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حاکمیت قانون یكي از اصول مهم سیاسي و حقوقي است كه بشر از
دیرباز در پي تحقق آن بوده است .حاكمیت قانون احترام عمليي
دولت و شهروندان به هنجارهایي است كه روابط فیميابین آنهيا
را تنظیم میکند؛ به عبارت دیگر حاكمیت قانون دامنه اعتمياد
شهروندان به قوانین و میزان وفيادار آنهيا بيه قيوانین را
اندازهگیر مينماید .حاكمیت قانون در مسائل مربوط به بودجه
و به طور كلي مدیریت ميالي سيب شيفافیت میشيود و بيا حفي
قانونمداری و افزایش سطح رضيایتمندی بيا بياا رفيتن درآميد
يد .از سيوی دیگير
مالیاتی ،کسری بودجه دولتها را کاهش میدهي
تصوی و اجرای قوانین ،هزینههایی را به دولتها تحمیل میکند
که سب افزایش کسری بودجه میشود .در این راسيتا هيد اصيلی
يد
يرثر (رشي
يل مي
يراری عوامي
يزان تأثیرگي
يی میي
يه بررسي
ين مقالي
ایي
اقتصادی ،سرمایه انسانی ،حاكمیت قانون ،تورم و درجيه آزادی
اقتصادی) بر کسری بودجه با تأکید بر حاکمیت قانون در گيروه
کشورهای منتخ درآمد متوسط است .مطالعه حاضر از نظر هد یک
تحقیق کاربردی و از نظر روش تحقیق و شیوه نگرش پرداختن بيه
مسئله توصیفی و استنباطی است .نتایج حاصل از برآورد مدل به
روش اثرات ثابت و گشتاور تعمیمیافته در گروه کشورهای منتخ
در دوره زمانی  2١١2-2١93با استفاده از اطالعات آماری بانيک
جهانی نشان داد که رشد اقتصيادی ،سيرمایه انسيانی ،حاکمیيت
قانون ،تورم و درجه آزادی اقتصادی تأثیر مثبيت و معنياداری
بر کسری بودجه در گروه کشورهای منتخ دارد.
طبقهبندی .H68, K00, C23 :JEL
واژگان کلیدی :رشد اقتصادی ،سرمایه انسانی ،حاکمیت قيانون،
تورم ،درجه آزادی اقتصادی ،کسری بودجه ،دادههای پانل.
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يه
يه توجي
يت کي
يی اسي
يوعات مهمي
يانون از موضي
يت قي
حاکمیي
اقتصاددانان و دیگر اندیشمندان در زمینه سیاست را
به خود جل کرده است .امروزه این ادعا به ادعيایی
قابل قبول تبدیل شده است که تا زماني كيه حاکمیيت
قانون در یک کشور برقرار نشده و ميورد شناسيایی و
مورد احتيرام زماميداران قيرار نگرفتيه باشيد ،آن
يو
يروزی محسي
يای امي
يه معني
يادی بي
يام اقتصي
يام ،نظي
نظي
نمیشود .از این روست که امروزه هر سخنی راجي بيه
دموکراسی و نهادهای دموکراتیک ،حاکمیت قانون است.
از سوی دیگر ،از آنجا که مهمترین کيارکرد قيانون،
تنظیم روابيط میيان دوليت و شيهروندان از طرفيی و
شهروندان با یکدیگر از سوی دیگر است ،با پیچیدهتر
شدن دو نوع تعاميل یادشيده نقيش قيانون و بيالطب
مفهوم حاکمیت قانون برجستهتر شده اسيت (ميالمیر ،
 .)9371کناک و کیفر ،)2١١3( 9کنياک ،)2١١3( 2فنيک3
( )2١١2نشان دادهاند که بهبود حاکمیت قانون تأثیر
مستقیمی بير توسيعه اقتصيادی دارد .عطیيا (4)2١١7
حاكمیييت قييانون را بييه عنييوان یكييي از شيياخ ها
اندازهگیر متغیر كیفیت نهاد  5معرفي نيموده است.
متيغیر كیفیيت نهياد از نظير و از چيهار مرلفيه
فسياد ،كیفیت بوروكراتیك ،حاكمیت قيانون و مواني
سیاسي بر سر راه قوه مجریه تشكیل شده است .حاکمیت
قانون سب شفافیت اقدامات و فعالیتهای حکومتهيا و
بهبود فرایند تصمیمگیری دولتهيا از طریيق مشيارکت
مردمی میشود .شفافیت قوانین مربوط بيه فعالیتهيای
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1. Barro
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شرکتها و مرسسات اقتصادی و عملکرد مناس دولت سب
افزایش سرمایهگراری و رشد اقتصادی میشود .یکيی از
مهمترین دسيتاوردهای التيزام مقاميات حکيومتی بيه
حاکمیييت قييانون ،امکييان پیشبینييی و معقييول بييودن
هزینههای مبادليه بيرای شيهروندان بيهویژه فعياان
اقتصادی است .حاكمیت قانون یك پیششرط زیربنيایي و
اساسي برا رشد اقتصيادی اسيت .یكيي از پیاميدها
اقتصاد حاكمیت قانون فراهم شدن زمینه برا رقابت
برابر اقتصاد است .چنان چه ماكس وبر نیيز معتقيد
است در جامعها كه در آن امكان رقابت وجيود دارد،
حاكمیت قوانین عام ضرور است؛ چراکه فرض بير ایين
است چنین جامعها متشكل از عده زیاد سيرمایهگرار
است كه به لحاظ قدرت اقتصاد کموبیش برابرنيد .در
نظامي كه حاكمیت قيانون بيه رسيمیت شيناخته شيود،
فرصتها جرا بيرا فعالیتهيا اقتصياد بيه نحيو
برابر برا همگان وجود دارد و تبعیض ناروا به جهت
ارائه اطالعات یا جاني داری یيا تخصيی منياب بيه
افراد یا گروهها خيا ،،مغيایر بيا اصيول حاكمیيت
قانون است .از سو دیگير حاكمیيت قيانون تيأثیرات
بسزایي بر سیاستگرار ها اقتصاد بر جا ميگرارد؛
سیاستگراریهایی راج به سیاسيت پيولي و سیاسيتها
مربوط به خصوصيساز  .نكته دیگر این است كه حاكمیت
قانون در مسائل مربوط به بودجيه (تيدوین ،مصير و
نظارت) و به طيور كليي ميدیریت ميالي شيفا دارا
اهمیت است .بسیار از تحلیلگران بر این باورند كه
یكييي از مهمتييرین مرلفييههای نظييام مناسيي بييرا
سرمایهگرار  ،وجود حاكمیت قانون است .رعایيت اصيل
حاكمیت قانون و برخوردار از یك نظام حقوقي كه به
حقوق مالكیت احترام گرارد و قراردادهيا را محتيرم
شمارد از مباني بنیادین قضایي بيرا سيرمایهگرار
است (بارو .)2١١١ ،9حاكمیت قانون با ایجاد فضيایي
از اطمینان ،اخر اطالعيات صيحیح از قیمتهيای نسيبي

فصلنامه سیاستهاي مالی و اقتصادی ،سال ششم ،شماره ،22
421
تابستان 4931

1. Static Panel Data
2. Dynamic Panel Data
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مانند بازدهي واقعي سيرمایهگراری را بيرا عواميل
اقتصاد هموار ساخته و بنابراین به تخصي كارآميد
مناب منجر میگردد .حاکمیيت قيانون ،کيارآفرینی و
يارآفرین
يک کي
يد .یي
يویق میکني
يعه کسي وکار را تشي
توسي
نمیتواند در کشور که بيدون حاکمیيت قيانون اداره
میشود آزاد باشد .کشورهایی که توسط حاکمیت قيانون
حکمرانی میشوند موان کميی بيرا ورود بيه سیسيتم
رسمی وض میکنند؛ اما در کشورهای در حال توسعه که
اصل حاکمیت قيانون در آنهيا اجيرا نمیشيود مواني
زیاد برا کارآفرینيان جهيت حرکيت از یيک وضيعیت
غیرقانونی به یک کس وکار منسجم وجود دارد و اکثير
کارآفرینیهای کوچک در بخشهای غیررسيمی مشيغول بيه
فعالیت هستند .در این راستا ،این مقاليه در قالي
دادههای پانل ایستا ( 9)SPDو پانيل پویيا ( 2)DPDبيه
بررسی میزان تأثیرگراری عوامل مرثر بر کسری بودجه
با تأکید بر حاکمیت قانون در گروه کشورهای منتخي
يون
يانی  2١١2-2١93و آزمي
يط در دوره زمي
يد متوسي
درآمي
فرضیههای زیر میپردازد:
 حاكمیت قانون تأثیر معناداری بر کسری بودجه در
گروه کشورها منتخ دارد.
 تورم تأثیر معناداری بر کسيری بودجيه در گيروه
کشورهای منتخ دارد.
 درجه آزادی اقتصادی تأثیر معنياداری بير کسيری
بودجه در گروه کشورهای منتخ دارد.
 سرمایه انسانی تأثیر معناداری بر کسيری بودجيه
در گروه کشورهای منتخ دارد.
 رشد اقتصادی تأثیر معناداری بر کسری بودجيه در
گروه کشورهای منتخ دارد.
ابزار گردآوری اطالعات مورد نیاز با استفاده از
گزارشها و آمارهای منتشرشده مناب اطالعاتی خيارجی
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و سایتهای اینترنتی بینالمللی ازجمليه  9WDIاسيت.
جامعه آماری این مطالعه منتخبی از کشورها درآميد
متوسط است .ازم به ذکير اسيت در انتخيا کشيورها
منتخ  ،کشورهایي انتخا شدهاند که دادهها آميار
يه در دوره
ين مقالي
يتفاده در ایي
يورد اسي
يا مي
متغیرهي
زمانی مورد بررسی در دسترس بود.
گروه کشورهای منتخ آلبيانی ،الجزایير ،بلیيز،
بوتسييوانا ،برزیييل ،بلغارسييتان ،چييین ،کلمبیييا،
کاستاریکا ،جمهيوری دومینيیکن ،2اکيوادور ،فیجيی،
گرانادا ،3مجارسيتان ،اردن ،قزاقسيتان ،مقدونیيه،
مالزی ،مکزیک ،پاناميا ،پيرو ،روميانی ،صربسيتان،
آفریقای جنوبی ،تایلند ،دومینیکا ،4تونس ،ترکیه و
ایران هستند .در ادامه پس از بررسی مبانی نظير و
سابقه پژوهش ،ساختار مدل ميورد اسيتفاده معرفيی و
برآورد میشود و درنهایيت نتیجيهگیری و پیشينهادها
ارائه میشود.

