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ها و به عنوان  ترین منابع تأمین مالی دولت درآمدهای مالیاتی در اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان یکی از مهم

ترین منابع ترین و با ثبات عنوان عمدهمقایسه این منبع به. شوند های مالی محسوب می ت سیاستگذاریثر جهؤ میابزار
ها در تأمین مخارج دولت بیشتر باشد از ایجاد آثار درآمدی دولت حاکی از این است که هرچه سهم مالیات

یقت که حقیت باالی مالیات و این با در نظر گرفتن اهم. شودنامطلوب اقتصادی به میزان چشمگیری جلوگیری می
شدن همراه خود آثار مثبت و  دارند و در نتیجه، این جهانیشدن گام برمی اقتصاد کنونی کشورها در مسیر جهانی

 با استفاده از یک مدل لگاریتمی، درآمدهای مالیاتی و تأثیر کنیم تالش میمنفی خواهد داشت، لذا در مقاله حاضر 
های  برداری با وقفه ه برخی متغیرهای کالن اقتصادی را با استفاده از مدل خود توضیحشدن بهمرا شاخص جهانی

 و ضرایب بلندمدت و همچنین همجمعی بین دهیم می مورد بررسی قرار )1352-1385(گسترده برای بازه زمانی 
. باشدابطه مثبت میمتغیرها را با کمک الگوی تصحیح خطا ارزیابی کنیم که نتایج بدست آمده بیانگر وجود یک ر

با توجه به حساسیت موضوع و نقش عظیم درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران تأثیر این متغیر را با میزان خروج 
نتایج . دهیم  تخمین و مورد تجزیه و تحلیل بیشتر قرار میECM و ARDLهای   مدلازطریقبطور جداگانه سرمایه 

  .باشدک رابطه مثبت بین درآمدهای مالیاتی و خروج سرمایه می وجود یدهنده حاصل در این بخش نیز نشان
  

  .JEL: K34 ،E22 ،C87بندی طبقه
  . الگوی تصحیح خطاوگذاری   امنیت سرمایه، فرار سرمایه، شاخص جهانی شدن،درآمدهای مالیاتی :کلیدی های واژه    

  

                                                 
 7/5/1391 :                               تاریخ پذیرش13/7/1390 :تتاریخ دریاف *
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144 62های اقتصادی شماره  ها و سیاست فصلنامه پژوهش              

  مقدمه. 1
برخی این پدیده را . دنمودادی از آنها اشاره توان به تع که می شدن وجود دارد تعاریف مختلفی از جهانی
 کنندالمللی بازارهای ملی شامل بازار کاال، خدمات، سرمایه و نیروی کار تعریف میبصورت افزایش ادغام بین

 دارد که در آن وضعیت رابطه تجاری بین کشورها و جریان اشاره شدن به وضعیتی  جهانی).2006فرانکل، (
  .یابدها کاهش میدت گسترش یافته و بسیاری از هزینه بشیالمللسرمایه بین
یندی در نظرگرفت که در آن مرزهای اقتصادی میان کشورها هر روز کمرنگ اتوان فرشدن را می جهانی

شود و تحرک روزافزون منابع، تکنولوژی، کاال و خدمات، سرمایه و حتی نیروی انسانی در ماورای مرزها می
شدن مفهومی  جهانی. انجامد و در نتیجه به افزایش تولید و مصرف در کشورها میگیرد صورت میبه آسانی

یندی که وابستگی متقابل جهانی ا فر واست که هم به فشرده شدن جهان و هم تشدید آگاهی جهانی اشاره دارد
شدن  انیخالصه آنکه جه.  به دنبال داشته است20و آگاهی از جهان به عنوان یک کلیت یکپارچه را در قرن 

. شوندثیرات سیاسی و اقتصادی هدایت میأ مخلوطی از تازطریقهایی است که ای پیچیده از جریانمجموعه
های فراملیتی  همزمان نیروها و نظام وویژه در کشورهای پیشرفته دگرگون ساختهه شدن زندگی را ب جهانی

  .کندجدید ایجاد می
 که همزمان با تشکیل اولین جوامع بشری مالیات نیز پا به نمودا توان ادعدر خصوص درآمدهای مالیاتی نیز می

 شود که از آنیک اقتصاد اجتماعی برای انجام وظایف خود به ابزارهایی متوسل می. عرصه ظهور گذاشته است
کنش عنوان   جامعه از نظر اصولی بهدر تفکر لیبرالی.  دولت است یکی از این نهادها.کنیمعنوان نهاد یاد می تحت

 در نظریه سیاسی لیبرالی دولت به عنوان قراردادی بین افراد تعریف. و واکنش بین افراد مستقل قابل درک است
. )1379شان هادگوپور،  (یابدگیری و اجرای جمعی افزایش می ها با تصمیم شود که منافع آنها در برخی زمینه می

از . باشدترین آن درآمدهای مالیاتی می که عمدهنهاد دولت برای اعمال حاکمیت جمعی نیازمند درآمد است
 در زمینه اقتصاد ویژه به با گسترده شدن وظایف دولت نسبت به گذشته مسائل و مشکالت دولت ،سوی دیگر

ها و  ثبات قیمت و تورم کاهش ثروت، و درآمد عادالنه توزیع اشتغال، اقتصادی، رشد قبیل از اهدافی .شودمی بیشتر
درآمدهای دولت اغلب به دو گروه درآمدهای مالیاتی . هاست ترین اهداف دولت اقتصادی از مهمایجاد امنیت 

نقش درآمدهای مالیاتی در بسیاری از کشورها در مقایسه با سایر منابع درآمدی . شودو غیرمالیاتی تقسیم می
. کاهدتوجهی می ادی به میزان قابلبیشتر حائز اهمیت است و در مقایسه با سایر منابع از ایجاد آثار نامطلوب اقتص

 اما با توجه به ساختار ،این منبع درآمدی به دلیل قابلیت کنترل بر سایر منابع ناشی از اقتصاد داخلی ترجیح دارد
اقتصادی ایران درآمدهای دولت نیز همانند سایر متغیرهای کالن اقتصادی از درآمدهای حاصل از فروش نفت 

شود از سهم اندکی نسبت به سایرین راتی که بواسطه تغییر در درآمدهای دولت پایدار می و تغییپذیرند تأثیر می
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145 شدن و تأثیر آن بر درآمدهای مالیاتی در ایران فرایند جهانی

های ریزی یک نظام مالیاتی منظم و سیستماتیک بستر مناسبی برای احراز برنامه  پی،بنابراین. باشدبرخوردار می
  . ی شودبین های توسعه اقتصادی پیش در قالب برنامهبایست میکند که گوناگون ایجاد می

