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در مباحث اقتصاد بخش عمومی ارتباط میان درآمد و مخارج دولت بهویژه برای کشور ایران کهه از ووهود
کسری بودوه رنج میبرد ،یکی از موضوعات مهم و کلیدی محسوب میگردد .عدم موفقیت در ایجاد تعادل
میان درآمدها و مخارج دولت ،منجر به ایجاد کسری بودوه دولتی میگردد کهه اثهرات و نتهایج اقتصهادی
نامطلوبی شامل نرخهای بهره واقعی باال و کندی سرمایهگذاری را در پی خواهد داشت .هدف ایهن مقالهه
آزمون رابطه بین درآمد مالیاتی و مخارج دولت در ایران طی دوره زمانی  1357- 1395با استفاده از رویکرد
همگرایی آزمون باند و آزمون علیت تودا و یوماموتو است .نتایج حاصل از آزمون علیهت تهودا و یامهاموتو
مؤید ووود ارتباط علی یکسویه از کل مخارج دولتی به درآمد مالیاتی است .بدین معنا که در کوتاهمدت،
تغییر در مخارج دولت منجر به ایجاد تغییر در درآمدهای مالیاتی میگردد .همچنین بها اسهتفاده از آزمهون
همگرایی باند ووود رابطه علیت یکسویه بلندمدت بین متغیرهای ذکرشده در ایران طی دوره مورد بررسی
تأیید شده است .نتایج این پژوهش در کوتاهمدت و بلندمدت با نظریه پیکاک و وایزمن مبنی بر ووود رابطه
علی یکطرفه از سمت مخارج به درآمد دولت ،منطبق است.
واژگان کلیدی  :مخارج دولت ،درآمد مالیاتی ،رویکرد آزمون باند ،علیت گرنجری تودا -یاماموتو
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 .1مقدمه

قبیل رشد و توسعه و ثبات اقتصادی و  ...دارد؛ زیرا کشـورهای در حـال توســعه یاقــد یـ

بخـش

خصوصی قدرتمند و کارا هستند .در این خصوص دولت از بودجه بـه عنـوان اهرمـی قوی در جهت
رسیدن به اهداف استفاده مینماید .در این میان یزونی پرداختیهای دولـت بـر دریایتیهایش کسری
بودجه گفته می شود .در دهه های اخیـر در اکثـر کشــورهای در حــال توسـعه ،دولـتهـا بـا مشـلل
کسری بودجه مزمن مواجه بوده اند؛ زیرا از ی

سو درآمد دولت ها در این کشورها به علت ضـعف

سیسـتم مالیـاتی و برخـی از مشـلالت سـاختاری اقتصـادی بــا محـدودیتهـای جـدی روبـرو شـده
است و از سوی دیگر ،اتخاذ سیاستهای مـالی نادرسـت و عـدم برنامهریزی صحیح همـراه بـا رشـد
بیرویه جمعیت کــه بــه دنبــال خــود ایــزایش تقاضــا بــرای کاالهـای عمـومی ماننـد آمـوز

و

بهداشت را به دنبال دارد ،باعث شده است که به طور یزایندهای مخارج دولت ایزایش یابـد سسـامتی
و هملاران.)1387 ،
ایزایش دخالت دولت در زمینه مسائل اقتصادی ،سـب

ایـزایش روزایـزون هزینـههـای عمـومی

میگردد .بنابراین ،ایجاد تعادل میان مخارج دولت و درآمدهای آن ،همواره یلـی از دشـواریهـایی
است که اغل

کشورها با آن مواجه بودهاند .عدم مویقیت در ایجاد تعادل ،منجـر بـه ایجـاد کسـری

بودجه دولتی میگردد .چنین کسریهایی اثرات و نتـای اقتصـادی نـامبلوبی شـامل نـر هـای بهـره
واقعی باال و کندی سرمایهگذاری را در پی خواهد داشت سقادری و هملاران.)1393 ،
کسری بودجه مداوم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و پیشـریته و نتـای نـامبلو

آن

ازجمله نر بهره واقعی باال ،کندی سرمایهگذاری ،نر باالی بیلاری و ایزایش بـدهی دولـت ،در
چند دهه گذشته سب

شد تا این موضوع مورد توجه خاص سیاستگذاران و محققان اقتصادی قرار

گیرد .برای حل این مشلل راهلارهای متفاوتی ازجمله کاهش مخارج ،ایزایش مالیـات یـا هـر دو
پیشنهاد شده است ،اما تأثیر بهینه هر ی

از راهلارهای ارائهشده بر کاهش کسری بودجه ،مسـتلزم

شناسایی دقیق ارتباط علی بین درآمدها و مخارج دولت است .تعیین جهت علیت بین این دو متغیـر
به سیاستگذاران در زمینه شناسایی دالیل و پیامدهای کسری بودجه و همچنین طراحی برنامههـای
اصالحی مناس

کم

خواهد کرد سصمدی و زارع حقیقی.)1391 ،
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توسعه اقتصادی اصلیتـرین هـدف اقتصـادی کشـورهای در حـال توسـعه اسـت .در ایـن راسـتا
توسعه که حیبه یعالیت دولت به علت ضعف عمللرد بخش خصوصی گسترده است ،بودجه دولت
نقش تعیینکنندهای در سیاستگذاری اقتصادی بر عهده دارد .دولتها با استفاده از ابزار بودجـه بـه
اتخاذ سیاستگذاریهای مالی میپردازند .سیاستهای مالی نقش پویایی در یرایند توسعه اقتصـادی
کشورهای جهان دارند .کارایی سیاستهای مـالی در گـرو تناسـ

و ترکیـ

ابزارهـای مـالی یعنـی

درآمدها و مخارج دولتی و نیز انعبافپذیری و تأثیرگـذاری آنهـا بـر اهـداف اقتصـادی اسـت .در
اقتصاد ایران ،وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتـی و انعبـافناپـذیری مخـارج دولـت ،باعـث
ناکارایی سیاستهای مالی شده ،که این موضوع به نوبه خود نقش درآمدهای مالیـاتی را در کـاهش
کسری بودجه دولـت و نوسـانات آن کـمرنـ

کـرده اسـت .کسـری بودجـه مـداوم در بسـیاری از

کشورهای در حال توسـعه و پیشـریته و نتـای نـامبلو آن ازجملـه نـر بهـره واقعـی بـاال ،کنـدی
سرمایهگذاری  ،نر باالی بیلاری و ایزایش بدهی دولت ،در چند دهـه گذشـته سـب