 .2مبانی نظری

1. World Development Indicator, www.worldbank.org.
2. Dominica republic
3. Grenada
4. Dominica
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وقتی در مناب حقيوق از قيانون سيخن گفتيه میشيود
مقصييود تمييام قييوانیني اسييت کييه از طيير یکييی از
سازمانهای صالح دولت وض شده باشد .در معنای عام،
قانون شيامل تميام مصيوبات مجليس ،تصيوی نامهها و
بخشهای اداری است .در این راستا در ادبیات اندیشه
سیاسي ،حاكمیت قانون به دو معني به كار رفته اسيت
كه البتيه ارتبياط تنگياتنگي بيا یكيدیگر دارنيد.
نخستین معني ،احترام عمليي دوليت و شيهروندان بيه
هنجارهایي است كه روابط فیميابین آنهيا را تنظيیم
میکند و معني دوم عبارت است از برقرار ميوازین و
ویژگيها دوليت قانونمنيد .آنچيه در بحي حاكمیيت
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1. Reflects perceptions of the extent to which agents have confidence in and abide by the rules
of society, and in particular the quality of contract enforcement, property rights, the police,
and the courts, as well as the likelihood of crime and violence.
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قانون مورد توجه است ،تنظیم قوانین عيام و اعميال
بيطرفانه آن بر همگان بيه نحيو برابير و درنتیجيه
فراهم شدن زمینه رقابت برابر و آزادانه است.
از دیدگاه بانک جهانی 9،حاکمیت قيانون آگياهی و
درک در مورد میزان اعتماد و احتيرام و دنباليهروی
کارگزاران از قوانین جامعه بيهویژه کیفیيت اجيرای
قرارداد ،حقوق مالکیت ،پلیس و دادگاهها و همچنيین
احتمال جرم و خشونت را بازتا میکند.
در نظامي كه حاكمیت قيانون بيه رسيمیت شيناخته
شود ،فرصتها جرا برا فعالیتها اقتصاد به نحو
برابر برا همگان وجود دارد و تبعیض ناروا به جهت
ارائه اطالعات یا جاني داری یيا تخصيی منياب بيه
افراد یا گروهها خيا ،،مغيایر بيا اصيول حاكمیيت
قانون است .زمانی میتوان ادعا کرد که در جامعيهای
قانون حاکم است که سه شرط زیر تأمین شده باشد:
 حمایت از افراد در مقابل دزدی و خشونت و دیگير
اقدامهای غارتگری.
 حمایت در مقابل اقدامهای خودسيرانه دولتيی کيه
فعالیتهای اقتصادی را مختل میکند.
 وجود نظام قضایی قابل پیشبینی و منصف.
حاکمیت قانون نشان میدهيد كيه تيا چيه انيدازه
فرایندها نهاد برا قانونگراری و اجرا قيوانین
بهخوبی پیادهسازی شده و مورد پریرش هستند.
يت،
يوع جنایي
يورد وقي
يت در مي
يانون ذهنیي
يت قي
حاكمیي
كارآمد و قابل پیشبیني بودن احكام قضایي و ضمانت
اجرایي قراردادها را شيامل ميشيود .عواميل ميركور
موفقیت یك جامعه در ایجاد محیطي كه در آن قيوانین
عادانه و قابل پیشبیني مبنيا تعيامالت اقتصياد و
اجتماعي را شكل ميدهند ،اندازهگیر كرده و مهمتير
اینکه مشخ ميسازد حقوق مالكیت تا چه اندازه مورد
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1. Standard unobserved components models.
2. Kaufmann, Daniel & Kraay, Art, Massimo Mastrazzi.
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حمایت است .مردم و دولتميردان مييتواننيد بيالقوه
ناقض باشند .بنابراین از طریق میزان احترام ميردم
و دولتمردان به قانون ميتوان حاكمیت قيانون را در
یييك كشييور انييدازهگیر كييرد .مهمتييرین عناصيير
تشكیلدهنده حاكمیت قانون در یك كشور میزان جيرم و
جنایت ،اعتماد مردم به مسيئوان در اجيرا قيانون،
يرقت و
يزان سي
يایي ،میي
يتگاهها قضي
يریر دسي
پیشبینيپي
هزینهها آن برا صياحبان کسي وکار ،میيزان فيرار
مالیاتي ،جرائم سازمانیافته و احتميال موفقیيت در
شكایت علیه دولت هستند .بانك جهاني با کمک انيواع
سازمانها ،ازجمله نهادها تجار درجهبنيد ریسيك،
سييازمانها چندجانبييه ،مرسسييات پژوهشييي و سييایر
سازمانهای غیردولتی ،حاكمیت قانون را در كشيورها
مختلف جهان با استفاده از متدلوژ تركیبات مشاهده
نشده استاندارد 9با تقری و خطا تخميین زده اسيت،
كه در آن شاخ مركور هر دو سيال یيك بيار در دوره
زمانی  911١-2١١2و ساانه از  2١١2بيه بعيد تخميین
زده شده است (کافمن ،کری و ماسیمو.)2١١1-2١١2 ،2
حاكمیت قانون در جامعها ظهور یافته و استمرار
ميیابييد كييه در آن مجموعييها شناختهشييده و مييورد
احترام از «حقوق» و «حدود» برا تمام آحاد جامعيه
اعم از دولتمردان و مردم عاد وجيود داشيته و بيه
رسمیت شناخته شده باشد .در حقیقيت «حقيوق متقابيل
حكومت و مردم» و التزام هر دو طر به رعایيت ایين
حقوق است كه ویژگي حاكمیت قانون را در یيك جامعيه
ایجاد ميكند .متقابل بودن این حقوق بدان جهت اسيت
كه هر یك از طيرفین بيه وسيیله حقيوق طير مقابيل
«محدود» ميشيوند .در اندیشيه سیاسيي غير مفياهیم
«حق»« ،حد» و «حقوق متقابل» قدمتي كمتير از چهيار
قرن دارند .ایين ایيده در پوشيش «نظریيه قيرارداد
اجتميياعي» اولييین بييار از طيير «هوگييو كروسييیوس»
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حقوقدان هلند ارائه شد و بعد از آن توسط افيراد
همچون «توماس هابز» «جان اك» و دیگيران پیگیيری و
تكمیل شد (طاهری)9371 ،؛ به طور كه در اواخر قرن
نوزدهم میالد شكل نوین و متكاملي از آن به عنيوان
«دولت قانونمند» در اروپا غربيي ظياهر شيد .طبيق
تعریف «كارا دومالبر» دولت قانونمند دولتي است كه
در روابط خود با اتباعش تياب نيوعي رژیيم حقيوقي
باشد .در نظام دولت قانونمند ،حقوق نهتنها ابزار
در دست دولت است ،بلكه همزمان وسیلها برا محدود
كردن قدرت دولت نیز به حسا ميآید .بنابراین دولت
قانونمند زماني وجود دارد كه دستگاه دیواني تياب
مجموعها از مقررات خارج و برتير «قيانون اساسيي»
است .رویكردهایي متنوع و متعدد نسبت بيه حاكمیيت
قانون اتخاذ شده است ،اما به طور كلي سيه رویكيرد
بسیار مهم دربارۀ حاكمیت قانون را ميتيوان تشيریح
كرد.
رويكررد اول ،رویكرد چپ افراطي یا ایيدئولوژیك اسيت
كه بنا بر تقسیمبند زیربنيا و روبنيا در سياختار
اجتماعي و اقتصياد  ،حاكمیيت قيانون مينعکسکننيده
روابط اجتماعي جوام سرمایهدار و بيورژواز اسيت
كه مطابق آن ،سرمایهداری درصدد گسترش سلطه خود بر
بخشهای مختلف جامعه بيوده و از ایين مفهيوم بيرا
استعمار و بهرهگیر به نف مقاصد خود سود ميجوید.
يت از آزاد
يرا حفاظي
يانونگرایی بي
يا فرهن ي قي
اساسي
اقتصاد این گروه خا ،ترویج ميشود و دولت كه باید
بيطر باشد بيه صيورت ابيراز در دسيت گيروه خيا،
درمیآید .مهمترین اشكال این دیدگاه این است كه بر
خال مدعا خود مفهومي ایدئولوژیك و جان دارانه از
عدالت و آزاد را معرفيي ميكنيد .در حيوزه عيدالت
اجتماعي ،استقالل و هویت انساني را نادیده گرفته و
از انسانها چهرها ابزار ترسیم ميكند و در ميورد
آزاد نیز تنهيا از مفهيوم مثبيت آن دفياع میکنيد
(مالمیر .)9311 ،
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رويكررد دوم ،نسبت به اصيل حاكمیيت قيانون ،رویكيرد
میاني ،اثباتي یيا حقيوقي اسيت كيه در آن حاكمیيت
قانون یكي از ویژگیهای دروني هر سیستم حقوقي است.
در این نظریه ،حاكمیيت قيانون هيی ارزش و اصيولي
فراتر از آنچه مورد پریرش یك نظام حقيوقي اسيت را
بیان نمیکند .یكي از مهمترین ویژگیهای این نظریه،
تز جدایی اخالق از حقوق بيا تأکیيد بير برداشيتهای
پوزیتویستي یا اثباتي از حقوق است .حاكمیت قيانون
در این رویكرد به مفهيوم برقيرار نظيم و انضيباط
اجتماعي است و بیشتر اوصا قوانین به شمار ميآیيد
نه اوصا نهادها و حاكمان سیاسيي .هرچنيد حاكمیيت
قانون در این دیدگاه اغل در برابر قدرت خودسرانه
و مستبدانه به كار ميرود ،اميا بسيیار از اشيكال
حکومتهای استبداد با قانون سازگار است؛ زیرا یيك
حاكم مستبد ميتواند قواعد كلي وض كنيد كيه دارا
ویژگیهای قانوني باشد .از نظر مدافعین این دیدگاه
حاكمیت قانون دارا وصف سلبي است ،بدان معنيا كيه
ميتواند قدرت خودسرانه و استبداد ایجاد کند و از
جهت محتوا و ماهو نیز قيانون اهيدافي را دنبيال
میکند كه الزاما با دیيدگاه اخالقيي خاصيي سيازگار
نیست ،از این جهت قيوانین بیشيتر جنبيه ابيزار و
شكلي دارند .اما حاكمیت قانون ميتوانيد بيه نحيو
جهتگیر شود كه از نقض برخي حقيوق و آزادیهيا كيه
منشأ آنها عدم استمرار ،9ابهام 2و عطف شدن 3قوانین
است ،جلوگیر کند .مهمتيرین ایيراد وارد بير ایين
دیدگاه بیتوجهی نسبت به اصول و معیارها اخالقي به
عنوان منشأ و منب مشروعیت قدرت سیاسي اسيت؛ اميا
در راستا تأمین هد حاكمیت قانون در جهت نظمبخشی
رفتار مردم دو دسته اصول از مفهوم حاكمیيت قيانون
قابل استخراج است.
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 دسته اول ،اصول ذاتيي و محيور مفهيوم حاكمیيت
قانون به شمار ميروند كه عبارتنيد از «عمومیيت
قييوانین« ،»9اعييالم عمييومي قييوانین ،»2صييراحت و
شفافیت قوانین ،3ناظر به آینده بيودن قيوانین،4
قابلیييت اجييرا و پیييرو از قييوانین ،5اسييتمرار
قوانین.١
 دسته دوم ،اصول تبعي هستند كه برا اعمال اصول
ذاتي و اهدا حاكمیت قانون مورد نیاز و الزامي
يوه
يتقالل قي
يد از :اسي
يول عبارتني
ين اصي
يتند .ایي
هسي
يار
يدالت طبیعيي ،7اختیي
يل عي
يات اصي
يائیه ،مراعي
قضي
كنترل ،نظارت و تجدیدنظر در آراء و تعمیميات 1و
حق دسترسي به محاكم صالح.1
رويكرد سوم ،كه نسبت به حاكمیت قانون مطير شيده از
آن با عنوان رویكرد راسيت سیاسيي و اخالقيي تعبیير
ميشود .تفاوت این رویكرد با رویكيرد دوم را بایيد
در اهدا و ارزشهایی كه حاكمیت قانون درصدد حمایت
از آنهاست جستجو کرد .در حالي كه دیدگاه اثبياتي،
حاكمیت قيانون را یيك ارزش در عيرض سيایر ارزشهيا
همانند آزاد  ،عدالت ،برابر و مشاركت سیاسي قرار
ميدهد ،این رویكرد آن را در طيول و در خيدمت ایين
ارزشها قرار ميدهد .وجه مشترك ایين دو رویكيرد آن
است كه هر دو به اصول برشمردهشيده حاكمیيت قيانون
باور دارند ،با این تفاوت كه در رویكرد سوم تمامي
این اصول و اوصا در خدمت اصيول بنیيادینتر قيرار
ين
يانون در ایي
يت قي
يوم حاكمیي
يابراین مفهي
يد .بني
دارني
رویكرد دو نتیجه مهم را در پيي دارد .یكيي اینکيه
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هرگونه استفاده مستبدانه و خودسيرانه از قيدرت را
من ميکند و دیگر اینکه هر نيوع قيدرت حكيومتي را
محدود به موارد ميکند كه از طریق قوانین عميومي،
مستمر و صریح مطر ميشود .در این رویكيرد حاكمیيت
قانون بیشتر مربوط به وظایف و مسئولیتهای حكومت و
نهادها سیاسي اسيت تيا شيهروندان .چنيین مفهيومي
حکومتها را ملزم ميکند تا تنهيا بير اسياس قيانون
حكومت کنند ،تا هی فيرد فراتير از قيانون دارا
اختیييارات و امتیييازات ویييژها نشييود (مييالمیر ،
 .)9311در این مفهوم ،حاكمیت قانون با جامعه مدني
ارتباط تنگاتنگي پیدا ميكند كه در آن افراد عاقيل
و برابر هستند و به دنبال خواستههایشان بير اسياس
مفهوم خاصي هستند كه هریك از حقیقت و اخالق دارند.
در این رویكرد حاكمیت قانون بر پیشفرضهيای بسيیار
مهمي چون حف حقوق و آزادیها اساسي ،مدیریت عرفي
حكومت نه مدیریت بر اسياس ترجیحيات ایيدئولوژیك و
بيطر و مشروط بودن دولت استوار است .در این حالت
حاكمیت قانون خود ارزشيي اصيلي و ذاتيي بيه شيمار
نميآیيد ،بلكيه اصيلي اسيت كيه در خيدمت ارزشهيا
بنیادتر مانند دفاع از حقوق انسياني و آزادیهيا
اساسي نظیير آزاد عقیيده ،بیيان ،مطبوعيات و ...
است .در این دیدگاه ،هد قيانون محيدود كيردن یيا
سركو حقوق و آزادیها نیست ،بلكه تنظیم و توزی و
حراست قانون آنهاست .به طور کلی در بح از مبياني
حاكمیت قانون سه ایده آزاد  ،حقوق بشير و برابير
از جایگاه ویژها برخوردارند و نقش عميدها را در
تحقق این اصل ایفا ميکننيد (راعيی .)9319 ،در یيك
نظام سیاسي قانونمنيد ،سيرمایهگراران قادرنيد بيا
اطمینان كافي به نظيام حقيوقي ،سیاسيي و اقتصياد
اقدام به سرمایهگرار كيرده و چشيمانداز معقيول و
قابل قبولي برا آینده پیشبینيي كننيد (ميالمیری،
 .)9311در این راستا فیش و بروكس 9در مطالعه خيود