 لذا در ،نمایاند های دقیق در این زمینه را بیشتر می شده، لزوم انجام مطالعات و بررسیذکربا توجه به مفاهیم 
تحقیق حاضر پس از مروری بر ادبیات تحقیق و بررسی تحقیقات انجام شده این رابطه مورد سنجش قرار گرفته 

  .گرددو پیشنهادات الزم ارائه میگیری  ی و در نهایت نتیجهیو عوامل تأثیرگذار شناسا
شدن شاخص  یند جهانیا در بررسی فر)الف :باشند شرح مطرح می اینفرضیات اصلی مقاله نیز به

 اثر درآمدهای مالیاتی بر خروج )ب .باشدآزادسازی تجاری دارای اثری مثبت بر درآمدهای مالیاتی در ایران می
  .باشدسرمایه از ایران مثبت می

  
   بر ادبیات و پیشینه تحقیقمروری. 2
  شدن  جهانی.2-1

 مفهومی است چند بعدی که ابعاد مختلف حیاتی انسانی از جمله ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، شدن جهانی
شدن را افزایش وابستگی متقابل  توان جهانی بنابراین در یک معنای کلی می،شودمحیطی را شامل می زیست

توان این سطوح وابستگی اما چگونه می. دانست) ها و غیرهها، کشورها، شرکتانساناعم از (اجزاء دور از هم 
 و پیامدهای گوناگون آن را مورد ارزیابی قرار داد؟ میزان مشارکت یک کشور نمودگیری متقابل را اندازه
ن شد که توان مطمئ میطریقشود؟ از چه شدن چگونه مشخص می یند جهانیاهای مختلف در فرخاص از جنبه

توان  چگونه میدرنهایت اینکهای؟ ای ذهنی و افسانهای است واقعی و درحال وقوع ونه انگارهشدن پدیده جهانی
 بدون تردید ارائه ؟شدن در حال گسترش و پیشرفت است یا برعکس دریافت که آیا در دنیای واقعی جهانی

  .باشدمناسب از جهانی شدن می مستلزم در اختیار داشتن شاخص ها پرسشپاسخ منطقی به این 
شود؛ بلکه شامل جریان  الملل منحصر نمی گذاری و مالیه بین شدن اقتصاد تنها به تجارت، سرمایه البته جهانی

های  بنابراین منطقی است که شاخص،گردد مرزهای ملی نیز مییها در ماوراخدمات، تکنولوژی و اندیشه
 شدن  جهانیسوییاز . یند را پوشش دهدا که هر یک ابعاد مختلفی از این فرشدن وجود داشته باشد مختلفی از جهانی

منظور از آزادسازی ملی، . المللی دانستتوان مترادف با آزادسازی اقتصادی در سطوح ملی و بیناقتصاد را می
وانع المللی، کاهش مسازی، کاهش مداخله دولت در اقتصاد و حرکت به سوی بازار و آزادسازی بینخصوصی

هانی شدن، با این تعریف از ج. باشدبر سر راه تجارت کاالها و خدمات، جریانات سرمایه و انتقال تکنولوژی می
های جهانی شدن  در شمار شاخصهای باز بودن تجاری و مالیهای آزادی اقتصادی و نیز شاخص شاخصتمام

 که برخی ازی تعریف و ارائه گردیده استادسشدن و آز  از جهانیبسیاریهای تاکنون شاخص. گیرندقرار می
  .باشندهایی ساده مینسبتاً جامع و مرکب از چندین شاخص فرعی و برخی دیگر شاخص
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146 62های اقتصادی شماره  ها و سیاست فصلنامه پژوهش              

  شدن  ایران و جهانی.2-2
ها   گذاشته و فرصتیثیرات فراوانی در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برجاأشدن ت جهانی

از لحاظ اقتصادی این پدیده آنچنان اقتصاد کشورها را به هم مرتبط .  استنمودهاد  ایج راهای مختلفی و چالش
ساخته و به سمت یکپارچگی پیش رانده است که آثار هر پدیده چه مثبت و چه منفی در قلمرو یک اقتصاد 

 بعد کاال افزایش چشمگیر تجارت جهانی چه در. یابدماند و به سرعت به سایر نقاط جهان تسری میمحدود نمی
 و و چه خدمات، انتقال گسترده سرمایه و منابع مالی، گسترش سریع تولید و مصرف، تغییرات سریع در الگوی مصرف

  . استشدن  از جمله آثار مهم پدیده جهانیهای رقابتی زیست و نقش محوری کارایی در تولید و خلق مزیت
و اصول حاکم بر آن و شرایط اقتصادی و حال عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی به دلیل شرایط 
تر به آثار مثبت عبارتند از دسترسی آسان. اجتماعی کشور تبعات مثبت و منفی متعددی در پی خواهد داشت

گذاری  بیشتر سرمایه جذب ،جهانی دهکده در مانور قدرت و امتیاز اخذ زنی، چانه قدرت افزایش ،جهانی بازارهای
 امکان استفاده از ،...)افزایش تولید، افزایش صادرات، ورود تکنولوژی و (ثبت آن خارجی و انتفاع از آثار م

 توسعه ، بهبود وضعیت حقوق مالکیت در ایران، جهت حل اختالفات تجاریWTOهای ها و سیستممشاوره
  منسوجات داریم همچون کاالهای کشاورزی، را در محصوالتی که مزیت نسبی در تولید آنهاویژه صادرات ایران به

گیری  وابسته به صنعت الکترونیک و بهره صنایع بالقوه صورتب و چرم پتروشیمی، صنایع غذایی، صنایع پوشاک، و
 ءارتقا. ی از صنایع و محصوالت کشورهای در حال توسعه درنظرگرفته شده استرخاز تسهیالتی که برای ب

 امکان افزایش درآمدهای ،المللی  بینکیفی محصوالت تولیدی کشور به سبب لزوم رعایت استانداردهای
 اصالح و به هنگام شدن قوانین توسعه ،ایای و تبدیل آنها به موانع تعرفهمالیاتی کشور با حذف موانع غیرتعرفه

سازی و در   اجبار دولت به گسترش حیطه عملکرد بخش خصوصی و جدیت بیشتر در خصوصی،صادرات
یکی از نقاط ضعف  که کشور در حمایتی های اصالح و بهبود سیستم وآن از حاصل مثبت آثار به یابیدست نتیجه

آثار منفی نیز عبارتند از افزایش واردات ناشی از برداشتن موانع . باشدهای تولیدی و اقتصادی می در زمینه فعالیت
کسری زیاد در  امکان ،های ارزی و زیان حاصل از آن با توجه به کمبود منابع ارزیای و حذف کنترلغیرتعرفه