شـده تـا ایـن

موضوع مورد توجه خاص سیاستگذاران و محققـان اقتصـادی قـرار گیـرد .بـرای حـل ایـن مشـلل
راههای متفاوتی ازجمله کاهش مخارج دولت ،ایزایش مالیات یا هر دو پیشنهاد شده است ،امـا تـأثیر
بهینه هری

از راهکارهای ارائـهشـده بـر کسـری بودجـه ،مسـتلزم شناسـایی دقیـق ارتبـاط علـی بـین

درآمدها و مخارج دولت است .تعیین جهت علیت بـین ایـن دو متغیـر بـه سیاسـتگـذاران در زمینـه
شناسایی دالیل کسری بودجـه و همچنـین طراحـی برنامـههـای اصـالحی مناسـ

کمـ

مـینمایـد

سرضایی.)1394 ،
لذا با توجه به مبال

بیانشده ،مقاله حاضر در پی بررسـی آزمـون راببـه بـین درآمـد مالیـاتی و

مخارج دولت در ایران با رویلرد آزمون کرانهها و علیت تودا و یاماموتو بـرای دوره زمـانی -1395
 1357است.
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 .2ادبیات تحقیق

در ادبیات مالیه عمومی اغل اینگونه یرض میشود که دولت درآمد و مخارج را به گونهای تعیین
میکند که ریاه اجتماعی حداکثر گـردد ساوینـ
مالیاتی و مخارج دولت در چارچو
 .1- 1-2فرضیه درآمد-مخارج

و هملـاران .)2006 ،1راببـه علـی میـان درآمـد

چهار یرضیۀ قابل آزمون زیر تقسیمبندی شده است:

2

بر اساس این یرضیه ،دولتها مخارج خود را با سبح درآمدهای خود تببیق میدهند .بر اساس این
اعتقاد سنتی که در دهه هشتاد رای بـود و مـورد قبـول بسـیاری از سیاسـتگـذاران اقتصـادی قـرار
داشت ،چنین سیاستی الزاماً به کاهش کسری بودجه منجر خواهد شد ،زیرا کنترل سـبح درآمـدها،
رشد مخارج دولت را نیز محدود خواهد کرد سهوور و شفرین.)1992 ،3
در این حالت جهت راببـه علـی از سـمت درآمـدها بـه مخـارج دولـت اسـت ،امـا بـه عقیـده
یریدمن ،19784اگر تغییر در درآمدهای دولت به تغییر در مخارج دولت منجر شود ،ایزایش درآمد
به کاهش کسری بودجه منجر نخواهد شد .بحث یریدمن این است که دولت برای کاهش کسـری
بودجه باید مالیاتها را کاهش دهد ،زیرا کنترل سبح مالیاتها رشد مخارج دولت را نیـز محـدود
خواهد کرد .بر اساس یرضیه یریـدمن ،کنتـرل مالیـاتهـا یـ

راهلـار اساسـی بـرای جلـوگیری یـا

محدود کردن رشد اندازه دولت است؛ زیرا کنترل سبح درآمدها ،رشد مخارج دولتی را نیز محدود
خواهد کرد .همچنین در راستای کسری بودجه ،نباید با ایزایش مالیاتها به عنـوان یـ

ابـزار کـارا

اعتماد کرد؛ به این دلیل که درآمدهای باال مخارج باالتر را به دنبال دارد .این یرضیه توسط بسـیاری
از اقتصاددانان مورد تأیید قرار گریته است .با وجود این ،یریدمن معتقـد بـه راببـه علـی مثبـت بـین
درآمدها و مخارج دولـت اسـت ،امـا بوکـانن و واگنـر 5عقیـده دارنـد کـه ایـن راببـه منفـی اسـت
سساونریس و پین.)2010 ،6
1. Ewing et al
2. Tax and Spend Hypothesis
3. Hoover and Sheffrin
4. Friedman
5. Buchanan and Wagner
6. Saunoris and Payne
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بر اساس نظریه بوکانن و واگنر ،محدود کردن مالیاتها به ایزایش کسری بودجه منجر خواهـد
ی

راببه علی منفی از سمت درآمدها به مخارج برقرار خواهـد بـود ،زیـرا مـردم بـه دلیـل وجـود

پدیده توهم مالی ،1تأثیر این کاهش مالیاتها را بر هزینههایشان به طور صحیح متوجـه نمـیشـوند.
درواقع ،اگرچه دولت مالیاتها را کاهش داده است ،اما از رو های دیگری مانند قرض کـردن از
بازارهای مالی یا بان

مرکزی ،برای تأمین مالی مخـارج خـود اسـتفاده خواهـد کـرد .نتیجـه چنـین

سیاستی ،نر های بهره باالتر ،جانشین کردن بخش دولتی به جای بخش خصوصی و ایـزایش تـورم
خواهد بود .مردم بدون توجه به این مسئله به دلیل توهم مالی و تنها با در نظر گریتن این مبل

کـه

مالیات قیمت کاالهای عمومی است ،با کاهش مالیاتها مقدار تقاضایشان را برای کاالهای عمومی
ایزایش میدهند و درنتیجه ،مخارج دولت ایزایش خواهد یایت .هرگاه دولت مالیاتها را ایـزایش
دهد ،مردم درمییابند که قیمت کاالهای عمومی ایزایش یایته است ،درنتیجه ،تقاضا برای کاالهای
عمومی کاهش و مخارج دولت نیز کاهش مییابد سیان
نیسلانن 3نیز عقیده دارد که ی
دارد .وی بیان میکند وجود ی

و هال.)2008 ،2

راببه منفی بین مخـارج و درآمـدهای مالیـاتی دولـت وجـود
تابع تقاضا که در آن مخارج دولـت تـابعی منفـی از نـر مالیـات

است ،میتواند توجیه مناسبی برای این پدیده باشد .بوکانن و واگنـر راهحـل مناسـ

بـرای کـاهش

کسری بودجه را ایزایش مالیاتها و کاهش مخارج میدانند ساسالن و تاسدمیر.)2009 ،4
 .2- 1-2فرضیه مخارج-درآمد

