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چکیده مقاله:
توهم مالی از عوامل موثر بر وضعیت بودجه دولت است .توهم مالی به درک نادرست از پارامترهای مالی و برآورد بیش از
حد و کم تر از حد مخارج و بدهیهای مالیاتی اشاره دارد و موجب سو گیری در تصمیمگیری بودجه ای در تمام سطوح
دولت میشود .به نحوی که وجود توهم مالی در مودیان مالیاتی ،ساختاری از انگیزهها را در مقابل سیاستمداران و تصمیم
گیرندگان قرار می دهد که ضمن اتخاذ برنامههای مصارف عمومی به افزایش مخارج ،بزرگتر شدن اندازه ی دولت و در
نتیجه افزایش کسری بودجه منجر میشود .هدف پژوهش حاضر ،بررسی اثر توهم مالی بر سیاست بودجه ای ،در منتخبی
از کشورهای در حال توسعه در دوره ی زمانی  2000تا  2014است .برای این منظور از تکنیک داده های تابلویی پویا و
تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی ) (GMM-Sysاستفاده شده است .نتایج نشان می دهد توهم مالی اثری
مثبت بر کسری بودجه دارد .به نحوی که اثرپذیری کسری بودجه از توهم مالی در کشورهای صادرکننده نفت بیش از
سایر کشورها در کشورهای با کسری بودجه ی باال بیش از کشورهای با کسری بودجه پایین  ،در کشورهای با سطح توهم
مالی باال بیش از کشورهای با سطح توهم مالی پایین ،و در کشورهای با درآمد باال کمتر از سایر کشورهاست .تورم نیز با
اثری مثبت بر کسری بودجه همراه بوده و نرخ ارز و درجه باز بودن تجاری تاثیری منفی برکسری بودجه ی این کشورها
دارد.
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