فصلنامه سیاستهاي مالی و اقتصادی ،سال ششم ،شماره ،22
491
تابستان 4931

1. Minsoo. Lee
2. Barro
3. Keefer. P- Knack. S-Olson. M
4. Kirchgaessner,G

] [ Downloaded from qjfep.ir on 2023-01-08

به نقش مهم حاكمیت قانون اشاره کردند و با بررسيي
رابطه بین تنوع قومي -نژاد و دموكراسيي بيه ایين
نتیجه دست یافتند كه تنيوع ،آسيیبي بيه دموكراسيي
نميزند .استقرار و تقویيت حاكمیيت قيانون یكيي از
يالي
ياني احتمي
ين آسی رسي
يه از ایي
يت كي
يههایي اسي
زمیني
جلوگیر ميكند .به عقیده محققان ،برقرار حاكمیيت
قانون پیامدها اقتصاد قابل توجهي را بيه دنبيال
دارد .گرچه ميتوان برخي از این پیاميدها را واجيد
ماهیتي حقوقي نیز دانست.
مینسييو )9111( 9نشييان ميدهييد فقيير قييوانین و
چارچو های نهاد تأثیر منفي بر سرمایهگرار دارد.
تجمی سرمایه انساني را محيدود و فراینيد انتقيال
تكنولوژ را كند ،تولیيد و درآميدهای مالیياتی را
کاهش و کسری بودجه را افزایش میدهد .بارو)9111( 2
نشان میدهد که اگير کياهش در منياب تيأمین کسيری
بودجه از طریق کاهش مالیات اتفاق افتيد ،درنهایيت
به مالیاتهای بیشتری در آینده منجر میگردد .بيارو
در مطالعه دیگری در دو دوره زميانی ( )97١١-9191و
( )91١١-911١كسری بودجه را نتیجه انباشيت بيدهیها
در دوره قبل و نسبت هزینههای موقتی دولت بریتانیا
میداند .وی نشان میدهد که نسبت کسری بودجه به GDP
با نسبت بدهیها و هزینههای موقتی به  GDPارتبياطی
مثبت و قوی دارد.
3
كفرونيياك و السيين ( )911١و د هييان و اسييتروم
( )9114کرچااسنر )2١١9( 4پیوند شدید بین متغیرها
سیاسي (حاكمیت قانون ،ثبات سیاسيي و  )...و كسير
بودجه را نشيان میدهنيد .كشيورهایي بيا حكومتهيا
مستبد كسر ها بودجه انباشته را بیشتر از كشورها
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ياران،9
يان و همکي
يد (دی هي
يه ميكنني
يک تجربي
دموكراتیي
2
يد
يان میدهي
يکي ( )2١١4نشي
يل اسشوگورنسي
 .)9114دانیي
اصول حقيوقي دموكراتیيك ،شيفافیت زیياد دولتهيا و
شهروندان فعال از معیارها بودجيه مشياركتي اسيت.
افزایش اعتماد ،سب تولید بودجهها مشياركتي شيده
است .اعتماد متقابل بین دولت و شهروندان از طریيق
نهادهایي كه مستقل عمل كنند ،درنهایت تعادل بودجه
را ایجاد ميكند .السینا و پروتي )9115( 3دریافتند
كه كسر ها بودجه زیاد در برخي از كشيورها )(OECD
و افزایش بدهیهای آنها در  2١سال منتهيي بيه سيال
 9113به وسیله مدلها كسر ها مالیم بودجيه 4قابيل
توضیح نیست ،بلكه مدلها اقتصياد سیاسيي در ایين
خصو ،كارآمدتر عمل ميکند.