5

بر اساس این یرضیه ،دولت در ابتدا هزینه میکند و سپس تصمیم میگیرد که چگونه این هزینـههـا
را در صورت لزوم از طریق ایزایش مالیاتها تأمین کند .اگر ایزایش دائمی یا موقتی مخارج دولت
دیر یا زود به ایزایش مالیاتها منجر شود ،در این صورت راببه علی از سمت مخارج به درآمدهای
دولت برقرار خواهد شد .ایرادی مانند پیلاك و وایزمن 6این نظریه را تأیید و چنین تحلیل میکنند

1. Fiscal Illusion
2. Young and Hall
3. Niskanen
4. Aslan and Tasdemir
5. Spend and Tax Hypothesis
6. Peacock and Wiseman
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که موقعیتهای خاص مانند بحرانهای سیاسی یا اقتصادی و نوسانات نفتی که به ایـزایش مخـارج
این یرضیه ،برای مقابله با کسری بودجه ،دولت باید مخارج خـود را کـاهش دهـد .ایـن یرضـیه بـا
نظریه هموارسازی مالیات 1بارو 2در چهارچو برابری ریلاردویی نیز سازگار است .به این معنا که
ایزایش مخارج در زمان حال از دیدگاه ی

پرداختکننده عقالیی مالیـات کـه یاقـد تـوهم مـالی

است ،به معنای ایزایش مالیاتها در دوره بعد است سساوریس و پین.)2010 ،
یرضیه مخارج-درآمد را میتوان در قال

الگوی ریاضی زیر بیان کرد:

س)1

)Rt=f(Gt-j

یا:
)ΔRt=f(ΔGt-j

س)2
که در آن  Gtو  Rtبه ترتی

مخارج و درآمدهای دولت هستند.

 .3- 1-2فرضیه همزمانی تصمیم مالی

یرضیه دیگری که توسط ماسگریو ،3ملتزر و ریچـارد 4ارائـه شـده ،یرضـیه هـمزمـانی تصـمیم مـالی
است .بر اساس این یرضیه ،دولـت تصـمیمات مربـوط بـه درآمـدها و مخـارج خـود را بـه صـورت
همزمان اتخاذ میکند و ی
حالت میزان مبلو

راببه علی دوطریه بین درآمدها و مخارج دولت وجـود دارد .در ایـن

درآمدها و مخارج دولت از برابری منایع نهایی و هزینههای نهـایی برنامـههـای

دولت مشخص میشود .هوور و شفرین ) (1992برای بررسی یرضیه همزمانی ،الگوی هزینه یایـده
دوسویه 5را به صورت زیر ارائه کردهاند .یرض کنید سـبح ریـاه بـا وضـع مالیـات بـا نـر ایزایشـی
کاهش یابد ،اما در اثر ایزایش مخارج دولتی ،ریاه با نر کاهشی ایزایش یابد .منایع نهـایی مخـارج
و هزینههای نهایی مالیات متغیر هستند .مسیر مالیاتها و مخارج طوری انتخـا
انتظاری حداکثر شود .بدین ترتی

مـیشـوند کـه ریـاه

میتوان مسـئله حداکثرسـازی ریـاه انتظـاری را بـه صـورت زیـر

نوشت:
1. Tax Smoothing
2. Barro
3. Musgrave
4. Meltzer and Richard
5. Double-Sided Cost-Benefit Model
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1
1
1 

E0 (G1  bG12 )  (T1  eT12 )  B12 
2
2
2 

Max

که در آن B1=R(B0+G1-T1) ،و مقدار  B0معلوم ،متغیرهای  Ԑو  ɳتلانـههـای تصـادیی نویـه
سفید با میانگین  و  هستند .سبح مخارج و مالیاتها از برابری هزینههای نهایی انتظاری و منایع
نهایی انتظاری تعیین میشوند .بنابراین شرایط مرتبه اول عبارتند از:
  bG1  R 2 ( B0  G1  T1 )  0
   eT1  R 2 ( B0  G1  T1 )  0

با توجه به روابط باال مشخص است که علیت بـین  Gو  Tدوطریـه اسـت سصـمدی و زارع حقیقـی،
.)1391
 .4- 1-2فرضیه ودایی نهادی

1

این یرضیه بیان میکند در صورتی که تصمیمات مربوط به درآمدها و مخارج دولت توسط دو نهاد
جداگانه اتخاذ شود ،هیچ راببه علی بین درآمدها و مخارج دولت وجود نخواهد داشت .این یرضیه
در قال

الگوی سهم ثابت توسط هوور و شفرین س ،)1992مورد بررسی قرار گریته است .بر اساس

یرض این الگو ،دولت میزان مخارج و مالیاتها را با ی

حسا

تخمینی به صورت سهم ثـابتی از

تولید ناخالص ملی در نظر میگیرد و نیازی به هماهنگی سهم در نظر گریته شده وجود ندارد؛ برای
مثال ،یرض کنید:

س)4
س)5

G  aY  
T  bY  

که در آن ،متغیر  Yتولید ناخالص ملی و  Ԑو  ɳتلانههای تصادیی نویه سفید هسـتند .بـا تقسـیم دو
معادله یادشده بر  Yخواهیم داشت:
()1- 4

()1- 5

g
 a 
Y
T
 b 
Y

1. Institutional Separation Hypothesis
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روابط س )1-4و س )1-5بهوضوح نشان میدهند که بین  Tو  Gهیچ راببه علی وجود ندارد ،زیرا
بیتأثیر و مداخله در سیستم مالیات که از طریق تغییر  bاعمال میشود نیز بر  G/Yبـیتـأثیر خواهـد
بود ساسالن و تاسدمیر.)2009 ،
 .2-2مروری بر پیشینه تحقیق
 .1- 2-2مطالعات خاروی

آمار

و ادنان س ،)2014با استفاده از مدل تصحیح خبا س )ECMو با دادههـای هنـد طـی سـالهـای

 1985-2010نشان دادند ایزایش درآمد ،علت گرنجری کاهش در مخـارج دولـت اسـت و یقـدان
راببه علی مثبت از مخارج به درآمد میتواند به دلیل وجود توهم مالی باشد .بـه ایـن دلیـل کـه بـه
علت بیتوجهی مصرفکننده نسبت به رو

کار سیستم مالیاتی ،دولت بهراحتی میتواند درآمد را

ایزایش دهد .اگر درآمد دولت )یا مالیات دولت( بهخوبی درك نشود ،مخارج دولت کمتر از واقع
دیده میشود.

