وواردات به تولید ناخالص داخلی( به عنوان متغیّرهای مستقل 

DLGDPرخ رشد اقتصادی: ن 

Oil incomeدرآمدهای نفت : 

Tax incomeدرآمدهای مالیاتی : 

OPدرجه بازبودن تجاری : 
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 نتایج تفسیر و تجربی های یافته -5

نتایج برآورد الگو  مرتبه ی بهینه تعیین گردید. ابتدا . در این الگوشده استاده از الگوی خودبازگشت برداری استف مدل دبرای برآور

مربوط به الگوی خودبازگشت برای نتایج  .شدبررسی  سپس رابطه علیت گرنجری میان متغیرهای الگوو  شدهبرای سه متغیر تحلیل 

بررسی شده  همچنین از طریق آزمون یوهانسن، همگرایی مدل به توابع واکنش به ضربه و تجزیه واریانس رجوع شده است. برداری

برای بررسی نوسانات کوتامدت در الگو از مدل تصحیح خطای برداری مدت میان متغیرها تعیین شود. سپس تا روابط تعادلی بلند

 قبل از همه پایایی سری زمانی متغیّرهای مدل بررسی شده است. استفاده شد.

 فولر دیکی انجام آزمون از حاصل است. نتایج شده ارائه 1دولج در خالصه به طور یافته تعمیم فولر دیکی ریشه واحد آزمون نتایج   

درآمدهای و متغیّر  روند گرفتن نظر در بدون و درآمدهای مالیاتی متغیّر رشد اقتصادی که است مطلب این مؤید نیز تعمیم یافته

انباشته  درآمدهای مالیاتی متغیّر باشند درحالی کهمی ایستا I(0) سطح در روند گرفتن نظر با درو درجه باز بودن تجاری  نفتی

 .شده استمنظور مانا شدن در سطح استفاده بهر این متغیّدر این جا از تفاضل لگاریتم لذا  .دباشمی I(5)ازمرتبه اول 

 فولر تعمیم یافته برای سطح متغیّرها -نتایج آزمون دیکی 1 جدول

مرتبه  %11سطح %5سطح %1سطح ADF نام متغیرها متغیرها

 انباشتگی

dlgdp 2.505101 -2.011011 -5.566145 9.201834- رشد اقتصادی- I(0) 

oilin 3.169372- -02715..5 -1..111.. -2155.5.. درآمدهای نفتی I(0) 

dltaxin 2.505101 -2.011011 3.544063- 10.18922- درآمدهای مالیاتی- I(0) 

Op بازبودن درجه

 تجاری

-6.054056 -4.110440 5..02715- -3.169372 I(0) 

 VAR الگوی بهینه وقفه تعیین-5-1

درآمدهای مالیاتی، درجه ( رابطه ی بین VARبا به کارگیری روش خودرگرسیون برداری) حال پس از بررسی مانایی متغیّرها

 .شدر درآمدهای نفتی به عنوان متغیر برون زا در این الگو استفاده متغیّ .گرفتمورد بررسی قرار بازبودن تجاری و رشد اقتصادی 

انتخاب شده  (SBC)بیزین –ی بهینه براساس معیار شوارتز در این مطالعه طول وقفه .گردیدتعیین ی بهینه طول وقفه قبل از برآورد

 کرده است.را تعیین  1ی ی بهینهوقفه این معیار ،باتوجه به نتایجاست. 