کاری در نتیجه کاهش تولید افزایش بی احتمال ،تراز بازرگانی به دلیل افزایش واردات پیش از افزایش صادرات
  .صنایع و کارخانجاتی که دارای محصوالت قابل رقابت نیستند

  
  شدن و بازارهای مالی  جهانی.2-3

 ملی ما و تهدیدی بر ضد منافع را خواهد یندی است که قابلیت تبدیل به فرصتی برای منافعا فرشدن جهانی
شدن  جهانی . دارد رادهد بستگی مستقیم به نحوه مواجهه ما با آن رخ می کهداشت و اینکه کدام روی سکه

 بازارهای المللی و افزایش حجم معامالت در توسعه بازارهای مالی بین. یابدبازارهای مالی هر روز توسعه بیشتری می
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147 شدن و تأثیر آن بر درآمدهای مالیاتی در ایران فرایند جهانی

های ارتباطی و اطالعاتی،  وریاپیشرفت در فن.  سرمایه یک واقعیت غیرقابل انکار استخارجی و بازارهای
مایه و رالمللی س آزادسازی در بازارهای سرمایه و ارائه ابزارهای جدید مالی باعث تحرک بیشتر گردش بین

  .شود میالمللی  راهنمایی برای افزایش توسعه و کارایی در بازارهای مالی بین
. شوندالمللی سرمایه محسوب می های بیند که مرزهای بومی موانعی در راه جریاننده میشواهد نشان
اندازهای ملی عمدتاً  های بومی بوده و پسگذاران در کشورهای صنعتی به سمت دارایی پرتفولیوی سرمایه

یکی اینکه . ی استالمللی دارای دو بعد اساس افزایش در معامالت مالی بین .شوند صنایع ملی جذب میازطریق
  و دیگری اینکه آثارشوداندازها که باعث بهبود کارایی در تخصیص منابع می افزایش تحرک و پویایی پس

 به واسطه توسعه معامالت قیمت ،به عبارت دیگر. بخشدالمللی کارایی ریسک انتقال را بهبود می معامالت بین
کند و این شواهد دلیلی بر  سبت به گذشته عمل میهای مالی در بین کشورها بصورت هموارتری ن دارایی
  .شدن بازارهای مالی است جهانی

دهی  شدن بازارهای مالی در آینده کاربردهای مهمی برای جهت  حرکت و توسعه جهانی،چگونگی جهت
المللی شدن  شدن بازارهای مالی و بین بین دو اصطالح جهانی .های پولی توسط بانک مرکزی دارد به سیاست

المللی شدن بر شرایطی داللت دارد که معامالت خارجی مشخصی  بین. ازارهای مالی تفاوت وجود داردب
 بازارهای مالی آنها آنچنان ویژه  کشورها بهتمامکه اقتصاد  شدن بر شرایطی داللت دارد یابد و جهانیافزایش می
م ز کشوری مکانیکه زمانی وان مثال،عن به. آورندشوند که یک بازار جهانی واحد را بوجود مییکپارچه می

گیرد  واحدی را برای واردات محصوالت کشاورزی به منظور حمایت از بخش کشاورزی بومی خود درنظر می
  .تواند توسعه یابدشدن نمی جهانی اما المللی شدن توسعه یابد ممکن است بین

ی مالی و بازارهای کاال و خدمات شدن بازارها ینای بسته بین جهارسد که رابطهبه هر حال به نظر می
شدن بازارهای مالی باعث تحرک در بازارهای کاال و خدمات برای  که توسعه در جهانی  بطوری،وجود دارد

  .شودشدن و برعکس می جهانی
  
  )های مالیموریانه( شدن بر روند اخذ مالیات  تأثیر جهانی.3

آوری  رفت سریع تکنولوژی احتماالً بر توانایی آنها در جمعالمللی کشورها همراه با پیش شدن و ادغام بین جهانی
شدن بر درآمدهای مالیاتی   جهانیآثار  با گذشت زمان،به عالوه. مالیات و توزیع بار مالیات اثرخواهد گذاشت

  .یابد و در آمارهای کشورها نمودار خواهد شد احتماالً افزایش می
 بطور اساسی طی سه دهه گذشته افزایش OECD کشور عضو با توجه به آمار موجود، کل بار مالیاتی هر

این رشد که طی ). 1997 در سال GDP درصد 36 به متوسط 1956 در سال GDP درصد 26از متوسط (یافت 
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های اخیر در برخی کشورها کاهش یافته یا متوقف شده بود با برخی تغییرات در ترکیب درآمد مالیاتی  سال
ها  سهم مالیات بر درآمد شخصی کاهش یافت و سهم مالیات بر درآمد شرکت در حالی که ،همراه گردید

ها در تأمین اجتماعی بطور اساسی افزایش یافته و همزمان یک انتقال آشکار از  مشارکت. نسبتاً ثابت باقی ماند
سازی   اثر جهانی میالدی90در دهه . ش به ثبت رسیدهای عمومی فرو های فروش خاص به سمت مالیات مالیات

  .با آزادسازی بازارهای سرمایه و وحدت بیشتر اقتصاد بیش از پیش احساس گردید
آوری  درآمدهای مالیاتی بیشتری را جمعهای قبل اعظم کشورهای صنعتی امروزه در مقایسه با سالبخش 

ی سیستم مالیاتی هاشود و بنیانهای مالی نامیده میتوان به آن چیزی که موریانهبا بررسی دقیقتر می. کنندمی
 اما ،دهندشدن را تشکیل می ها بخشی از تحوالت اکوسیستم جهانیاین موریانه. جوند، پی برد کشورها را می

ممکن است که در آینده، . اینکه آنها بطور جدی ساختارهای مالی را صدمه خواهند زد قابل بررسی است
. نش و تکنولوژی افزایش درآمدهای مالیاتی گرددهای ابداعی جدیدی در کاربرد دا شدن منجر به روش جهانی

گذارد را کاهش هایی را که بر اساس آن تحوالت جاری بر سیستم مالیاتی اثر می این امر نیاز به ارزیابی روش
 شده است که عبارتند از تجارت و معامالت الکترونیکی، ارائهدر اینجا تنها عناوین هشت موریانه مالی . دهدنمی

مرزی، ابزارهای مشتقه و وجوه تأمینی، ناتوانی در  ونیکی، تجارت درون شرکتی، مراکز مالی برونپول الکتر
 خریدهای خارجی که از این میان با توجه به  وهای خارجی های مالی، رشد فعالیتگیری از سرمایه مالیات

  .دهیمارتباط موضوع مورد ششم را توضیح می
و درآمدهای  مالی سرمایه از گیری مالیات در کشورها تمایل عدم )اغلب(یا  توانایی عدم  مالی، موریانه ششمین