 .9سابقه پژوهش
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سالی انگل ميری )2١97( 5در مطالعيهای تحيت عنيوان
«حاکمیت قانون چیسيت چشيمانداز میانميار» تشيریح
کردند که مفهوم حاکمیت قيانون بيه عنيوان پایيهای
بييرای حمایييت از مسييائل سیاسييی ،جنييبش اصييالحات و
رتبهبندی عمل میکند؛ بيا ایين وجيود بيرای تعریيف
بسیار دشوار است .نکته مهم ،رویکرد جدید در ميورد
مخالفت با حاکمیت قانون است .در ایين رویکيرد بيه
جای آنکه پرسیده شود حاکمیت قانون چیسيت ،پرسيیده
میشود چه چیزی نیسيت .تياریخ عمیقيا تجزیيهوتحلیل
متنی از نحوه کار قانون در میانمار را نشان میدهد
که حاکمیت قانون با ایدههای قانون و نظم را انکار
میکند و همچنین درک اینکه حاکمیت قانون چگونه کار
میکند نیاز به بررسی چگونگی آن در داخل سیسيتمهای
سیاسی و ایدئولوژیکی تعبیه شده است.
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فرناندز ویالورد )2١9١( 9در مطالعهای تحت عنيوان
«قانون کبیر (مگنا کارتا) ،حاکمیت قيانون و حيریم
دولت» ،به بررسی سينت حقيوقی کيه در پیونيد مگنيا
کارتا با مفاهیم مدرن از حاکمیت قانون و محيدودیت
در دولت است ،پرداخت .نتایج این مقاله نشان میدهد
که احیای تعهدات اساسی حاکمیت قيانون سيب تغییير
شکل دولتهای مدرن میشود.
ارجمنييد و همکيياران )2١91( 2در مطالعييهای تحييت
عنوان «رشد و بهرهوری؛ نقش کسری بودجه در کشورهای
منتخ منا» به بررسی ارتباط رشد و بهرهوری و کسری
بودجه در کشورهای منتخ منا پرداختنيد .نتيایج در
دوره زمانی  2١93-2١١١با استفاده از مدل پانلهيای
ایستا نشاندهنده اثر مثبت متغیرهای رشد اقتصيادی،
نرخ تورم و تأثیر منفی نیروی کيار بير بهيرهوری و
کسری بودجه است .همچنین نتایج همبستگی منفی میيان
کسری بودجه و رشد اقتصادی را نشان میدهد.
کویاما و جانسون )2١94( 3در مطالعهای تحت عنوان
«ثبات پولی و حاکمیت قانون» به بررسی ارتباط میان
عملکرد پول و حاکمیت قانون پرداختنيد .آنهيا ایين
ادعا که ثبات پولی شرط ازم برای حاکمیت قانون است
به کشف رابطه میيان تيورم و کياهش قیميت ناشيی از
بیثباتی پولی پرداختند که سب تضعیف حاکمیت قانون
میشود .نتایج نشان میدهد نهادهای پيولی منجير بيه
حف ثبات پولی و حاکمیت قانون میشوند.
هاگارد و تاید )2١9١( 4در مقاليهای تحيت عنيوان
«حاکمیت قانون و رشد اقتصادی به بررسيی اثير رشيد
اقتصادی بر حاکمیت قانون پرداختند .حاکمیت قيانون
خود شامل عواملی چون امنیت شخصی و حقيوق مالکیيت،
کنترل فساد و  ...است .نتایج نشان میدهيد ارتبياط
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معناداری میان حاکمیت قانون و رشد اقتصيادی وجيود
دارد.
يوان
يت عني
يود تحي
يه خي
يادبو )2١١7( 9در مطالعي
فاگبي
«فساد ،حكمراني و بيثباتي سیاسي در نیجریه» تشریح
نمييود ،دولييت نیجریييه گرفتييار سييطح بيياا فسيياد
دستگاهها دولتيي اسيت ،شيرایط سیاسيي و اجتمياعي
نامالیم عملكرد توسعه و پیشرفت نیجریه را به تأخیر
انداخته است .رهبران سیاسي بيا بحيران مشيروعیت و
مردمييان ایيين كشييور بييا تبعييیض نييژاد مواجهنييد.
پاسخگویي ضعیف مقاميات دولتيي و عيدم شيفافیت بيه
درآمدها نفتي ،فقر بیشتر مردمان این كشور را بيه
همراه داشته اسيت .از ایين رو وی معتقيد اسيت بيه
منظور شكستن این سیكل ،پاسخگویي ،شفافیت ،حاكمیيت
قانون و ثبات سیاسي در این كشور باید ایجاد شود.
لييی و فیليير ( 2)2١١7در مطالعييهای تحييت عنييوان
«تأثیر حکمرانی خو بر سرمایهگراری مستقیم خارجی»
نشان ميدهند در كشورهایي كه محیط حكمرانيي مبتنيي
بر قانون ضيعیف اسيت سيرمایهگراران ،سيرمایهگرار
مستقیم خارجي ) (FDIرا بير سيرمایهگرار غیرمسيتقیم
ير
يد .اكثي
يرجیح ميدهني
يو ) (FPIتي
يا پورتفولیي
يارجي یي
خي
مطالعات صورتگرفتيه در ایين زمینيه نشيان ميدهنيد
كشورها در حال توسعه به  FDIبیشيتر از  FPIتمایيل
دارنييد .در ایيين كشييورها سييهم بزرگييي از كييل
سرمایهگرار را  FDIتشكیل ميدهد .ایين مطالعيات از
توجیه این موضوع كه چرا كشورها در حال توسيعه FDI
بیشتر نسبت به  FPIجر ميكنند ،ناتوانند.
بارو و ساا -آ  -مارتین ( 3)9111در پيژوهش خيود
دریافتند كه در میان اجزا گونياگون شياخ كیفیيت
نهاد  ،حاكمیت قانون ،هنگامي كه طیفي از متغیرها
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محیطي و دیگر متغیرها كنترل شوند ،تنها عاملي است
كه تأثیر تعیینکنندهای بر رشد اقتصاد دارد.
خصری و سياعی ( )9319در مطالعيهای تحيت عنيوان
«فرهن سیاسي و حاکمیت قانون در ایران بيا تأکیيد
بر بیاعتمادی سیاسي ناشي از توهم توطئه» به بررسي
علت ضعف حاکمیت قانون در ایيران پرداختنيد تمرکيز
اصلي آنها در این مطالعه بررسی نقش فرهني سیاسيي
به عنوان عامل ضعف حاکمیت قيانون در ایيران اسيت.
نتایج نشان میدهد که فرهن سیاسي ایران با تشيدید
و تقویت بیاعتمادی سیاسي ناشي از توهم توطئه ،سب
نقض حاکمیت قانون میشود.
اصالنی و کاظمینی ( )9319در مطالعهای تحت عنوان
«مفهوم حاكمیت قانون و برداشت از آن با تأکید بير
قانون اساسي جمهوری اسالمی ایران» به بررسي مفاهیم
يی
يانون اساسي
يانون در قي
يت قي
يا از حاكمیي
يتهي
و برداشي
پرداختند و تشریح کردند که حاكمیت قانون به عنوان
اصطالحي جدلي ،مبنا مهم ارتباط دوليت و شيهروندان
است .در پارادایمهای مختلف عناصر و مرلفههای اصلي
و اولیه ،مفهوم حاكمیت قانون متفياوت اسيت .برخيي
این گزارهها را دایل و قانوني بيودن آن دانسيته و
بعضي استناد و قانونیت را عناصر اصلي ایين مفهيوم
قلمداد کردهاند .در مقام نظریهپردازی و اجرا نیيز
ممكن است مفهومها ،برداشيتها و تحلیلهيای مختلفيي
ارائه شود.
عیسیزاده و احمدزاده ( )9311در مطالعيهای تحيت
عنوان «بررسی اثر عوامل نهادی بر رشد اقتصادی بيا
تأکید بر نهادهای حاکمیتی» به بررسيي اثير عواميل
نهاد در كنار عوامل دیگر اقتصاد بر رشد اقتصاد
در  1١كشييور بييا سييطو مختلييف در دوره 2١١1-9111
پرداختند .عوامل نهاد شامل نهادها حاكمیتي (حيق
اظهار نظر و پاسخگویي ،ثبات سیاسي ،كنتيرل فسياد،
حاكمیت قانون ،كیفیت بوروكراسي و اثربخشيی دوليت)
است .نتایج نشان میدهد كه اثر نهادها عمومي چيون
حاكمیت قانون ،ثبات سیاسيي ،كنتيرل فسياد ،كیفیيت
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بوروكراسي و اثربخشی دولت بر رشد اقتصاد مثبيت و
معنادار بوده و اثر شاخ حق اظهار نظر و پاسخگویي
یا همان شاخ دمكراسي مثبت اما غیر معنادار است.