 تعیین طول وقفه ی بهینه -2جدول

Adjusted LR test SBC Order 

201.5336 -178.1631 0 

89.0485 -54.0839 1 

77.4682 -57.3369 2 

61.2401 -54.7250 5 
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 اقتصادی رشد رمتغیّ برای VAR الگوی برآورد نتایج-5-2

عرض از مبدا  و در و  5با وقفه ی رشد اقتصادی های ردرصد ضرایب متغیّ 1رها آمده است. در سطح در جدول زیر ضرایب متغیّ

رشد رها بر باشد. در حقیقت این متغیّمعنا دار می 5رهای درآمدهای مالیاتی و درجه بازبودن تجاری با وقفه ی درصد متغیّ 51سطح 

 در زمان حال تاثیر گذارند. اقتصادی

 رشد اقتصادیر برای متغیّ VARنتایج برآورد الگوی -3جدول

T-Ratio[Prob] Standard Error Coefficient Regressor 

-3.3036[0.002] 0.10836 -0.35799 DLGDP(-1) 

-1.9028[0.062] 0.056788 -0.10805 DLTAXIN(-1) 

-1.7983[0.078] 0.0014905 -0.0026803 OP(-1) 

-5.0261[0.000] 0.036734 -0.18463 S2 

1.0982[0.277] 0.5117E-6 0.05619E-6 OILIN 

2.9868[.004] 0.059227 0.17690 C 

 مالیاتی درآمدهای رمتغیّ برای VAR الگوی برآورد نتایج-5-3

 .دنباشمعنادار می 5های با وقفه درآمدهای مالیاتیو  ر رشد اقتصادیمتغیّدرصد،  1در سطح 

 درآمدهای مالیاتیر برای متغیّ VARنتایج برآورد الگوی  -4جدول

T-Ratio[Prob] Standard 

Error 

Coefficient Regressor 

-2.0097[0.049] 0.20829 -0.41859 DLGDP(-1) 

-6.1125[0.000] 0.10915 -0.66721 DLTAXIN(-1) 

0.60494[0.548] 0.0028648 0.0017331 OP(-1) 

2.0968[0.041] 0.070608 0.14805 S2 

-1.2249[0.226] 0.9835E-6 -0.1205E-5 OILIN 

0.25876[0.797] 0.11384 0.029458 C 

 تجاری بازبودن درجه رمتغیّ برای VAR الگوی برآورد نتایج-5-4

 د.نباشو عرض از مبدا معنادار می 5با وقفه ی  درجه بازبودن تجاری، درآمدهای مالیاتی، ر رشد اقتصادیمتغیّدرصد،  1در سطح 

 تجاریدرجه بازبودن ر برای متغیّ VARنتایج برآورد الگوی  -5جدول

T-Ratio[Prob] Standard Error Coefficient Regressor 

-3.0837[0.003] 5.4640 -16.8491 DLGDP(-1) 

-2.0098[0.049] 2.8634 -5.7550 DLTAXIN(-1) 

11.7980[0.000] 0.075153 0.88666 OP(-1) 

-4.6750[0.000] 1.8522 -8.6592 S2 

0.89221[0.376] 0.2580E-4 0.2302E-4 OILIN 

2.6169[0.011] 2.9864 7.8233 C 
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 اقتصادی رشد متغیّر برای ضربه به واکنش تابع-5-6

دهد. زا نشان میرهای درونتابع واکنش به ضربه شوک ناشی از تکانه به اندازه یک انحراف معیار را روی مقادیر جاری و آینده متغیّ

رهای شود، از طریق سیستم پویا به دیگر متغیّر میتکانه متوجه همان متغیّام شود ضمن اینکه تاثیر  mر اگر تکانه متوجه متغیّ

و درجه باز بودن تجاری به تابع ی رشد اقتصادی، درآمدهای مالیاتی برای بررسی رابطهشود. درون زای سیستم نیز منتقل می

-. در ابتدا که شوک وارد میشودادی وارد به رشد اقتصت که ی شوکی اسنشان دهنده 5کنیم، نمودار عه میواکنش به ضربه مراج

 رسد.تر شده تا اینکه به ثبات میو کمتر کم با گذشت زمان نوسانات تابع ،یابدمی کاهشبه شدت رشد اقتصادی منحنی  شود

 

     G e n e ra lis e d  Im pu ls e  R e s p o n s e s  to

o n e  S E  s h o c k  in  th e  e q u a tio n  fo r  D L G D P

 D L GD P        

Ho r izo n

-0 .0 5

0 .0 0

0 .0 5

0 .1 0

0 .1 5

0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 02 0

 