المللی ادغام شده و کاراتر گردیده است  از آنجایی که بازار سرمایه بین. های باالی تجاری استاشخاص با توانایی
التر از آنچه در خارج اخذ های بابرای کشورها مشکلتر شده است که از سرمایه جابجا شده یا افراد بسیار ماهر در نرخ

دهنگان در خروج سرمایه به  های مالیاتی باال در یک کشور به عنوان انگیزه مالیاتنرخ. گردد مالیات گرفته شودمی
این مسئله موجب مسائل غیرقابل حل مهمی در اتحادیه . گردد می،هایی که مالیات کمتر استخارج به سوی محدوده

های مالیاتی نهایی کمتری را بر افراد تحمیل نمایند و یا مالیات بر درآمد   کشورها نرخاروپا شده است و موجب شده
شده بطور  های باال در تحمیل به یک دنیای جهانی های جهانی با نرخ در نتیجه، مالیات. ی را معرفی نمایندا دوگانه

  .شوندروزافزونی با مشکل مواجه می
  

   نظام مالیاتی ایران .4
 درآمدهای دولت  توصیف کارکرد درآمدی دولت ایرانهای بخش عمومی و همچنین درریدر قالب تئو

 ،درآمدهای غیرمالیاتی واقع در .دنباش می درآمدها سایر و مالیاتیغیر درآمدهای مالیاتی، درآمدهای شامل معموالً
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 نفت، مانندت  شامل سود ناشی از انحصارات دول کههای اقتصادی دولت است درآمدهای ناشی از فعالیت
درآمدهای ناشی از امالک عمومی، فروش ، ها و نهادهای دولتی  کارمزد ارائه خدمات توسط سازمان،آهن راه

 ،منظور از سایر درآمدهای دولت. دوش می) انتشار اسکناس(  وام یا درآمد فعالیت نهادهای پولیء اعطا ویا اجاره
، درآمدهای متفرقه و )و فروش ارز(ت و فروش کاالدرآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت دولت، خدما

  .باشدگذاری دولت در خارج کشور میها و سود حاصل از سرمایه بهره وام
بررسی . کنیمهای موردنظر را بررسی می  ابتدا روند درآمدها و سپس سازگاری آن با مدل،در ادامه

 1353مگیر درآمدهای نفتی در سال عملکرد نظام مالیاتی کشور حاکی از آن است که پیش از رشد چش
درآمدهای مالیاتی روند معتدلی داشته، اما افزایش شدید بهای نفت موجب کاهش سهم درآمدهای مالیاتی و 

) پس از افزایش قیمت نفت( بررسی روند درآمدهای دولت. افزایش سهم نفت در بودجه عمومی گردیده است
ها کمتر  ای بوده که جز در یکی دو سال همواره سهم مالیاتنهترکیب درآمدهای دولت به گو دهد کهنشان می

تحوالت بازار جهانی نفت همواره درآمدهای مالیاتی را  همچنین، . درصد درآمدهای دولت بوده است50از 
تأثیر قرار داده، زیرا بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی بطور مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به درآمد نفت  تحت
 درصد 30های مستقیم و بیش از   مالیات بر واردات که همواره سهم زیادی از مالیاتعنوان مثال، به .ستبوده ا

دهد بطور مستقیم وابسته به ارز حاصل از صادرات نفت است و همچنین مالیات درآمدهای مالیاتی را تشکیل می
  .دهد درصد درآمدهای مالیاتی را تشکیل می35ها که حدود  بر شرکت
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  .1387 ،بانک مرکزی: مأخذ
  میزان و تغییر سهم نفت و مالیات از درآمدهای دولت. 1نمودار 



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

150 62های اقتصادی شماره  ها و سیاست فصلنامه پژوهش              

ای  و واسطه اولیه مواد واردات به ها شرکت این شدید وابستگی دلیل به ناحیه این از مالیاتی درآمد ،نتیجه در
م پایین درآمدهای مالیاتی از  عالوه بر سه،طور کلی ب.های درآمدهای نفتی بوده است تأثیر نوسان همواره تحت

 حاکی از ساخت  درآمدهای مالیاتی به درآمد نفت درصدی50کل درآمدهای دولت وابستگی متجاوز از 
 هدهند های مختلف قبل و بعد از انقالب نشان مقایسه این نسبت در سال. باشدنامناسب و نامطلوب این درآمدها می

از جمله دالیل این نوسانات، نوسان قیمت نفت و تأثیر متقابل . ده استهای اخیر بو نوسان و نیز کاهش آن در سال
 نفتی و آن بر درآمدهای مالیاتی و تولید ناخالص داخلی بوده که نشانگر وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای

ی دولت را ها را از درآمدها میزان و تغییرات سهم نفت و مالیات) 1(نمودار . عملکرد نامطلوب نظام مالیاتی است
های جاری به وسیله درآمدهای مالیاتی از جمله معیارهای  میزان پوشش پرداخت ، عالوه بر موارد فوق.دهد نشان می

 امر است که در طول دهنده این های جاری نشان ها از هزینه مشاهده سهم مالیات. ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی است
های جاری دولت را پوشش   نبوده که بتواند حداقل نیمی از هزینههای مورد بررسی این درآمدها در سطحی سال

دهنده  ها نشان این واقعیت. دهد و درآمدهای نفتی و سایر درآمدها بخشی از این شکاف را پوشش داده است
   .هاست نارسایی نظام مالیاتی و لزوم تالش بیشتر در جهت رفع این نارسایی

یی نظام مالیاتی اهای مهم ارزیابی کار  ناخالص داخلی از دیگر شاخصنسبت مالیات به تولیدعالوه براین، 
 زمانیای برای نشان دادن اصل رعایت عدالت و مساوات مالیاتی تنها  استفاده از این نسبت به عنوان ضابطه. است
ه در بین  این برداشت چگونهمچنین ،پذیر است که بدانیم چه میزان از تولید ناخالص داخلی قابل برداشت امکان
  ).1375نژاد،   شبیری و1384پژویان، ( گردد های مختلف اقتصاد کشور توزیع می بخش

 شود از مقایسه سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی در ایران با دیگر کشورها این نتیجه حاصل می
 هم بررسی.  به افزایش بوده است کشورهای صنعتی و پیشرفته روتمامهای مورد مطالعه این نسبت در  که در طول سال

د که میانگین نسبت سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در اغلب نده واقعی و هم برآوردهای علمی  نشان می
  حدود2003که این سهم در ایران تا سال  ، در حالی)2005روسن، (  درصد گذشته است30ز مرز  اکشورهای پیشرفته