 .1تصريح مدل و برآورد
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در این مقاله با استفاده از مبانی نظری و مطالعات
يتروم
تجربی كفرونياك و السين ،)911١( 9د هيان و اسي
يدیالتی از معادليه
( )9114و کرچااسنر )2١١9( 2با تعي
يه در مطالعيات
يده اسيت .ميدلهایی کي
( )9استفاده شي
اقتصييادی تصييریح میشييوند یييا از طریييق فراینييد
بهینهیابی حاصل میشوند یا به صورت  Ad hocهسيتند .در
این مقاله نیز معادله ( )9به صورت  Ad hocتصریح شيده
اسييت .در مييدلهای  Ad hocبيير اسيياس مبييانی نظييری و
يته
ير وابسي
ير متغیي
يرثر بي
يل مي
يی عوامي
يات تجربي
مطالعي
يوریکی هرکيدام
شناسایی میشوند و چگونگی ارتباط تئي
از عوامل مرثر بر متغیر وابسيته تشيریح میشيوند و
سپس به عنوان متغیرهيای توضيیحی (مسيتقل) در ميدل
يتا در ایين مقاليه نیيز
تبیین میشوند .در این راسي
يدند و
ابتدا عوامل مرثر بر کسری بودجه شناسيایی شي
يرثر بير کسيری بودجيه متغیرهيایی
از میان عوامل مي
يا در
يه دادههيای آميار آن متغیرهي
يدند کي
انتخا شي
جامعه آمار این مقاله (گروه کشورها منتخ درآمد
متوسط) در دوره زميانی  2١١2-2١93در دسيترس بيود.
همچنین نتایج مناسبی از برآورد مدل (از نظر تئوری
يت آميد .ازجمليه ایين
اقتصادی و معناداری) بيه دسي
متغیرهييا درجييه آزادی اقتصييادی ،تييورم ،سييرمایه
انسانی ،رشد اقتصادی و حاکمیت قانون هستند.
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BDit = β0 + β1 RLit + β2 INit + β3 LSVit + β4 OPENCUit +
()9
β5 LGDPCUit + Uit
در این معادله  9BDکسری بودجه 3RL ،2حاكمیت قيانون

 4IN,تورم 5LSV ،لگاریتم سيهم شياغالن دارای تحصيیالت
متوسطه به عنوان شاخ سرمایه انسانی ١OPENCU،درجيه
آزادی اقتصادی LGDPCU،7لگاریتم تولید ناخال داخلی
واقعی 1به عنوان شاخ رشد اقتصادی U ،جمليه خطيا
معادله و  t،iنشاندهنده کشور و زمان هستند .در این
مطالعه برای محاسيبه کسيری بودجيه اطالعيات آمياری
مربوط به درآمدهای مالیاتی و مخارج دولتی از سایت
بانک جهانی 1اخر شده است و کسری بودجيه بيه صيورت
زیر توسط مرلفین مقاله محاسبه شده است.
)Budget deficit = tax revenue (%of GDP
)− General government final consumption expenditure (% of GDP

اطالعات آماری مربوط به واردات و صادرات کااهيا
و خدمات از سایت بانک جهانی اخر شده اسيت و درجيه
آزادی اقتصادی به صورت زیير توسيط ميرلفین مقاليه
محاسبه شده است.
)open economy = ((Imports of goods and services (current US$
))+ Exports of goods and services (current US$))/ GDP (current US$

اطالعات آماری مربوط به حاکمیت قيانون از سيایت
حکمرانی مربوط به بانک جهانی 9١اخر شده است.
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1. Budget deficit.
2. Budget deficit = tax revenue (%of GDP) -General government final consumption
)expenditure (% of GDP
3. Rule of Law
4. Inflation
5. Secondary education, vocational pupils
6. open economy
7. Open economy =((Imports of goods and services (current US$)+ Exports of goods and
))services (current US$))/ GDP (current US$
)8. GDP (constant 2005 US$
9. www.worldbank.org
10. www.govindicators.org
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اطالعات آماری مربوط به تورم و شاخ های سيرمایه
انسانی و رشد اقتصادی از سایت بانک جهانی اخر شده
است.
آزادساز اقتصاد به عنوان حرکت به سمت تجيارت
آزاد از طریق کاهش تعرفهها و سيایر مواني تجيار
تعریف میشود .آزادساز موجي افيزایش حجيم و نيوع
مبادات ميرز کااهيا و خيدمات (افيزایش بازرگيانی
بینالمللی) ،افيزایش جریيان سيرمایهگراری مسيتقیم
خارجی و تسری انتقال فناور و جهانی شيدن تولیيد
میشود (شریفی رنانی و همکياران .)9312 ،آزادسيازی
اقتصادی با حر مقررات دستوپاگیر میتوانيد تيأثیر
بسزایی بر افزایش رشد اقتصادی ،درآمدهای مالیياتی
و کاهش کسری بودجه داشيته باشيد (رزميی و شيهرکی،
 .)9311در اکثر نظریات مربوط به تجارت بيینالمليل
بر اهمیت گسترش تجارت در توسيعه اقتصياد کشيورها
تأکید شده است .طرفداران مکت مرکانتلیسم با وجود
اینکه بر اعمال محدودیتها وارداتی تأکید داشتند،
توسعه صادرات را بيرا رشيد اقتصياد ضيرور ميی-
دانستند .در نظریات نئوکالسیک که هسته اصلی آن مدل
هکشر -اوهلین 9است ،گسترش تجارت و بازارها جدید،
به معنی تخصصیتر شدن تولید و تقسيیم کيار بهتير و
افزایش درآمد است .افيزایش درآميد نیيز منجير بيه
افزایش حجم پسانداز شده و سب افزایش نرخ انباشيت
سرمایه ،رشد اقتصادی ،درآميدهای مالیياتی و کياهش
کسری بودجه میشود .از سيوی دیگير افيزایش درآميد،
فرصتها آموزشيی و مراقبيتهيا بهداشيتی و پزشيکی
بهتر را موج شده و منجر به عرضه خدمات اجتمياعی
مطلو تر از سو دولت و افيزایش هزینيههای دولتيی
میشود .از این رو اثر آزادسازی اقتصادی بير کسيری
بودجه مبهم است .آزادساز اقتصادی و گسترش تجيارت
به طور قابل توجهی میتواند درآمدها مالیاتی دولت
و تعرفهها گمرکی را کاهش دهد .کاهش درآميد دوليت
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نیز بر کیفیت و کمیت ارائيه خيدمات عميومی دولتيی
مانند آموزش و بهداشت تأثیر گراشته و کسری بودجيه
را افزایش میدهد .همچنین گسترش تجارت و رشد سيری
اقتصاد میتواند اثرات سوئی بر محیط زیسيت داشيته
باشد .هزینههایی برای مقابله با آلودگی بر دولتها
وارد سازد .تقویت اثرات مثبت و تعدیل اثرات منفيی
به سیاستها دولت و تصيمیمگیير سیاسيتگراران هير
کشور بستگی دارد (گروسمن.)2١١3 ،9
در ادبیات اقتصادی در زمینه نقش و اثر تورم بر
درآمدهای مالیاتی و کسری بودجه تانزی 2برای اولین
بار مطر نميود کيه تيورم سيب کياهش ارزش حقیقيی
درآمدهای مالیاتی میشود؛ وی معتقد است که افيزایش
تورم ممکن است درآمدهای مالیاتی حقیقی را به دلیل
تأخیر در پرداخت مالیاتها ،کيه یيک پدیيده بسيیار
مرسوم در کشورهای در حال توسعه است ،کياهش داده و
احتمال وقوع کسری بزرگتير را نیيز افيزایش دهيد و
هرچقدر تأخیر در پرداخيت مالیيات بیشيتر و سیسيتم
مالیاتی انعطا کمتری داشته باشد ،تأثیر تورم بير
درآمدهای حقیقی مالیاتی و به تب آن گسيترش کسيری
بودجه بیشتر خواهد بيود .ایين فراینيد در ادبیيات
اقتصادی به اثر تيانزی مشيهور اسيت .در حيالی کيه
تجربیات کشورهای صنعتی جهان عکس این مطل را نشان
میدهد .در اغل این کشورها ،تورم با افزایش حقیقی
درآمدهای مالیاتی همراه بوده است و مشکل کشيورهای
مزبور ،ساماندهی نحوه برخورد آنان جهت خنثی کيردن
اثرات نامطلو این افيزایش اسيت .احتمياا افيزایش
يی
يدهای حقیقي
يزایش درآمي
يه افي
ير بي
يانی منجي
يورم زمي
تي
مالیاتی و کاهش کسيری بودجيه میشيود کيه وقفيههای
جم آوری مالیات کوتاه باشد و نظام مالیاتی باکشيش
باشد .وقتی در کشوری درآمد مالیياتی بيا وقفيههای
طوانی جم آوری میشود و کشش قیمتی درآميد مالیياتی
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کمتر از یک است ،نتایج تأثیر تورم ،بيهویژه وقتيی
که نرخ تورم باا است ،میتوانيد متفياوت باشيد .در
اینگونه کشورها ،تورم موج کاهش درآميدهای حقیقيی
مالیاتی میشود .وقتی نظيام مالیياتی کشيشناپریر و
وقفههای جم آوری مالیات طيوانی و نيرخ تيورم بياا
باشد ،تحلیل در مورد اینکه چه اتفاقی برای مالیات
میافتد ،دشوارتر بوده و نمیتيوان حکيم کليی بيرای
تمامی کشورها در ایين زمینيه صيادر کيرد .در ایين
راسييتا برسييکین تييورونی در سييال  9137از اولييین
اقتصاددانانی بود که رابطه بین نرخ تيورم و کسيری
بودجه را مطالعه نمود و نشان داد زمانی کيه تيورم
شتابان است رابطه کسری بودجه و تورم میتواند منفی
باشد .پاتینکین )9113( 9تصور کرد که ممکن است بین
نرخ تورم و کسری بودجه رابطه منفی برقرار باشيد و
نظریه تورونی را مورد تأیید قيرار داد .وی معتقيد
بود که در نرخهای تورم باا ،مخارج حقیقی کمتير از
زمانی که تورم وجود ندارد و یا پيایین اسيت ظياهر
خواهد شد .به نظر وی اثر پاتینگین تثبیتکننده قوی
در نرخهای باای تورم خواهد بود .تعدیل کسری بودجه
ناشی از کاهش مخارج حقیقی که از افزایش تورم حاصل
میشود ،به اثر پاتینگین مشهور اسيت .در کشيورهایی
که تجربه تورم را داشتهاند اثر تانزی و پياتینگین
به نحوی خودشان را نشان میدهند و بسته بيه شيرایط
اقتصادی ،شدت و ضعف آنهيا متفياوت بيوده و خواهيد
بود .درواق اثر تانزی از ناحیيه درآميدها و اثير
پاتینگین از ناحیه هزینيهها کسيری بودجيه را تحيت
تأثیر قرار میدهند .تورم از طر درآمد و با فعيال
شدن اثر تانزی موج انباشته شدن کسری بودجه دوليت
و تشدید آن میشيود .از سيوی دیگير ،تيورم از سيوی
هزینهها بر مخارج دولت اثير میگيرارد و بسيته بيه
شرایط اقتصادی و دامنه تورم ،بودجه را تحت تيأثیر
قرار میدهد (مرمنی و همکاران.)9311 ،
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2. Simon
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امروزه اشتغال و به طور كلي ساختار نیرو کيار
و بهویژه نیروی کار تحصیلکرده جایگياه ویيژهای در
مسائل اقتصاد و بيهویيژه رشيد و توسيعه اقتصياد
دارد .در نیم قرن گرشته بخش قابل توجهی از پیشرفت
کشورهای توسعهیافته مرهون تحول در نیروی کار ماهر
يار
يروی کي
يالحی .)9319 ،نیي
يت (صي
يوده اسي
و متخصي بي
تحصیلکرده میتواند به بهبود كیفیت كاا كمك کنيد و
از طرفي نقش برنامهریز و هدایتکننده داشته باشيد.
آن دسته از نیرو كار كه از سيطح دانيش و آميوزش
بیشتر برخيوردار باشيند قادرنيد در چرخيه تولیيد
پویایي و تحول تكنولوژیك ایجاد كرده ،سب افيزایش
ظرفیت تولید ،توسعه تجارت و رسیدن به رشد اقتصاد
بااتر ،افيزایش درآميدهای مالیياتی و کياهش کسيری
بودجه شوند .افزایش سطح دانش و مهيارتهيای نیيروی
کار ،شرط ازم برا از بین بردن عق ماندگی اقتصاد
و ظرفیتهيييای استفادهنشيييده اقتصييياد و ایجييياد
انگیزههای ازم برا پیشرفت است (طیبي ،شیخبهيایي،
يا
يیلکرده تنهي
يار تحصي
يروی کي
يان .)9311 ،نیي
گوگردچیي
نهادهای است کيه میتوانيد ضيمن تغییير خيود سيایر
نهادهای تولیدی را تغییر یا تعدیل کنيد و مبنيایی
برای نوآوری فراهم سازد و در سيطح وسيی بيه رشيد
اقتصادی ،افزایش درآمدهای مالیياتی و کياهش کسيری
بودجه بینجاميد .کياپلو )9113( 9بير اسياس نظریيه
مالیات بر درآمد مطلو سیمون )9131( 2تشریح میکند
که متغیرهای مهمی مانند آموزش ،تعداد کارمندان با
تحصیالت باا در سیستمهای اداری و مالیاتی و  ...بر
سطح درآمدهای مالیاتی و کسيری بودجيه مرثرنيد .در
حالی که در کشورهای کمتر توسعهیافتيه نقيش نیيروی
کار تحصیلکرده در توسعه نظام مالیاتی کمتير ميورد
توجه قرار گرفته است .استفان )2١١3( 3با بررسيی 1
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کشور در حال توسعه دریافت کيه در صيورتی کيه ایين
کشورها بر روی آموزش و توسعه مناب انسانی شاغلین
در داخييل و خييارج سیسييتم مالیيياتی کييار کننييد در
بلندمدت درآمدهای مالیاتی افيزایش و کسيری بودجيه
کاهش خواهد یافت .در ادامه روند حاکمیت قيانون در
ایران و میانگین حاکمیت قيانون در گيروه کشيورهای
منتخ درآمد متوسط آمده است.
نمودار  .9روند حاکمیت قانون در ایران
0
-0.2
-0.4