 رشد اقتصادیتابع واکنش به ضربه  -1نمودار

-می باز بودن تجاری به ضربه ی وارد شده به رشد اقتصادیر درآمدهای مالیاتی و درجه ی واکنش دو متغیّنشان دهنده 2نمودار 

)البته کند نیز تحت تاثیر این شوک شروع به نوسان میدرآمدهای مالیاتی و درجه باز بودن تجاری دهد نشان می 2نمودار  .باشد

-ای مالیاتی تحت تاثیر قرار میمدهباید توجه داشت شوک وارد شده به رشد اقتصادی نمودار درجه باز بودن تجاری را بیشتر از درآ

 کند.شده و به سمت صفر میل میدهد(تا اینکه با گذشت زمان نوساناتش کمتر 
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 درآمدهای مالیاتی، درجه بازبودن تجاریتابع واکنش به ضربه  -2نمودار

 اقتصادی رشدمتغیّر برای واریانس تجزیه-5-7
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 رهایمتغیّ بر وارد شده زای برون های شوک به نسبت رمتغیّ هر نوسانات سهم بینی، پیش خطای واریانس تجزیه روش از استفاده با

 با روش این در .کرد گیری اندازه زمان طول در رهامتغیّ سایر بر را رمتغیّ هر به وارده شوک اثر توان می و شودمی مشخص سیستم

 گیرد،می قرار بررسی مورد الگو رهایمتغیّ سایر مقابل در آن ثباتی بی سهم ر،متغیّ هر شده بینی پیش خطاهای تجزیه از استفاده

 و کرده وارد الگو رهایمتغیّ سایر و رمتغیّ همان روی بر رمتغیّ هر از معیار یک انحراف میزان به )شوک( تکانه یک که صورت بدین

 (.573٩)تشکینی، است چقدر دیگر (های)رمتغیّ تغییرات در رهامتغیّ آن از هرکدام نسبی که اهمیت کندمی مشخص سپس

 توسط رشد اقتصادی بینیپیش خطای واریانس درصد از 31 دوم دوره در .است رشد اقتصادی ناچیز بر رهامتغیّ سهم اول دوره در

 درجه بازبودن تجاریرا  آن از ناچیزی و مقدار درآمدهای مالیاتیتوسط  آن درصد از 15173شود و می داده توضیح شاخص این خود

 و کاهش رشد اقتصادی بینیپیش خطای واریانس توضیح در رشد اقتصادی دهندگی توضیح سهم زمان طول در .دهدمی توضیح

رشد  بینیپیش خطای واریانس از درصد 31که  هستیم این شاهد دهم دوره در طوریکه به .یابدمی دیگر افزایش رهایمتغیّ سهم

 درجه بازبودن تجاری توسط درصد 1511٩، حدود درآمدهای مالیاتی وسیلهبه درصد 5٩، حدود رشد اقتصادیتوسط خود  اقتصادی

 .شودمی داده توضیح

 نتایج آزمون تجزیه واریانس برای کسری بودجه-6جدول

OP DLTAXIN DLGDP Horizon 

0.00 0.00 1.000 0 

0.0015296 0.039857 0.95861 1 

0.0019733 0.077619 0.92041 2 

0.0024922 0.10249 0.89502 3 

0.0028605 0.11787 0.87927 4 

0.0031957 0.12676 0.87005 5 

0.0034656 0.13224 0.86430 6 

1.115711

5 

1.15151 1.0410

0 

7 

1.115004

2 

1.15721 1.0100

4 

0 

1.116145

5 

1.15020 1.0174

1 

0 

1.116212

1 

1.15001 1.0140

6 

11 

 

 تجاری بازبودن درجه و مالیاتی درآمدهای اقتصادی، رشد برای گرنجری علیت آزمون نتایج-5-8