آرگبین و اینسا 1س )2013در مبالعهای به بررسی ارتباط دینامی
در دو کشـور نیجریـه و غنـا بـا رو

میان درآمـد و مخـارج دولـت

حـداقل مربعـات معمـولی دینامیـ

س )DOLSدر دوره زمــانی

 1980-2010میپردازد .نتای حاصل از این مبالعه برای هر دو کشور ،تأییدکننده یرضـیه هـمزمـانی
مالی و وجود راببه علی دوطریه میـان درآمـد و مخـارج دولـت در دو کشـور نیجریـه و غنـا اسـت.
همچنین نتای نشان میدهد که تغییر در مخارج دولت در کشور نیجریه بر درآمد دولت تـأثیر منفـی
و برای کشور غنا این تأثیر مثبت است.
پتانال و صـادقی 2س ) 2012بـه بررسـی ارتبـاط میـان درآمـد و مخـارج دولـت در بـین  15کشـور
صادرکننده نفت در چارچو ی

مـدل پانـل  VARبـرای دوره زمـانی  2000-2009بـا اسـتفاده از

دادههای سالیانه کشورها میپردازند .در این مبالعه از درآمدهای نفتی به عنوان ی

متغیر جـایگزین

درآمدهای دولت سزیرا درآمدهای نفتی بیشترین حجـم درآمـدهای دولتـی را در اغلـ

کشـورهای

صادرکننده نفتـی بـه خـود اختصـاص مـیدهـد) اسـتفاده مـیگـردد .نتـای حاصـل از مبالعـه آنهـا
1. Omo Aregbeyen and Baba Insah
2. Petanla and Sadeghi
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نشاندهنده وجود ارتباط علی ی

سویه از درآمدهای نفتی به سـمت مخـارج دولـت در کشـورهای

در بلندمدت است.
آپرجیس و هملاران 1س )2012نشان دادند در کوتاهمدت راببه علی از طرف درآمد دولت بـه

مخارج دولت در یونان برقرار نیست و در بلندمدت درآمـد مالیـاتی تنهـا در شـرایط بهبـود بودجـه
واکنش نشان میدهد و سرعت واکنش مخارج دولت در شرایط بدتر شدن بودجه سریعتر از حالت
بهبود در بودجه است
راوینسیراکوماران 2س )2011به بررسی ارتباط میان درآمد و مخـارج دولـت در کشـور سـریالنلا
هم انباشتگی انگل گرنجری مـیپـردازد .نتـای حاصـل از

طی دوره  1977-2009با استفاده از رو

این مبالعه نشان میدهد که بین دو متغیر درآمد و مخارج دولت در کشور سریالنلا طی دوره زمانی
مذکور ارتباط علی دوسویه وجود دارد.
ساوریس و پین س )2010وجود راببه نامتقارن بین درآمدها و مخارج دولت را برای کشـورهای
ایتالیا ،آمریلا و انگلستان مورد بررسی قرار دادهاند .نتای این مبالعات حاکی از آن است که در هر
سه کشور ،ریتار اجزای بودجه نسبت به عدم تعادل در بودجه دولت نامتقارن است.

یوان هن

هو و چی یون

مالیات یا همزمانی مالی :ی

هان

 3س )2009در مبالعهای با عنوان «مالیات بـه هزینـه ،هزینـه بـه

تحلیل تابلویی از دادههای واقعـی چـین» ،بـه آزمـون یرضـیه در مـورد

راببه علیت بـین مخـارج و درآمـدهای دولـت در  31منبقـه چـین در دوره  1999-2005پرداختنـد.
نتای مدلهای تصحیح خبای پانل چند متغیره نشان مـیدهـد کـه هـیچ راببـه علیـت معنـاداری بـین
درآمدها و هزینههای دولت در کوتاهمدت وجـود نـدارد .بـا ایـن وجـود ،در بلندمـدت یـ

راببـه

بلندمدت دوسویه بین درآمدها و هزینههای دولت وجود دارد که یرضیه همزمانی مـالی را بـرای 31
منبقه چین در دوره یادشده مورد حمایت قرار میدهد.
 .2- 2-2مطالعات داخلی

رضایی و مهرآرا س )1394با استفاده از تحلیل هـای شلسـت سـاختاری راببـه علـی و بلندمـدت میـان
درآمــد و مخــارج دولــت در ایــران را طــی دوره  1391-1357بررســی نمودنــد .نتــای حاصــل از
1. Apergis et al
2. Ravinthirakumaran
3. Yuan.Hong Ho and Chiung –Ju Hunag.
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آزمون های ریشه واحد زیوت اندریوز و لی استرازیچلی نشان داد تمامی متغیرهای الگـو در سـبح،
گریگوری هانسن تأییدکننده ارتباط بلندمـدت و علـی یـ

سـویه از درآمـدهای دولتـی بـه مخـارج

دولت در ایران است.
قادری و هملاران س )1393با استفاده از آزمون علیت گرنجر نشان دادند در کوتاه مدت تغییر در
مخارج دولت منجر به ایجاد تغییر در درآمدهای مالیاتی می شـود ،در حـالی کـه در بلندمـدت نتـای
حاصل از مدل تصحیح خبای برداری تأییدکننده علیت بلندمدت ی

طریه از سمت درآمد مالیـاتی

به مخارج دولت است.
مداح و هملاران س )1393در مبالعهای با استفاده از الگوی خودرگرسیون با وقفههـای تـوزیعی
نشان دادند ،راببه بلندمدت و معنیداری بین متغیر نسبت مالیات به مخارج دولت و مخارج دولـت
وجود ندارد ،در حالی که درآمدهای نفتی دارای اثـر مثبـت معنـیدار بـر رشـد مخـارج دولـت در
اقتصاد ایران است که این موضوع بیانگر توهم مالی ناشی از نفت بین مؤدیان مالیاتی است.