حاکمیت قانون

-0.6
-0.8
-1
-1.2
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1

0.5

0
آلبانی
الجزایز
بلیز
بوتسوانا
برزیل
بلغازستان
چین
کلمبیا
کاستاریکا
دومینیکا
جمهوری دومینیکن
اکوادر
فیجی
گرنادا
مجارستان
ایران
اردن
قرقیزستان
مقدونیه
مالزی
مکزیک
پاناما
پرو
رومانی
صربستان
آفریقای جنوبی
تایلند
تونس
ترکیه

-0.5

-1

-1.5
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روند شاخ حاکمیت قيانون در ایيران و میيانگین
حاکمیت قانون در گروه کشورهای منتخ درآمد متوسيط
در دوره زمانی  2١١2-2١93نشان میدهد:
 ایران در سالهای  2١١3و  2١93به ترتی بهتيرین
و بدترین وضعیت را در این شاخ داشته است.
 کشورهای مجارستان و قرقیزستان به ترتی بهترین
و بدترین وضعیت را در میيانگین حاکمیيت قيانون
داشتهاند و ایيران رتبيه  21در میيان  21کشيور
درآمد متوسط به خود اختصا ،داده است.
به منظور تخمین معادله ( )9ابتدا ازم اسيت تيا
نوع روش تخمین جهت نوع خا ،دادههيای پانيل تعیيین
شود؛ بنابراین ابتدا برای تعیین وجود (عدم وجيود)
عرض از مبدأ جداگانيه بيرای هریيک از کشيورهای از
آماره  Fاستفاده شد .با توجه بيه میيزان آمياره F
محاسبهشده در جدول ( )9فرضیه صفر آزمون مبنيی بير
استفاده از روش حداقل مربعات معميولی رد ميیشيود.
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درنتیجه رگرسيیون مقیيد (حيداقل مربعيات معميولی)
دارای اعتبار نیست و باید عرض از مبدأهای مختلفيی
(روش اثرات ثابت یا تصادفی) را در مدل لحاظ کيرد.
سپس برای آزمون اینکه ميدل بيا بهيرهگیيری از روش
اثرات ثابت یا تصادفی برآورد شود ،از آزمون هاسمن
به صورت زیر استفاده شد:




/

H  n q ( A var(q)) 1 q

H 0 : Random Effects

H1: Fixed Effects


يرا
يده بي
يرآورد شي
يرای بي
يل ضي
يه در آن  : qتفاضي
کي
متغیرها توضیحي لحاظ شيده در روش اثيرات ثابيت و










تصادفي ( ) q   FE   RE؛ )( : A v a rqواریانس مجيانبي  qو
 : nتعداد مشاهدات است.
فرضیه صفر این است که تخمینزنهيا ميدل اثيرات
تصادفي و اثرات ثابت بيه طيور اساسيي تفياوتي بيا
یکدیگر ندارند .اگر فرضیه صفر رد شيود روش اثيرات
تصادفي مناس نیست و بهتر است از روش اثرات ثابيت
استفاده شود .آماره هاسمن دارا توزی کا – دو با
درجه آزاد برابر تعداد ضيرای تخميین زدهشيده در
مدل است .اگر آماره محاسبهشده در سطح احتمال معین
از توزی کا  -دو جدول بزرگتر باشد ،در این صيورت
فرضیه صيفر رد مييشيود (بالتياجي .9)2١١١ ،انجيام
آزمون هاسمن با استفاده از نرمافزار  EVEIWSانجام

1. Baltagi.
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گرفت .با توجه به میزان آمياره   2بهدسيتآمده از
انجام محاسيبات بيرای ایين رگرسيیون در جيدول ()9
فرضیه صفر مبنی بر استفاده از روش تصادفی رد ميی-
شود .از این رو اثرات ثابت برای تخمین مدل تأییيد
میشود که نتایج مربوط بيه آن در جيدول ( )9ارائيه
شده است .عالوه بر تخمین مدل با استفاده از تخميین
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زنهای اثرات ثابت ،مدل تجربيی در ایين مقاليه بيا
استفاده از برآوردگر گشتاورهای تعمیمیافتيه و بيا
تکیه بر مدل پانل پویا 9خطی تخمین زده شيده اسيت.
مدل پانل پویای خطی را میتوان به صورت رابطيه ()2
نشان داد:
()2
y it  j  X it    i   it