مالیات   سهم2004 ایجاد شده در نظام مالیاتی و رشد این شاخص در ایران در سال  درصد بوده و با وجود تغییرات5/5
 توجهی از مالیات در ایران این در شرایطی است که بخش قابل.  درصد تولید ناخالص داخلی بوده است7حدود 

  . باشدید ناخالص می درصد تول7 بنابراین میزان حقیقی مالیات بدون نفت در ایران کمتر از ،مربوط به بخش نفت است
  
   مطالعات انجام شده.5

  جنوبشدن، سازمان جهانی تجارت اتحادیه کشورهای جهانی"عنوان  تحتدر مقاله خود  )2001(کیم آندرسون 

 حداقل به اندازه نیز فقیر درکشورهای شدن جهانی یندافر فراگیر آثار که کند می عنوان چنین ")آنآسه( آسیا شرقی
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ثیر أ سازمان جهانی تجارت نیز تمانندالمللی  این کشورها از نهادهای بین. شود مشاهده میکشورهای ثروتمند
های کشورهای درحال توسعه و  ها و سیاستسازمان مذکور باعث تحول گزینه. گذارندثیر میأپذیرفته و برآنها ت

در مقاله . و به افزایش است رنیزثیرگذاری این کشورها بر سازمان مذکور أتوانایی ت. ر شده استادر حال گذ
های تجارت وتوسعه  شدن، سازمان جهانی تجارت و استراتژی  جهانیهجانب  بررسی این تعامل سهحاضر، با

های   تا آثار و تبعات این امر را برای عملکرد دولتکنیم تالش میکشورهای در حال توسعه و در حال گذار 
 یکی از تبعات این امر دست شستن از برخی بطور قطع، . روشن سازیم21شرقی آسیا در اوایل قرن جنوب
 ،شدن آشکارتر شده است مدی آنها برای جهانیاایی که ناکاره دخالت.های دولت در بازار خواهد بوددخالت

های اقتصادی و سیاسی به چه اقدامات بازار  توجه شده است که برای تداوم یا بهبود عملکردنیزله أ به این مساما
  .نیاز استالمللی و ملی دیدی در سطوح بیندولتی ج
عنوان  "کشور مالیاتی درآمدهای بر جهانی مالی بحران ثیرأت بررسی" عنوان تحت خود مقاله در شفیعی  وزایر

 روند منظور، بدین. است گرفته قرار بررسی مورد ایران اقتصاد کالن متغیرهای برخی بر جهانی مالی بحران آثار کنند که می
 از استفاده با سرمایه بازار و خارجی تجارت دولت، مخارج نفتی، درآمدهای داخلی، ناخالص تولید تتغییرا
 آثار نهایت، در .است گرفته قرار تحلیل مورد واریانس تجزیه تکنیک و (VAR) برداری توضیح خود روش
 نشان نتایج بررسی. تاس گردیده ارائه شده وصول مالیات نوع تفکیک به کشور مالیاتی درآمدهای بر بحران
 شدت با 1388 سال در بحران آثار 1387 سال طی مذکور های شاخص نزولی روند به توجه با که دهد می

 .گردید خواهد نمایان ایران اقتصاد در بیشتری

کند  عنوان می "ایران در سرمایه بازار شدن جهانی های چالش بر تحلیلی" عنوان تحت خود مطالعه در شمسفالح
 داده قرار خود ثیرأت تحت را کشورها اقتصادی های برنامه تمام و بوده ناگزیر ضرورتی شدن جهانی امروز، اقتصاد در که

  .گیرد می قرار بررسی مورد شدن جهانی مسیر در ایران سرمایه بازار روی پیش های چالش ،مقاله این در. است

 .نیست یمستثن قاعده این از نیز سرمایه بازار و اشتهگذ ثیرأت ها حوزه تمام در شدن جهانی پدیده ،حاضر عصر در
 بایست می کشوری هر اقتصادی های برنامه و دارد قرار جهانیان تمام روی پیش که است واقعیتی شدن جهانی

 نصیب شدن جهانی فراوان های فرصت از استفاده امکان تا باشد اقتصاد شدن جهانی پدیده با همسو و هماهنگ
 عظیم مالی منابع و سرمایه ورود کشورها، مالی بازارهای شدن جهانی های فرصت ترین اصلی زا یکی. شود آنها

 اقتصادی توسعه و رشد به ودستیابی بقا حفظ لذا ،است اقتصادی مختلف های حوزه در گذاری سرمایه جهت
 منظور به شدن نیجها پدیده با همسوشدن و موجود شرایط تغییر نیازمند المللی بین سطح در رقابت و پایدار
 ،حال عین در. است برخوردار یاستراتژیک و خاص اهمیت از امر این و است الملل بین سطح در مالی منابع جذب
 های بحران با را کشور تواند می آنها به توجه عدم که است تهدیداتی دارای کشورها مالی بازارهای شدن جهانی
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 تهدیدات و ها فرصت است شده تالش دیگر کشورهای مالی زارهایبا مطالعه با مقاله این در. سازد همراه مالی
 تهدیدات با مقابله و ها فرصت از استفاده برای مناسب راهکارهایی سپس و شناسایی مالی بازارهای شدن جهانی
 .شود ارائه کشور مالی بازارهای شدن جهانی

  
  تخمین مدل. 6

های بکار رفته در هر دو مدل بررسی شده و در  اخصدر این بخش ابتدا نحوه محاسبه و برآورد برخی از ش
 سپس با توجه به این ،آوریم مرحله بعد ابتدا مدل مربوط به درآمدهای مالیاتی را تخمین و نتایج آن را بدست می

گذاری  حجم سرمایه با مستقیمی ارتباط درآمدها کسب در مالیاتی تعیین و اجرا نحوه و مالیاتی درآمدهای که مسئله
ثر بر ؤدو بعد جذب و فرار سرمایه دارد مدل دوم تحقیق به بررسی تأثیر درآمدهای مالیاتی و سایر عوامل مدر 

  .باشدفرار سرمایه در ایران می
  
   نحوه محاسبه برخی از متغیرهای موجود در مدل.6-1
   نحوه محاسبه میزان حجم فرار سرمایه.6-1-1

های متفاوتی نیز برای محاسبه حجم آن وجود دارد مانند روش  وشبا توجه به تعاریف مختلف از فرار سرمایه ر
روش ، روش خروج خصوصی سرمایه یا روش کمیجانی اول، (EIU) روش واحد اطالعات اقتصادی ،پاستور

  . روش تعدیالت بدهی وروش انتقاالت،  روش کادینگتون،تعدیالت نرخ ارز و معامالت ثبت نشده
ر شده در این تحقیق برای محاسبه حجم فرار سرمایه از روش تعدیالت های مختلف ذک از بین تمام روش