صمدی و زارع حقیقی س )1391دریایتند میان درآمـد مالیـاتی و مخـارج دولـت در کوتـاه مـدت
همزمانی مالی وجود دارد و در بلندمدت سرعت کاهش درآمـد مالیـاتی در شـرایط بهبـود وضـعیت
بودجه بیشتر از سرعت ایزایش درآمد مالیاتی در شرایط بدتر شدن وضعیت بودجه است.
کریمی و علیزاده س )1386به بررسی راببه علیت بین هزینهها و درآمد دولت طی سالهای 1357
تا  1384پرداختند .در این تحقیق با بهکارگیری آزمـون ایسـتایی و همچنـین بـا اسـتفاده از  ARDLو
مدل تصحیح خبا س )ECMراببه بین هزینههای دولت و درآمدهای دولـت بـه تفلیـ

درآمـدهای

مالیاتی و کل درآمدهای دولت مورد آزمون قرار گریت .نتای به دست آمـده وجـود راببـه دوطریـه
بین درآمدهای عمومی و کل هزینههای دولت را نشان داد .بر اساس این مبالعـه ،ارتبـاط معنـیداری
بین مخارج جاری با درآمدهای مالیاتی وجود نداشت.
 .3دادهها و روش تحقیق
 .1-3معرفی دادهها

دادههای مقاله حاضر ،مشتمل بر دادههای سالیانه مربوط به مخارج و درآمـدهای دولـت اسـت .ایـن
اطالعات از بان

مرکزی جمهوری اسالمی ایران مربوط به سالهـای  1357-1395اسـتخراج شـده
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است و دوره مبالعه جامعتری نسبت به مبالعات قبلی را در بر دارد .همچنین برای سالهای  59تا 67
درآمد مالیاتی س )TRو مخارج دولت س )GEبه صورت لگاریتمی در مدل به کار گریته شدهاند .برای
اجتنا از نتای کاذ در تحلیلها ،متغیرهای سری زمانی به وسیله آزمون ریشه واحـد دیلـی یـولر
تعمیمیایته 1و آزمون ریشه واحد ییلیپس پرون 2مورد بررسی قرار میگیرند.
 .2-3روش تحقیق
 .1- 2-3آزمون همگرایی باند

در این مقاله برای تحلیل تجربی وجود راببه بلندمدت میان متغیرهـای تحقیـق ،از رویلـرد آزمـون
کرانهها که توسط پسران و هملاران 3س )2001ارائه گردیده ،استفاده شده است .این رو

نسـ

بـه

سایر رو های آزمون همگرایی مثـل انگـل -گرنجـر و یوهانســن -جوسـیلیوس مزیـتهـایی دارد.
نخست اینله میتوان این آزمون را صرفنظر از اینله متغیرهای مدل کـامالً ) I(1و ) I(0یـا ترکیبـی
از هــر دو باشــند بــه کــار بــرد .دوم اینلــه بــرخالف رو

انگــل -گرنجــر ،ایــن رو

پویــاییهــای

کوتاه مدت را در بخش تصحیح خبا وارد نمی کند سبانرجی و دیگـران .)1993 ،4سـومین مزیـت آن
است که این رو

را میتوان با تعداد مشاهدات اندك نیز به کار برد ،برخالف رو های همگرایی

انگل  -گرنجر و یوهانسن  -جوسیلیوس که برای نمونه های کوچ
نارایان .)2004 ،5و درنهایت اینله استفاده از این رو

قابل استفاده نیسـتند سنارایـان و

حتی زمانی کـه متغیرهـای توضـیحی درونزا

هستند ،مملن است سآالم و کوازی.)2003 ،6
رو

آزمون کرانهها برای بررسی روابط بلندمـدت متغیرهـا ،از یـ

الگـوی خـود بازگشـت

برداری برای آغاز بحث استفاده میکند .این الگو عبارت است از:
() 6
p

zt  c0  c1t   xi zt i  et
i 1

t  1,2,..., T
1. Augmented Dickey-Fuller
2. Philips-perron
3. Pesaran, et al
4. Banerji, et al
5. Narrayan and Narayan
6. Alam and Quazy
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در این الگو  ztبرداری با ابعاد س c1 ،)k*1برداری از ضرای

روند زمانی و  c0برداری از مقـادیر

1

س )VECMاستخراج میشود که عبارت است از:
p

zt  c0  c1  zt 1   i zt i   t
i 1

()7

t  1,2,..., T
i  1,2,..., p  1
p

p

که در آن

   I k 1   xi
i 1

متغیرهای الگوی س )2به ی

و

i   x j
i 1

ماتریسهایی با ابعاد س)k+1س )k+1است .سـپس

متغیر وابسته یعنـی ytو بـرداری از متغیرهـای تأثیرگـذار ،یعنـی  xtسکـه


)  )  t  ( 1t ,  2tبا این یرض که تنها ی

راببه بلندمدت وجود داشته باشد تقسیمبندی میشـوند.

عالوه بر آن یرض میشود که:

)  2 t  iid (0,  2
)  t  iid (0, 2

 1t    2t  t
cov( 2t , t )  0
2

بر این اساس ،الگوی تصحیح خبای نامقید س )UECMبه دست میآید که عبارت است از:
()8

p 1

p 1

i 0

i 1

y  c0  c1t  yt 1   xt 1    i yt 1   Qi xt 1  wt   t

که در آن  θو ´ δضرای

بلندمدت C0 ،عرض از مبدأ و  Wtبردار اجزاء برونزا مثل متغیرهای

مجازی و غیره است .مقادیر با وقفه  ΔYو مقادیر با وقفه و جاری  ،ΔXپویاییهای کوتـاهمـدت را
نشان میدهند .یرایند آزمون باند برای عدم وجود ارتباط سـبحی بـین  Yو  Xاز طریـق صـفر قـرار
دادن ضرای

سبوح با وقفه متغیرهای مذکور در معادله یوق به دست میآید .بنـابراین یـرض صـفر

آزمون کرانهها مبنی بر عدم وجود همگرایی و یرض مقابل آن به صورت زیر تعریف میشوند:

1. Vector error correction model
)2. Unrestricted Error Correction Model (UECM
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H 0 :   0,    0
H1 :   0,    0

()9

س )xtاستفاده میشود .البته با توجه به یرضیه صفر و بدون توجـه بـه اینلـه متغیرهـای تشـریحی الگـو
) I(0و ) I(1است ،توزیع مجانبی آماره  Fغیراستاندارد است .از این رو جهـت قضـاوت و درنتیجـه
پذیر

یا رد یرضیه صفر جداول خاصی تهیه گردیده که میتوانیم مقادیر بحرانی را برای کرانه باال

و کرانه پایین از آنها استخراج کرد و با مقدار آماره محاسبهشده از آزمون والد نیـز مـورد مقایسـه
قرار داد سپسران و دیگران.)2001 ،
 .2- 2-3آزمون علیت گرنجری استاندارد تودا و یاماموتو ()T&Y
به منظور شناسایی راببه علیـت بـین ایـن متغیرهـا از آزمـون علیـت تـودا و یامـاموتو س(T&Y) )1995