P

j


j 1

y it 

كه در آن:

yit

 :متغیييير وابسيييته : xit ،مييياتریس  kبيييرداره از

رگرسورها :  it ،جزء خطا :  ،بردار ضری

رگرسيورها،

 :  iتييأثیرات ویييژه مقطعييی (تصييادفی یييا ثابييت)،
 : i  1,2,..., Mمقاط
مختلف مدل كه در زمانهای : t  1,2,..., T
مشاهده شدهاند را نشان میدهد .مشكل اساسيی كيه در
تخمین این مدل وجود دارد این است كه وقفيه متغیير
وابسته در سمت راست با جزء خطا ارتباط دارد .ایين
يورشدار و
يده  OLSتي
يین زنني
يردد تخمي
يب میگي
يكل سي
مشي
ناسازگار شود .یكی از راهحلهای معمول برای حل این
مشكل یك مرتبه تفاضلگیری از معادله اصلی برای حر
تأثیرات مقطعی و سپس استفاده از تخمین زننيدههيای
 GMMاست .تفاضل مرتبه اول این تصریح به صورت ()3
است:
()3
P

j 1

تخمین گشيتاورهای تعميیمیافتيه کيارا از ایين
معادله در حالت متداول شيمار مختلفيی از ابزارهيا
شامل وقفههای متغیر وابسته و متغیرهای برونزا (از
پیش تعیینشده) قابل دسترس در هر دوره را اسيتفاده
 .9ایين ميدلها توسيط Holtz-Eakin,Newey and Rosen(1990), Arrellano and Bond
) (1991), Arrellano and Bover(1995بسط و توسعه یافتهاند.
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خواهد كرد .استفاده از وقفههای متغیر وابسيته بيه
عنوان ابزار به برخي از محدودیتهای کوواریانسی بر
روی   i ,  iنیاز دارد .این محيدودیتهيا بيه تعيدادی
شييرایط گشييتاوری اشيياره دارد كييه بييه وسييیله
تخمینزنندههای گشتاورهای تعمیمیافتيه بير معادليه
تفاضلی وض میگردد .برای مثال فرض كنیيد وقفيههای
متغیر وابسته و سطو متغیرهای توضیحی بيرونزا (از
يه
يزار در معادلي
يوان ابي
يه عني
يده) را بي
يیش تعیینشي
پي
تفاضلی به كار برده شود آنگياه در اوليین دوره در
دسييترس یعنييی در  xi 2 , xi1 , yi1 , t  3ابزارهييای معتبييری
هستند .از آنجایی كه  y iIبا  y i 2همبسته ولی با  i 3
ناهمبسته است .همچنین  xi 2 , xi1با   i 3ناهمبسته ولی با
 xi 3همبسته هستند .به طور مشابه متغیرهای ابزاری
يد از
يد عبارتني
يت میآیي
يه دسي
يرای دوره  Tام بي
يه بي
كي
 .  yi1 ,..., yi ,T 2 xi1 ,....xi,T 1 با ادامه دادن ایين روش میتيوان
مجموعهای از ابزارهای از قبيل تعیینشيده را بيرای
مقاط  iبا استفاده از وقفيههای متغیير وابسيته و
متغیرهای توضیحی تشكیل داد:
()4

بنابراین عالوه بر شرایط گشتاوری اولیه ،شيرایط
گشتاوری ثانویه با شروط زیر برقرار است .برای همه
iها ،همبستگی پیاپی در اجيزای خطيا وجيود نيدارد.
متغیرهای توضیحی  xبه طور ضعیف برونزا هستند .بير
این اساس شرایط گشتاوری ( )1را میتوان بیان کرد:
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yi1 ,..., yi,T 2 , xi1 ,..., xi,T 1 

 y i1 , xi1 , xi2 


 yi1 , yi 2 , xi1 , xi2 xi3 
Wi  
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()1
for s  2, t  3,..., t
for s  2, t  3,..., t

با پیشضر
دست میآید:
()1

E y is ,  it   0
Exis ,  it   0

 W در معادله تفاضلی رابطيه ( )1بيه

P

W yi ,t  W   j y i ,t  j  W xit B  W  it
j 1

با انجام  GLSبر روی معادله باا تخميین سيازگار
اولیه آرانو و باند )9119( 9به دسيت میآیيد ليیكن
تخمین زننده بهینه  GMMدومرحلهای آرانور و بانيد
برای   , با استفاده از محدودیتهای گشيتاوری بياا
رابطه ( )7خواهد بود:
()7
1
 ̂  
 ˆ 1  
ˆ 1W y , x 
    y 1 , x  WA
W y 
 
 y 1 , x  WA
1
B
ˆ 
 

 

1

M

A d   W   W 
 i 1


و  برابر است با:

1. Arellano & Bond
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در مورد ̂ Bتخمین زننده  GMMاز حداقل نمودن فرم
درجه دوم به دست ميآید:
()1


sB   W  B  A W  B   g B  Ag B 
كه در آن  Aیك ماتریس وزندهنده اسيت .بيا فيرض
اینکه   itخودهمبستگی نداشته باشيد آنگياه مياتریس
وزندهنده بهینه برای معادله تفاضلی بيه صيورت ()1
خواهد بود:
()1
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0
... ... ... 0 0 
2
... ... ... ... ... 
0 0 ... 2  1

0 ... ...  1 2 
0

... ... ...

2  1
 1 2
1
   ... ...
2
0 0

 0 0

این ماتریس وزنی در حقیقت ماتریسی اسيت كيه در
تخمین یك مرحلهای آرانور و باند به كار میرود بيا
استفاده از اجزای خطيای بهدسيتآمده از تخميین یيك
مرحلهای میتوان ماتریس وزنی دیگری بيه صيورت ()9١
نوشت:
()9١
1

 M

A   W  i  iW 
 i 1


كه همان ماتریس وزنی تخمین دومرحلهای است .بيه
طور كلی در تخمینهای  GMMهمواره سه نكتيه اساسيی
تصریح متغیرهای ابزاری  ،wانتخا ماتریس وزندهنده
 ،Aتعیین یك تخميینزن بيرای  Vوجيود دارد .انيواع
تصریحات در چارچو مدلهای  GMMقابل توضيیح اسيت.
به عنوان مثال تخمینزنهای …  2SLS, 3SLS,حاات خاصيی از
مدلهای  GMMهستند (گرین .9)2١١3 ،با فرض اینکه یك
نمونه مشاهدات شامل  xt : t  1,..., T وجود داشته باشيد،
باید یك پارامتر مجهيول

p 1

مياتریس  بيا ارزش

1. Green
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حقیقی   تخميین زده شيود E ( f ( xt , )) .یيك مجموعيه از
شرایط گشتاوری  qاست و )  f t (بيه گشيتاورهای نمونيه
اشاره دارد .تاب استاندارد ( )99تعریف میشود:
()99

QT    FT   AT FT  
جایی كه  ATیك ماتریس معین مثبيت  p  pاسيت .بير
این اساس تخمین زننده  GMMاز  عبارت است از:
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ˆT  arg min  QT  

تخمین زننده  GMMكه با این شرایط به دست میآید
دارای خييوا ،مجييانبی سييازگاری ،نرمييال مجييانبی و
کارایی مجانبی است .نتایج برآورد معادليه ( )9بيا
استفاده از برآوردگير گشيتاورهای تعميیمیافتيه در
گروه کشيورهای منتخي درآميد متوسيط در جيدول ()9
ارائه شده است.
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جدول  .9نتایج برآورد عوامل مرثر بر کسری بودجه با تأکید
بر حاکمیت قانون در گروه کشورهای منتخ درآمد متوسط (متغیر
وابسته :کسری بودجه)
روش اثرات ثابت
ضرای

متغیرهای
توضیحی

P  alue 
١/977593
()١/١١97
9/31١751
()١/١932
١/557١١9
()١/١١١١
2/١53115
()١/١١١١
4/779711
()١/١١١١
-14/12914

IN
LSV
OPENCU
LGDPCU
RL
C
)BD (-1

-

R2

١/1١3599
F(252،21) = ١/357219
]P − value = [١/١١١١
CHISQ(21) = 952/121١١3

Ftest

ضرای

P  alue 
١/9212١1
()١/١١١١
2/177542
()١/١١١١
2/١97١4١
()١/١١١١
94/55١27
()١/١١١١
95/5١495
()١/١١١١
-