 ها و موجود بودن آمار متغیرهای بکار رفته در دوره موردنظر و مطابقت بودن نسبت به سایر روش  کاملدلیل بدهی به
 ر استکنیم که فرمول کلی آن بصورت زیبسیار باال با اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی کشور استفاده می

   :)1381 و سازمان امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی، 1380سازمان برنامه و بودجه، (
فروش ارز برای + خروج وام و سرمایه خصوصی خارجی+ بهره پرداختی+ گذاری مستقیم خارجی سرمایه

  فرارسرمایه = بازپرداخت اصل وام و اعتبارات خارجی + خدمات بخش خصوصی
دست آمده بدین صورت بدهی محاسبه گردیده است ارقام بی که در روش تعدیالت با توجه به مقادیر

  :باشدقابل تفسیر می
در . ای نداشته استمالحظه  فرار سرمایه رقم قابل)1341-1351( یعنی دوره 1352 از پیشهای   در سال

مالحظه درآمد ارزی  ل با افزایش چشمگیر قیمت نفت و افزایش قاب1353ویژه سال به  به بعد 1352های  سال
 با افزایش قیمت نفت و به دنبال آن 1353قابل ذکر است که در سال . سرمایه نیز رشد فراوانی یافته است فرار

 ارقام تزریقی بانک مرکزی به این بازار بود تنها میلیارد دالر 7 بالغ بر 1357تشکیل بازار ارز غیر بازرگانی تا سال 



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

153 شدن و تأثیر آن بر درآمدهای مالیاتی در ایران فرایند جهانی

 ادامه روند بازار ارز غیربازرگانی و نیز )1354-1357(های  در سال.  از کشور شدبسیاریکه باعث فرار سرمایه 
 1357 در سال. توجهی افزایش داد و اجتماعی اوایل انقالب فرار سرمایه را به میزان قابل تحوالت سیاسی

 به شرایط سیاسی ها عمدتاً فرار سرمایه در این سال. رسد  می1357سرمایه به اوج خود در چند سال قبل از  فرار
های ارزی و نااطمینانی به آینده  های اقتصادی، کاهش دریافتی اعتصابات گسترده، رکود فعالیت. شودمرتبط می

 به 1357ادامه روند سال .  میلیارد دالر رسید10ه ارقام فرار سرمایه به بیش از  کنمود را به سالی تبدیل 1357سال 
های ارزی برای کنترل خروج ارز از   محدودیت1358وت که در سال  نیز تسری یافت با این تفا1358سال 

ها و ذخایر  ای یافت و در پی بلوکه شدن دارایی مالحظه  وام کاهش قابلءدر این سال اعطا ،همچنین. ایجاد شدکشور 
 پایان داده کلیه معامالت دالری توسط مقامات سیاسی قطع و به بازار ارز غیر بازرگانی نیز  ایران در آمریکاارزی
البته . دهدمی نشان کاهش سرمایه خصوصی خروج و ارزی های پرداخت ا،ه وام پرداخت بجز 1359 سال در. شد

در سال . تأثیر قرار داد گیری و شرایط تحریم اقتصادی آمریکا نیز اوضاع خروج ارز از کشور را تحت گروگانبحران 
های  وام بهره و یافت کاهش  درصد31 حدود رسید سر از قبل ها وام از بخشی واریز دلیل به ارز رسمی  خروج1360

  .توجهی داشت پرداختی نیز تنزل قابل
 بیشتر کرد، انگیزه خصوصی را برای خروج  در این سال افزایش شکاف قیمت ارز رسمی و آزاد،از سوی دیگر

 پیرو 1361در سال . دیدهای دولتی و کاهش خروج رسمی ارز تا حدی باعث کاهش فرار سرمایه گر  کنترلاما
  در این سال.های خود را تأدیه نماید  ایران بدهی کهگیری مقرر شد بیانیه الجزایر در مورد حل و فصل بحران گروگان

 دهد ای، فرار سرمایه رشد نشان می  به واسطه افزایش بازپرداخت سرمایهاما ،اگرچه خروج خصوصی ارز کاهش داشت
ارزی، های ها، کاهش خروج خصوصی ارز، کنترل های جنگ با کاهش بهره ال یعنی س)1363-1367(های  سال

  .فرار سرمایه تا حدی کنترل شد) رفت که منبع بخشی از فرار سرمایه به شمار می(قطع فروش ارز مسافرتی 
های های خارجی و بهره فرار سرمایه افزایش چشمگیری یافت و دلیل آن نیز استعمال بدهی1371در سال 

توجهی به کشور وارد شده است و به همین شکل روند کاهش   انتقاالت قابل1372در سال . دی آن استتصاع
  .یابد ادامه می1383و افزایش میزان فرار سرمایه تا سال 
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  گذاریگیری متغیر امنیت سرمایه نحوه اندازه.6-1-2
  :باشد زیر می الگوی فرار سرمایه بصورت

  

)1(                                                 154321 UTUβEβKβIGβRβαCF ++++++= 

باید توجه داشت که بدون وجود  .پردازیمست که به توضیح آن می اگذاری همان امنیت سرمایهIG  در آن،که
توان امنیت را در جامعه امنیت هیچ میزانی از رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی قابل تصور نیست و بهترین نمادی که می

د، البته عکس این سازتواند این امنیت را برقرار دولت از طریق قوانین و مقررات می. برقرار سازد حکومت است
ترین عامل برای رفع یا ایجاد  تواند از طریق قانون و مقررات مهم دولت می، به عبارت دیگر.باشدموضوع نیز صادق می

  در محصول ناخالص ملی، (I)گذاری تی که در زمینه نقش سهم سرمایهبا توجه به مطالعا. اخالل در جامعه و اقتصاد باشد

)
PGN

I
گذاری با حاکمیت قانون ارتباط  و اثر آن در رشد اقتصادی صورت گرفته مشخص شد که سهم سرمایه)

گذاری بیشتری مایه که در آن سرسازد  مجموعه شرایطی را فراهم میه عبارت دیگر، حاکمیت بهتر قانونب. داشته است
 از  بدست آمده از مقدار،بنابراین. گرددگیرد و در نتیجه باعث استمرار و تداوم رشد اقتصادی میصورت می

(طریق
PGN

I
 هرچه مقدار ،بنابراین. گذاری در یک کشور استفاده نمودتوان برای نشان دادن میزان امنیت سرمایه می)

گذاری در  دهنده وجود شرایط مناسب و وجود امنیت الزم برای سرمایه کشور باالتر باشد نشانمحاسبه شده برای یک 
های خصوصی  گذاری بخش خصوصی است و سرمایه  سرمایهIباید توجه داشت که منظور از . آن کشور است