استفاده شده است .رو های متعددی جهت بررسی راببه علی بین متغیرها وجود دارد که مـیتـوان
به رو های گرنجر س ،)1969سیمز س )1972و  ...اشاره کرد .اما قبل از استفاده از ایـن رو هـا ،بایـد
از آزمونهای همجمعی 2استفاده کرد .چنانچه راببه همجمعی بین متغیرها تأیید گردد ،آزمون علیت
گرنجــر کــارایی خــود را از دســت خواهــد داد .تــودا و یامــاموتو در ســال  1995ی ـ
بهصورت تخمین ی

رو

ســاده

مدل خودرگرسیون برداری 3س )VARتعدیلیایتـه بـرای بررسـی راببـه علیـت

گرنجری پیشنهاد دادهاند .آنها استدالل می کنند که این رو
هم جمعی بین متغیرها نیز معتبر است .در این رو

حتـی در شـرایط وجـود یـ

راببـه

ابتدا باید درجه مانایی مـاکزیمم)  )dmaxو سـپس

تعداد وقفهها س )kبهینه مدل خودرگرسیون برداری را تعیـین کـرد و سـپس و یـ

مـدل  VARرا بـا

تعداد وقفههای )  (k + dmaxتشلیل داد سشان و سان .)1998 ،4البته یرایند انتخا وقفه زمانی معتبر
معتبر است که در آن )  (k ≥ dmaxباشد.

1. Wald test
2. Co-integration
3. Vector Auto Regressive
4. Shan & Sun
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آماره آزمون مورد استفاده ،آماره والد تعمـیمیایتـه اشـمیت ) (MWaldاسـت کـه دارای توزیـع
.)1393
در آزمون علیت تودا و یاماموتو با یرض دو متغیر  LnXو  ،LnYبـرای آزمـون ایـن یرضـیه کـه
 LnYعلت گرنجری  LnXنیست ،مدل  VARزیر را تشلیل میدهیم:
LnX t   0  i1 max 1i LnX t i  i1 max  2i LnYt i  1t
k d

k d

س)10

در راببه یوق LnX ،و  LnYبه ترتی

لگاریتم طبیعی متغیرهای وابسته و مسـتقل k ،وقفـه بهینـه

مدل و  dmaxماکزیمم درجه هم انباشتگی متغیرهای مدل است .همچنین برای آزمون این یرضیه کـه
 LnXعلت گرنجری  LnYنیست ،باید مدل  VARزیر را تخمین زد:
LnYt  0  i1 max 1i LnYt i  i1 max  2i LnX t i  2t
k d

()11

k d

اگر معادالت دومتغیره یوق را به یرم ماتریسی در نظر بگیریم و یرض کنیم که k  d max  2

است ،خواهیم داشت:
س)12

 LnX t   0   11  21   LnX t 1   12  22   LnX t 2   1t 
 LnY            LnY        LnY     
t 
t 1 
t 2 
 22 12  

 0   21 11  
 2t 

حال بـه عنـوان مثـال ،بـه منظـور آزمـون ایـن یرضـیه کـه  LnYعلیـت گرنجـری  LnXنیسـت،
محدودیت   21   22  0را آزمون میکنیم .آماره آزمـون مـورد اسـتفاده ،آمـاره والـد س)wald
است که دارای توزیع   2مجانبی با درجه آزادی برابر با تعداد محدودیتهـای صـفر اسـت .آمـاره
آزمـون مـورد اســتفاده بـرای ایـن مــدل ،صـرفنظـر از اینلــه متغیرهـای مـدل پایــا از هـر درجــهای،
غیرهمجمع یا همجمع از هر درجه ای باشند ،معتبر خواهد بود .مزیت این رو

این است که ما را از

لزوم اطالع داشتن از ویژگی های همجمعی سیستم بی نیاز می کنـد و تنهـا اطـالع از رتبـه مـدل خـود
رگرسیون برداری و درجه پایایی ماکزیمم متغیرها برای انجام این آزمون کفایت می کند سگلخندان
و هملاران.)1392 ،
در ادامه به برآورد مدل با استفاده از دو رو
میشود.

علیتی همگرایی بانـد و تـودا و یامـاموتو پرداختـه
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 .4برآورد مدل

در رو های معمول اقتصادسنجی ،انجام هرگونه برآوردی مشروط بـه حصـول اطمینـان از پایـایی
متغیرها است .در غیر این صورت ،یعنی در حالت ناپایایی ،رگرسیون ساختگی و ضرای و آمارههای
محاسبهشده برای سریهای زمانی یاقد اعتبار اسـت .بـرای ایـن منظـور آزمـون پایـایی بـرای تمـامی
متغیرهای مدل انجام شده است .بنابر تعریف ،ی

سری زمانی پایا دارای میانگین و واریانس ثابت ،و

کوواریانس مستقل از عامل زمان است سنویرستی .)1389 ،معمولترین رو

برای بررسی پایایی ی

یرایند سری زمانی ،آزمون ریشه واحد است .جهت بررسی مانایی متغیرهای مدل از آزمون ریشه واحد
دیلی -یولر تعمیمیایته و ییلیپس پرون س )PPاستفاده شده است .نتای آزمون دیلی یولر تعمیمیایته و
ییلیپس پرون نشان میدهد که متغیرهای مدل در سبح مانا نمـیباشـند ،زیـرا قـدرمبلق آمـارههـا از
قدرمبلق مقادیر بحرانی کوچ

تر است .اما پس از ی

بار تفاضل گیری ،متغیرها به صورت مانـا

درآمدهاند؛ درنتیجه متغیر درآمد مالیاتی و مخارج دولت دارای درجه واحد یعنی ) I(1میباشند.
عالوه بر این ،با توجه به اینله هیچکدام از متغیرهای مدل ،جمعی از درجه دو نیستند ،میتوان
از آزمون کرانهها برای آزمون وجـود روابـط بلندمـدت بـین متغیرهـا اسـتفاده کـرد .خالصـه نتـای
آزمونهای ریشه واحد در جداول س )1و س )2ارائه شده است.
ودول  .1نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیمیافته
آماره س )ADFدر سبح

متغیر

وقفه

LGE

1

 