برای بررسی  .پردازیممی رشد اقتصادی، درآمدهای مالیاتی، درجه بازبودن تجاری رهایمتغیّ بین گرنجری تعلیّ بررسی به اینجا در

ه صفر مبنی بر اینکه ضیّآزمون، فرمطابق این  استفاده شده است. بلوکی ت گرنجریاز آزمون علیّ رهامتغیّ ی و معلولی بینارتباط علّ

ه صفر مبنی بر اینکه رشد ضیّشود. همچنین فر، رد میباشنددی نمیت رشد اقتصادرآمدهای مالیاتی و درجه باز بودن تجاری علّ

 شود. ، رد مینیست نیز ت گرنجری درجه باز بودن تجاریاقتصادی و درآمدهای مالیاتی  علّ
 رینتایج آزمون علیت گرنج -7جدول

CHSQ(  4) Null Hypothesis 

7.8605[0.020] DLTAXIN and OP do not Granger Cause DLGDP 
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10.9211[0.004] DLGDP and DLTAXIN do not Granger Cause OP 

 یوهانسن( همگرایی )آزمونخطا تصحیح و مدت بلند همگرایی الگوی-5-9

های آزمون و مقادیر بحرانی در سطح شود و با مقایسه آمارهاستفاده می MaxλوTraceλبرای انجام آزمون یوهانسن از آزمون

بردار همگرایی  2درصد، نتایج به تفکیک در جداول زیر گزارش شده است. در هردو آزمون فرضیه صفر مبنی بر اینکه  1اطمینان 

باشد، فرآیند برداری ما پایا بوده و می n=rه  بردار همگرایی وجود دارد. در واقع در این حالت ک 7شود و عمالً  وجود دارد رد می

 باشد.در این حالت دیگر مطرح نمی Cointegrationمتغیرها دارای درجه همگرایی صفر هستند و بحث تمامی

 Traceλنتایج آزمون -8جدول

95%Critical Value Statistic Alternative Null 

24.0500 298.2172 r>= 1 r = 0 

12.3600 112.1610 r>= 2 r<= 1 

4.1600 4.6645 r = 3 r<= 2 

 

 Maxλنتایج آزمون -9جدول

95% Critical Value Statistic Alternative Null 

17.6800 186.0561 r= 1 r = 0 

11.0300 107.4966 r= 2 r<= 1 

4.1600 4.6645 r = 3 r<= 2 

 گیری نتیجه -6

 پرداختهدر ایران و درآمدهای نفتی درآمدهای مالیاتی، درجه بازبودن تجاری ، اقتصادی رشدارتباط بین  به بررسی این مطالعهدر 

 رشد اقتصادیصورت فصلی بررسی شده است، که به 5731-5731 هایزمانی بین سالکه در بازه  نتایج بیانگر آن است است. شده

ندارد.  درآمدهای نفتیارتباط معنادار دارد. در حالی که رابطه ی معناداری با درآمدهای مالیاتی و درجه بازبودن تجاری در ایران با 

 آزمون محک در اقتصادی رشد بادرجه بازبودن تجاری و  درآمدهای مالیاتی میان گرنجری علیت رابطههمچنین  حاضر مطالعه در

 سنجی اقتصاد تکنیک چارچوب در واریانس تجزیه و واکنش به ضربه توابع از استفاده با همچنین .است گرفته قرار تجربی

 مورد اقتصادی رشد بردرجه بازبودن تجاری و درآمدهای مالیاتی  بلندمدت و مدت کوتاه اثرات تا شده تالش برداری خودرگرسیونی

 ودرجه بازبودن تجاری  از علی رابطه یک که دهدمی نشان گرنجری علیت آزمون نتایج .گیرد قرار تحلیل و تجزیه و بررسی

 از بیشتری اثر مالیاتی درآمدهای که دهدمی نشان واریانس تجزیه نتایج همچنین .دارد وجود اقتصادی رشد به مالیاتی درآمدهای

  .دارد ایران در اقتصادی رشد بر درجه باز بودن تجاری
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