  .حساسیت باالیی نسبت به امنیت در جامعه دارند
  
  شدن گیری شاخص جهانی زه انداه مدل درآمدهای مالیاتی و نحو.6-1-3

  :باشدالگوی درآمدهای مالیاتی که بصورت لگاریتمی است به شکل کلی زیر می
  

14321 εLGDPβLOβLGLOBALβLCPIβαLTAX +++++=           
  

های  شدن است که برای محاسبه آن با توجه به روش دهنده شاخص جهانی نشان LGLOBAL ،در مدل فوق
ورهای متفاوت تا حال مورد استفاده قرار گرفته است روشی که بیشتر با چارچوب و متعددی که وجود دارد و در کش

  .شود  اقتصادی ایران سازگار است بصورت زیر در نظر گرفته می-شرایط خاص سیاسی

GDP

MX
GLOBAL

+
=  

  .تولید ناخالص داخلی است: GDP و واردات: Mصادرات، : X  در آن،که

)2( 

)3( 
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  های مدل درآمدهای مالیاتی بررسی پایایی متغیر.6-2
  :ای زمانی مورد مطالعه در الگوی درآمدهای مالیاتی که عبارتند ازه در مورد سری

LTAX :لگاریتم درآمدهای مالیاتی  
LCPI :کننده لگاریتم شاخص قیمت مصرف   

LGLOBAL :شدن لگاریتم شاخص جهانی  
LO :لگاریتم درآمدهای نفتی  

LGDP :لگاریتم تولید ناخالص داخلی  
 انجام گرفت و Microfitافزار   با نرم(PP) پرون - و فیلیپس(ADF) فولر تعمیم یافته -ی دیکییآزمون ایستا

  .اندنشان داده شده) 1( بیزین استفاده شده است که نتایج آزمون در جدول -جهت انتخاب وقفه بهینه از معیار شوارتز
  

  یستایی مربوط به متغیرهای الگوی درآمدهای مالیاتی نتایج آزمون ا.1جدول 
  

 PP اول  مرتبهتفاصل ADF اول  مرتبهتفاضل PPسطح  ADFسطح  متغیرها

LTAX 
ns851270/0 ns721211/0 *245471/4- *231288/4- 

LGDP 
ns546164/1- ns294574/1- *175150/4- *231288/4- 

LCPI 
ns201943/0- ns091581/0- *431042/3- *302793/3- 

LGLOBAL 
ns822768/1- *114417/3- **635760/5- - 

LO 
ns368677/0- ns422132/0- **089950/6- **010341/6- 

Non-Significance :داراغیرمعن.  
  . درصد معنادار یکدر سطح**: ادار و  درصد معن5در سطح *: 

  .نتایج تحقیق: مأخذ
  

 متغیرها در تمام ،های انجام شده طبق آزمون. اند انجام گرفتههای ایستایی فوق با عرض از مبدأ و روند آزمون
 پرون در –شدن طبق معیار فیلیپس تنها شاخص جهانی. شوند گیری ایستا می سطح خود ناایستا بوده و با یک تفاضل

  .باشددار میاسطح خود معن
 نمودارهای Microfitافزار  نرم. کنیم  استفاده میCusumsq, Cusumهای  منظور بررسی ثبات ساختاری از آماره به

کند که اگر نمودار   ارائه می درصد95پسماند تجمعی و مجذور پسماند تجمعی را بین دو خط صاف فاصله اطمینان 
شود و اگر نمودار از فاصله داخل فاصله اطمینان باشد فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود شکست ساختاری پذیرفته می

فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود شکست ) به عبارتی فاصله اطمینان را قطع کرده باشد( اطمینان بیرون زده باشد
برای یافتن تغییرات سیستماتیک در ضرایب  Cusumشود آماره  ساختاری رد و وجود شکست ساختاری پذیرفته می
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انی است مفید  زمانی که انحراف از پایداری ضرایب رگرسیون اتفاقی و ناگهCucum of Squareرگرسیون و آماره 
  ).1384تشکینی،  (شود واقع می

  
  
  
  

  
  

  

 (CUSUMSQ) مجذور پسماندهای تجمعی.3 نمودار                      )(CUSUMپسماندهای تجمعی. 2نمودار             

  
   برای الگوی درآمدهای مالیاتیARDL تخمین مدل .6-3

) تعداد مشاهدات کم  ( های کوچک ه با نمونه   گرنجر در مطالعاتی ک    – انگل   مانندهایی    روش ،بطور کلی 
مدت موجود بـین متغیرهـا اعتبـار الزم را     های پویای کوتاه  سرو کار دارند به دلیل درنظر نگرفتن واکنش       

ندارند، چراکه برآوردهای حاصل از آن بدون تورش نبوده و در نتیجه، انجام آزمون فرضیه با استفاده از            
هـای   استفاده از الگوهـایی کـه پویـایی        ،به همین دلیل  .  معتبر نخواهد بود   t مانندهای آزمون معمول    آماره
مدت را در خود داشته باشند و منجر به برآورد ضرایب دقیقتری از الگـو شـوند مـورد توجـه قـرار                     کوتاه
  .وارد شوند) 3(های متغیرها همانند رابطه  الگوی پویا الگویی است که در آن وقفه،بطور کلی. گیرند می

  

Yt = aXt + bXt-1 + cYt-1 + ut )4(                                                                                                         
  

های کوچک بهتر است تا حد امکان از الگویی برای کاهش تورش مربوط به برآورد ضرایب الگو در نمونه
  .در نظر بگیرد) 4(های زیادی برای متغیرها همانند رابطه  تعداد وقفهاستفاده کنیم که

∑ ++=
=

k

1i ttitiit ucW)Xq(L,bP)Y(L,ϕ )5(                                                                                                                                                                       
  

  : که در آن داریم نام دارد)ARDL( های گستردهالگوی فوق یک الگوی خود توضیح با وقفه
  

P
p

2
21 L...LL1P)(L, ϕϕϕϕ −−−−= )6  (                                                                                            
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1,2,...K..iLb...Lbb)q(L,b q
iqi1i0ii =+++= )7      (                                                                       

  

، متغیرهای مجازی، روند زمانی یا أ عرض از مبدمانندبرداری از متغیرهای ثابت : Wعملگر وقفه، : Lکه در آن، 
 یعنی به تعداد بار رترتیبات ممکن مقادی معادله را برای تمام حاالت و Microfit. زا با وقفه ثابت است متغیرهای برون