١/١3١5١1
()١/١١١١
-

-

Htest
J-Statistic

روش گشتاورهای
تعمیمیافته

]P − value = [١/١١١١
-

2١/١7922

مأخر :محاسبات محقق

نتایج حاصل از برآورد ميدل ( )9در گيروه کشيورهای
منتخ به روش اثرات ثابت و گشتاورهای تعمیمیافتيه
در دوره زمانی  2١١2-2١93در جيدول ( )9نشيان ميی-
دهد:
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حاکمیت قانون تأثیر مثبت و معناداری بير کسيری
بودجه در گروه کشورهای منتخي دارد؛ بنيابراین
فرضیه مربوط به ارتباط معنيادار میيان حاکمیيت
قانون و کسری بودجه در گروه کشورهای منتخي را
نمیتوان رد کرد .قانون اساسيي ،قيوانین عياد ،
آییننامهها و سیاستها حاکم بر تدوین و اجيرا
آنها ،از مرلفهها اصلي شکلدهنده محيیط نهياد
کس وکار ،سيرمایهگراری و رشيد اقتصيادی در هير
کشور به شمار ميروند .برخي از کشورها از پدیده
تغییرات بیش از حد و غیرمنتظره سیاسيتهيا و در
يي
يیشبیني
يل پي
ياپي و غیرقابي
يرات پیي
يه ،تغییي
نتیجي
قوانین ،مقررات و دستورالعملهيا رنيج ميبرنيد.
حضور چنین پدیيدها در یيک کشيور ،متيراد بيا
غیرقابل اعتماد بودن محیط کس وکار در آن کشيور
است .برعکس ،ثبات نسبي و طول عمر معقول سیاسيت-
ها و قيوانین منبعي از آنهيا در یيک اقتصياد،
قانونمند و قابيل پيیشبینيي بيودن تغییيرات در
سیاستها و قوانین ،با ایجاد نوعي آراميش خياطر
برا کارگزاران اقتصاد  ،این احساس را در آنان
تقویييت ميييکنييد کييه در محیطييي «اميين» و «پييیش-
بینيپریر» قرار دارند .در چنین محیطي تغییيرات
يت9.
غیرمنتظييره سیاسييتهييا و قييوانین انييدک اسي
کارگزاران «مطمئن» هستند که دولت به سیاستها و
قوانیني که خود وض و اعالم کرده اسيت ،پایبنيد
خواهييد مانييد 2.هرگونييه تغییيير در سیاسييتهييا و
قوانین ،سریعا به ذ نفعان اطالعرسانی ميشيود ،و
مهمتيير از آن ،کييارگزاران اقتصيياد در فراینييد
ایجاد تغییرات در سیاستهيا و قيوانین ،مشيارکت
داده ميشوند .3حاكمیت قانون یك پیششرط زیربنایي
و اساسي برا رشد اقتصادی است .حاکمیيت قيانون
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سب شفافیت اقدامات ،فعالیت حکومتهيا و بهبيود
فرایند تصمیمگیری دولتها از طریق مشارکت مردمی
میشود .شفافیت قوانین مربوط به فعالیت شرکتها،
مرسسات اقتصادی و عملکيرد مناسي دولتهيا سيب
افزایش سرمایهگراری ،رشيد اقتصيادی ،درآميدهای
مالیاتی و درنهایت کاهش کسيری بودجيه میگيردد.
بسیار از تحلیلگران بر این باورند كه یكيي از
مهمتيييرین مرلفيييههای نظيييام مناسييي بيييرا
سرمایهگرار  ،وجود حاكمیت قيانون اسيت .رعایيت
اصل حاكمیيت قيانون و برخيوردار از یيك نظيام
حقوقي كيه بيه حقيوق مالكیيت احتيرام گيرارد و
قراردادها را محترم شيمارد از مبياني بنیيادین
قضایي برا سرمایهگرار است (بيارو .)2١١١ ،9در
نظامي كه حاكمیت قانون به رسمیت شيناخته شيود،
فرصتها جرا برا فعالیتها اقتصاد بيه نحيو
برابر برا همگان وجود دارد و تبعیض ناروا بيه
جهت ارائه اطالعات یا جان داری یا تخصی منياب
به افراد یيا گروههيا خيا ،،مغيایر بيا اصيول
حاكمیت قانون است .حاکمیت قانون ،کيارآفرینی و
توسعه کس وکار را تشویق میکنيد .یيک کيارآفرین
نمیتواند در کشور که بدون حاکمیت قانون اداره
میشود فعالیت کند .کناک و کیفر ،)2١١3( 2کنياک3
( ،)2١١3فنک )2١١2( 4نشيان دادهانيد کيه بهبيود
حاکمیت قانون تأثیر مستقیمی بير رشيد و توسيعه
اقتصادی دارد .افزایش رشد و توسعه اقتصادی نیز
سب افزایش رشد اقتصادی ،درآميدهای مالیياتی و
درنهایت کاهش کسری بودجه میگردد .حاكمیت قانون
ير و
يدوین ،مصي
يه (تي
يه بودجي
يوط بي
يائل مربي
در مسي
نظارت) و به طور كلي مدیریت مالي سيب شيفافیت
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يت و
يداری در حاکمیي
يانون مي
يا حف ي قي
يود و بي
میشي
افزایش سطح رضایتمندی با افزایش رشد اقتصيادی،
درآمدهای مالیاتی ،کسری بودجيه دوليت را کياهش
میدهد .از سوی دیگير تصيوی و اجيرای قيوانین،
هزینههایی را به دولتها تحمیل میکنيد کيه سيب
افزایش کسری بودجه میگردد .در این راسيتا فقير
ير
يي بي
يأثیر منفي
ياد تي
يا نهي
يوانین و چارچو هي
قي
سرمایهگرار  ،تولید و درآمدهای مالیاتی دارد و
کسری بودجه را افيزایش ميیدهيد (مینسيو)9111،9؛
بنابراین حاکمیت قانون میتواند کسری بودجيه را
افزایش و یا کاهش دهد و اثير آن بير روی کسيری
بودجه مبهم است.
تورم تأثیر مثبت و معناداری بر کسری بودجيه در
يیه
يابراین فرضي
يورهای منتخ ي دارد؛ بني
يروه کشي
گي
مربوط به ارتباط معنيادار میيان تيورم و کسيری
بودجه در گروه کشورهای منتخي را نميیتيوان رد
کرد .تورمهای خزنده و مالیم بر سرمایهگراری اثير
مثبت و تورم شدید و افسارگسیخته ،سيرمایهگراری
مولد را بهشدت کاهش و گاه یکسره متوقف میکنند.
چنانچه بر تأثیر منفی تورم بر سرمایهگراریهيای
مولد ،اثرات زیانبار این عامل بر توزی درآميد
و ثروت و عواق سیاسيی و اجتمياعی ناشيی از آن
افزوده شود ،قطعا بر تأثیر منفی تورم بر تولید
و رشد اقتصادی و افزایش کسری بودجه صحه خواهیم
گراشييت .در شييرایط تييورمی ارزش مخييارج دولتييی
(هزینههای جاری و عمرانی دولت) فزونی مییابيد،
در صورتی که میزان درآمدهای مالیاتی دوليت بيه
همان میزان افيزایش نمییابيد از ایين رو میيان
تورم و کسری بودجه رابطه مستقیمی وجود دارد.
درجه آزادی اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بير
کسييری بودجييه در گييروه کشييورهای منتخيي دارد؛
بنابراین فرضیه مربوط به ارتباط معنادار میيان
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يروه
يه در گي
يری بودجي
يادی و کسي
يه آزادی اقتصي
درجي
کشورهای منتخ را نمیتوان رد کرد.
لگاریتم سهم شياغالن دارای تحصيیالت متوسيطه بيه
عنييوان شيياخ سييرمایه انسييانی تييأثیر مثبييت و
معناداری بر کسری بودجه در گروه کشورهای منتخ
دارد؛ بنابراین فرضیه مربوط به ارتباط معنادار
میان سيرمایه انسيانی و کسيری بودجيه در گيروه
کشييورهای منتخيي را نمييیتييوان رد کييرد .بييا
سرمایهگراری در سرمایه انسانی از یک سو کیفیيت
نیروی کار بهبود یافته و ليرا موجي کيارایی و
بازدهی بیشتر نیيروی کيار شيده و بيدین ترتیي
تولید و درآمدهای دولتی را افزایش میدهيد و از
سوی دیگر سرمایهگراری در سرمایه انسيانی موجي
ابداع طر های نوین در تولید شده و لرا موجبيات
استفاده بهینه و مطلو از مناب و سایر عواميل
تولید را فراهم ساخته و از این طریق نیز ظرفیت
تولیدی کيل اقتصياد را افيزایش و درنهایيت بيه
افزایش رشد اقتصادی ،درآمدهای مالیاتی و کياهش
کسری بودجه کميک میکنيد .از سيوی دیگير بهبيود
کیفیييت سييرمایه انسييانی ،هزینييههای دولتييی را
افزایش میدهد .حال با توجه به اینکيه در گيروه
کشورهای منتخ در این مقاليه تيأثیر هزینيههای
دولتی از درآمدهای مالیاتی بیشيتر بيوده اسيت.
بهبود سرمایه انسانی سب افيزایش کسيری بودجيه
شده است .شواهد موجود در بیشتر كشورها صينعتي
نیز مرید این حقیقت است كه میان سيرمایهگيرار
آموزشي نیرو انساني و رشد اقتصاد  ،درآميدهای
مالیاتی و کسری بودجه ارتباط قو وجود دارد.
لگاریتم تولید ناخال داخلی واقعيی بيه عنيوان
شاخ رشد اقتصادی تأثیر مثبيت و معنياداری بير
کسييری بودجييه در گييروه کشييورهای منتخيي دارد؛
بنابراین فرضیه مربوط به ارتباط معنادار میيان
رشد اقتصادی و کسيری بودجيه در گيروه کشيورهای
منتخ را نمیتوان رد کرد .بيا افيزایش تولیيد،
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درآمدهای مالیياتی و هزینيههای دولتيی افيزایش
مییابد .حال با توجه به اینکه در گروه کشورهای
منتخ در این مقاله تأثیر هزینيههای دولتيی از
درآمدهای مالیاتی بیشتر بوده است ،لرا افيزایش
تولید ناخال داخلی واقعی موجي افيزایش کسيری
بودجه شده است.
 مقدار ضری تعیین در معادات نشان میدهد که بیش
از نود درصد از تغییرات کسيری بودجيه در گيروه
کشورها منتخ درآمد توسط متغیرها مستقل ميدل
توضیح داده شده است.
2
 آماره آزمون سارگان 9که از توزیي  بيا درجيات
آزاد برابر با تعداد محدودیتهيای بيیش از حيد
مشخ برخوردار است ،فرضیه صفر مبني بر همبسيته
بييودن پسييماندها بييا متغیرهييا ابييزار را رد
میکند .بير اسياس نتيایج حاصيل از ایين آزميون
متغیرها ابزار به كار گرفتيه شيده در تخميین
مدلها از اعتبار ازم برخوردار هستند .درنتیجيه
اعتبار نتایج جهت تفسیر تأیید میشوند.
با توجه به نتایج حاصل از این مقاليه پیشينهادهای
زیر ارائه میگردد.
 تالش در جهت روشنسازی قوانین و رفي برداشيتهای
شخصی از قوانین؛
 افزایش وظایف نظارتی دولت در جهت اجيرا صيحیح
قوانین و کاهش وظایف اجرایی آن؛
 ایجاد نظام حقوقي سالم در پرتو حاكمیت قانون و
كاهش خطر ابطال قراردادها؛
 ایجاد شفافیت در فرآیند قانونگيراری و عملکيرد
نهادهای اجرایی.
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