LTR

1

 

آماره ) )ADFدر تفاضل مرتبه اول

بدون روند

با روند

بدون روند

با روند













مأخذ :محاسبات تحقیق
ودول  .2نتایج آزمون ریشه واحد فیلیپس  -پرون
متغیر

آماره  PPدر سبح

آماره  PPدر تفاضل مرتبه اول

بدون روند

با روند

بدون روند

با روند

LGE

 







LTR









مأخذ :محاسبات تحقیق
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 .2-4نتایج آزمون علیت تودا و یاماموتو ()Y&T

آزمونهای مانایی انجامشده ،ماکزیمم درجه مانایی)  )dmaxمتغیرها عدد «ی

» است .دومین گام در

آزمون علیت  ،T&Yتعیین طول وقفه بهینه در مدل  VARاسـت .در ایـن مبالعـه بـرای تعیـین طـول
وقفه بهینه در مدلهای مورد بررسی ،از معیارهای نسبت راستنمایی ،(LR) 1خبای نهایی پیشبینی
پیشبینی ،(FPE) 2آکائی

3

4

2

5

س ،)AICشوارتز ) (SCو هنـان  -کـوئین ) (HQاسـتفاده شـده اسـت.

نتای محاسبه مقدار این معیارها در جدولهای س )3آمده است .بر اساس نتای این جدول و بـا توجـه
به مقدار معیارهای تعیین طول وقفه ،وقفه بهینه مدل  ،VARعدد  1انتخا میشود.
ودول  .3نتایج تعیین وقفه بهینه مدل VAR

وقفه

LR

FPE

AIC

SC

HQ

0

NA

0/149

3/77

3/94

3/83

1

/

0444

*-2/05

*- 1/70

*- 1/92

2

2/40

512

-1/91

-1/38

-1/72

مأخذ :محاسبات تحقیق

بعد از تعیین ماکزیمم درجه مانایی متغیرها و وقفه بهینه مدل  ،VARبهمنظور بررسی راببه علیت
بین متغیرهای مدل ،بایستی ی

مدل  VARرا با تعداد وقفههای )  (k + dmaxتشلیل داد .درنتیجـه

برای بررسی راببه علیت تودا و یاماموتو میان دو متغیر پژوهش بر اساس مدل س )1یا س )2بـا توجـه بـه
نتای ارائه شده پیشین با تعـداد وقفـه مـدل  ،VARبرابـر بـا عـدد  2اسـتفاده مـیشـود .بـر ایـن اسـاس
مدلهای  VARتشلیل شده است و اهم نتای آزمون علیت گرنجری  T&Yبین متغیرها ،در جداول
س )4آمده است .این جدول نتای آزمون والد در مورد معنیداری ضرای

با وقفـه متغیرهـای بـه کـار

ریته در مبالعه را نشان میدهـد .بـر اسـاس نتـای جـدول س )4سمقـدار آمـاره آزمـون  T&Yو سـبح
احتمال بهدست آمده) ،یرضیه صفر عدم وجود راببه علیت از سمت متغیر درآمـد مالیـاتی دولـت بـه
1. Likelihood Ratio
2. Final Prediction Error
3. Akaike
4. Schwarz
5. Hannan-Quinn
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متغیر کل مخارج دولت رد می شود .و عدم وجـود راببـه علیـت از سـمت متغیـر مخـارج دولـت بـه
درآمد مالیاتی رد نمیشود .این نتیجه به آن معناسـت کـه وجـود راببـه علیـت یـ
درآمد مالیاتی به مخارج کل دولت در سبح  5درصد تأیید میشود.
ودول  .4نتایج آزمون علیت گرنجری T&Y

وقفه آزمون

آماره والد تعمیمیایته

احتمال

) 𝐱𝐚𝐌𝐝(k +

)(M - Wald

)(Prob

)Ln(TR) ⇏Ln(GE

1+1=2

0/65

0/53

عدم رد H0

)Ln(GE) ⇏Ln(TR

1+1=2

4/16

0/02

رد H0

یرضیه صفر )(H0

همانگونه که در جدول  4مشاهده میشود ،ی

راببـه علیـت گرنجـری یـ

نتیجه

طریـه از مخـارج

دولت به سوی درآمدهای مالیاتی در ایران وجود دارد .نتای حاصل از این مبالعه با یرضیه مخارج-
درآمد پیلاك و وایزمن منببق و سازگار است که طبق نظر آنان ،هزینـههـای دولتـی متغیـر کلیـدی
مؤثر بر درآمدهای مالیاتی است و چنین تحلیل میکنند که موقعیتهـای خـاص ماننـد بحـرانهـای
سیاسی یا اقتصادی و نوسانات نفتی که به ایزایش مخارج دولت منجر خواهند شد ،درنهایت ،دولت
را ناگزیر به ایزایش مالیاتها خواهند ساخت.
شایان ذکر است که در صورت عدم ثبـات الگـوی  ،VARنتـای بـهدسـتآمـده قابـل اطمینـان
نیستند .بهمنظور بررسی پایداری مدل  VARتخمـینزدهشـده از نمـودار  ARاسـتفاده مـیکنـیم .ایـن
نمودار معلوس ریشه های مشخصه ی

یرایند  ARرا نشـان مـیدهـد سمـوالیی و هملـاران.)1393 ،

اگر قدرمبلق تمام این ریشهها کوچ

تر از واحـد باشـند و داخـل دایـره واحـد قـرار گیرنـد ،مـدل

 VARتخمینزده شده پایدار است سیرزانگان .)2011 ،شـلل س )1نشـان مـیدهـد کـه معلـوس همـه
ریشه های مشخصه ،داخل دایره واحد قرار میگیرند و مدلهـای  VARتخمینـی ایـن تحقیـق ،شـرط
پایداری را تأمین میکنند.
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Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial
1.5

0.5

0.0

-0.5

-1.0

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5
-1.5

شکل  .1پایداری مدل ( VARخرووی نرمافزار )Eviews

حال که وجود راببه علیت بین درآمد و مخارج دولت تأیید شد ،به وجود یا عدم وجـود راببـه
بلندمدت بین این دو متغیر با استفاده از آزمون همگرایی کرانهها پرداخته میشود.
 .3-4نتایج آزمون همگرایی باند

در جدول س )5نتای آزمـون بانـد ارائـه شـده اسـت .بـا اسـتفاده از ایـن رو  ،وجـود راببـه تعـادلی
بلندمدت بین متغیرهای درآمد مالیاتی و مخارج دولت آزمون میشود .مزیـت ایـن رو
که عالوه بر تعیین تعداد بردارهای هـم جمعـی ،بـرخالف رو

ایـن اسـت

یوهانسـن نیـازی بـه دانسـتن درجـه

جمعی متغیرهای موجود در مدل نیست سزراء نژاد و انصاری .)1387 ،آمارههای بهدستآمده از این
آزمون با مقادیر بحرانی مقایسه میشوند .اگر آماره محاسباتی بزرگتر از مقدار بحرانی کرانـه بـاال
باشد ،میتوان بدون توجه به درجه جمعی متغیرها یرض صفر مبنی بر عدم وجود ارتباط بلندمـدت
را رد نمود .اما اگر آماره آزمون پایینتر از مقدار بحرانی کرانـه پـایین قـرار گیـرد ،یـرض صـفر را
نمیتوان رد نمود .نهایتاً اگر آماره آزمون بین کرانههای باال و پـایین قـرار گیـرد ،رهیایـت آزمـون
کرانهها قادر به تشخیص وجود یا عدم وجود راببـه بلندمـدت میـان ،متغیرهـا نیسـت .بـه تبعیـت از
مبالعات تجربی برای تعداد داده کمتر از  80برای آماره  Fاز مقادیر بحرانی نارایان 1س )2005و برای
1. Narayan
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آماره  tدر حالت سوم و پنجم از مقادیر بحرانی ارائهشده توسط پسران و هملـاران س )2001اسـتفاده
مبنی بر عدم وجود راببه بلندمدت را میتوان رد نمود .بنابراین با قاطعیت میتوان گفـت کـه راببـه
علی بلندمدت در سبح ،از سمت مخارج دولت به درآمد مالیـاتی طـی دوره زمـانی مـورد بررسـی
وجود دارد.
ودول  .5نتایج آزمون کرانهها برای آزمون ووود رابطه بلندمدت میان متغیرهای مورد بررسی
با روند قبعی

بدون روند قبعی
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مأخذ :نتای تحقیق

مقادیـر بحرانـی از مقاله پسـران س )2001گریته شـده اسـت که در جدول س )6نشان داده شدهانـد.
 Kتعـداد متغیـر مسـتقل در مـدل اسـت FIII .نمایانگـر آمـاره  Fمربـوط بـه مـدل بـا عــرض از مبـدأ
غیرمقیـد و بـدون متغیـر روند FIV ،نمایانگـر آمـاره  Fمربـوط بـه عـرض از مبدأ غیرمقیــد و متغیــر
رونـد مقیـد و  FVنمایانگـر آمـاره  Fمربـوط بـه مـدل بـا عـرض از مبدأ و متغیـر رونـد غیرمقیــد در
مدلـی کـه بر اساس  xنرمالیزه شـده اسـت ،میباشد.
ودول  .6مقادیر بحرانی در آزمون کرانهها
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 .5نتیجهگیری
راببه علی میان درآمد و مخارج دولت موضوعی است که از دیرباز مورد بحث و توجه اقتصاددانان
بخش عمومی قرار داشته است .در این مورد در ادبیات اقتصـادی نظریـات متفـاوتی وجـود دارد کـه
میتوان در قال

چهار یرضیه مالیات -مخارج ،مخارج -مالیـات ،جداسـازی سـاختاری و هـمزمـانی
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مالی آنها را مورد بررسی قرار داد .از آنجا که اقتصاددانان نظریات متفاوتی در زمینه ارتباط میان دو
دولت در ایران با استفاده از دادههای سالیانه مربوط بـه ایـن دو متغیـر طـی سـالهـای  1357تـا 1395
مورد بررسی قرار گریته است .در این راستا با بهکارگیری آزمونهای ریشه واحد ،به بررسـی مانـایی
متغیرهای الگو و با استفاده از آزمون علیت تودا و یاماموتو و آزمون همگرایی باند به بررسـی جهـت
علیت بین دو متغیر درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت پرداخته شد .نتای آزمون مانایی دیلـی یـولر
تعمیمیایته س )ADFو ییلیپس -پرون س )PPبرای متغیرهای مدل حاکی از این اسـت کـه همـه متغیرهـا
پس از ی

بار تفاضل گیری ،س )I1و انباشته از درجه ی

و یاماموتو مؤید وجود راببه علی ی

میباشند .همچنین نتای آزمون علیت تودا

سویه از سمت مخارج دولتی به درآمدهای مالیـاتی اسـت کـه

تأییدکننده نظریه پیلاك و وایزمن است .عالوه بر این ،با توجه به اینله هیچی

از متغیرهای مـدل،

جمعی از درجه دو نیستند ،میتوان از آزمون کرانهها برای بررسی روابط بلندمدت متغیرهـا اسـتفاده
کرد .نتای آزمون همگرایی باند نیـز تأییدکننـده وجـود راببـه علـی یـ

سـویه بلندمـدت از سـمت

مخارج به درآمدهای مالیاتی دولت است .لذا با توجه به نتای این تحقیق پیشنهاد میشود کـه دولـت
جهت کاهش کسری بودجه در اقتصاد ایران با توجـه بـه نوسـانات درآمـدهای نفتـی و تحـریمهـای
تحمیلشده ،باید درصدد ایجاد درآمدهای غیرنفتی باشد .اما در عین حال بعید به نظر میرسد که در
کوتاهمدت دولت بتواند از درآمدهایی همچون درآمد گردشگری و یـا صـادرات غیرنفتـی اسـتفاده
کند؛ چراکه نیاز به سرمایهگذاری بلندمدت دارد .لذا با توجه به شرایط موجود به نظـر مـیرسـد کـه
تنها راه مملن ،تال

دولت در جهت ایزایش دریایتی خود از طریق مالیاتها و اصالح ساختار نظام

مالیاتی باشد تا به تدری با توجه به محدودیت ذخایر نفتی و نوسانات زیاد قیمتهای جهـانی آن ،از
تلیه دولت بر درآمدهای نفتی کاسته شود .معاییتهای یراوان و یرارهـای مالیـاتی بـه یـ
تلخ در اقتصاد ایران تبدیل شده است و دولت باید برای گستر
را بردارد.

واقعیـت

پایههای مالیاتی گامهای جدیتری
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