  . نیز تعداد متغیرهای توضیحی استkشود و  حداکثر وقفه است که توسط محقق تعیین میm. کند برآورد می
 کویین یا ضریب تعیین تعدیل شده -  بیزین، حنان-در مرحله بعد با استفاده از یکی از معیارهای آکاییک، شوارتز

 تا درجه شودبیزین استفاده می-یار شوارتز از مع100های کمتر از ر نمونهمعموالً د. شودیکی از معادالت انتخاب می
  .آزادی زیادی از دست نرود

انباشتگی آن است که این روش بدون در نظر گرفتن این  های هم در بین روش ARDLمزیت بسیار مهم روش 
ین روش نیازی به تقسیم متغیرها به  در ا،به عبارتی.  هستند قابل کاربرد استI(0) یا I(1)بحث که متغیرهای مدل 

  .متغیرهای همبسته از درجه یک و صفر نیست
برای این منظور از . نمودبیزین برای تخمین الگو استفاده خواهیم - و معیار شوارتزARDLدر اینجا نیز از مدل 

  .شود مشاهده می) 2(دهیم که نتایج در جدول  استفاده کرده و تخمین موردنظر را انجام میMicrofitافزار  نرم
  

  های گسترده برای درآمدهای مالیاتینتایج برآوردمدل خودتوضیح برداری باوقفه. 2جدول 
  

 Coefficient Sts.Error  T-Ratio Sig متغیرها

LTAX(-1) 43442/0 10906/0 9832/3 001/0 

LGDP 92412/0 44786/0 0634/2 050/0 

LCPI 53251/0 40422/0 3174/1 200/0 

LCPI(-1) 70750/0 36031/0 9636/1 061/0 

LGLOBAL 3247/0 15973/0 0063/2 056/0 

LO 13173/0 07738/0 7023/1- 102/0 

LO(-1) 11593/0 067311/0 7223/1 098/0 

(Constant) 6305/7- 9451/4 5430/1- 136/0 

Trend 12449/0- 052718/0 3615/2- 027/0 

DW-Statistic   R-Bar-Squared   R-Squared 

2506/0   99601/0    99701/0  
  .نتایج تحقیق: مأخذ   
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مقادیر . باشنددار میا متغیرها معن متغیر روند بوده و تمامأ وهد مدل با عرض از مبد  تحقیق نشان مینتیجهچه چنان
22 R,Rواتسون - نزدیک به هم و مقدار دوربین (DW)مناسب است .  

کننده و درآمدهای نفتی با یکسال  کنیم که شاخص قیمت مصرف اصل از تخمین مشاهده میبا توجه به نتایج ح
دار بوده و با درآمدهای مالیاتی در ایران رابطه مثبت دارد و همچنین تولید ناخالص داخلی ا درصد معن10وقفه در سطح 
از نظر روابط بلندمدت متغیرها نیز مدل مذکور را . شدن که رابطه مثبت با درآمدهای مالیاتی دارند نیو شاخص جها

) 3( های تشخیص که در جدول نتایج آزمون .آورده شده است) 3(دهیم که نتایج آن در جدول مورد آزمون قرار می
ها و در نتیجه عدم وجود خود  نشانگر برازش خوب مدل و عدم وجود الگوی منظم بین باقیماندهارائه شده است

  . باشدیهمبستگی بین اجزای اخالل م
  

  های تشخیصی معادله درآمدهای مالیاتی  آزمون.3جدول 
  

  آزمون  روش ضریب الگرانژ  Fروش 
  خود همبستگی  345/0  432/0
  شکل تبعی  922/0  935/0
  ها نرمال بودن باقیمانده  139/0  -
  ناهمسانی واریانس  762/0  771/0

  . تحقیقنتایج: مأخذ

  
  های گستردهی مالیاتی با استفاده ازروش خودتوضیح با وقفه نتایج برآورد بلندمدت درآمدها.4جدول 

  

 Coefficient Sts.Error T-Ratio Sig متغیرها

LGDP 6339/1  67840/0  4085/2  024/0  

LCPI 1925/2  66234/0  3102/3  003/0  

LGLOBAL 56662/0  32068/0  7669/1  090/0  

LO 02793/0-  14323/0  19500/0-  847/0  

(Constant) 4915/13-  8123/7  7270/1-  097/0  

Trend 22012/0-  10621/0  0724/2-  049/0  
  . تحقیقنتایج: مأخذ
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159 شدن و تأثیر آن بر درآمدهای مالیاتی در ایران فرایند جهانی

 بجز .باشنددار میا معن درصد10 متغیرها در سطح تمام بلندمدت بوده و هنتایج حاکی از وجود یک رابط
  .باشداشد یکی از دالیل آن میبی در بازار مییها ثباتی درآمدهای نفتی که نوسانات زیاد قیمت نفت که همراه با بی

 مبنای آماری استفاده از الگوهای تصحیح خطا را فراهم ای از متغیرهای اقتصادین مجموعهانباشتگی بی  همدوجو
مدت متغیرها را به مقادیر تعادلی بلندمدت  ترین دلیل شهرت این الگوها آن است که نوسانات کوتاه عمده. دساز می

 که در آنها با وارد کردن پسماند پایا از یک  استیئهای تعدیل جز در واقع نوعی از مدلاین مدل. دهدارتباط می
 .شوند گیری می مدت و سرعت نزدیک شدن به مقدار تعادلی بلندمدت اندازه ثر در کوتاهؤ نیروهای ممدترابطه بلند

  :برآورد این مدل شامل دو مرحله است
  .بطه بلندمدت و حصول اطمینان از کاذب نبودن آن استاین مرحله شامل برآورد یک را: مرحله اول
) 8(در این مرحله، وقفه پسماند رابطه بلندمدت را به عنوان ضریب تصحیح خطا استفاده کرده و رابطه : مرحله دوم
  :شودبرآورد می

  

t1ttt ecUb∆∆a∆Y +++= − )8                                                              (                                                           
  

رود  که انتظار می– در صورتی که با عالمت منفی ظاهر شودc خطا یعنی برآورد ضریب –ضریب تصحیح
دهد در هر دوره این ضریب نشان می.  نشانگر سرعت تصحیح خطا و میل به تعادل بلندمدت خواهد بود-چنین باشد

حال وجود هم انباشتگی  .شوداز عدم تعادل متغیر وابسته تعدیل شده و به سمت رابطه بلندمدت نزدیک میچند درصد 
دهیم که  مورد بررسی قرار می)ECM(ای از متغیرها را بر مبنای آماری با استفاده از الگوی تصحیح خطا بین مجموعه

 به مقدار تعادل اولیه  درصد56مدت با احتمال  ر کوتاه این واقعیت است که هرگونه انحراف دهدهند نتایج تخمین نشان
  .شوددر بلندمدت نزدیک می

  
   برآوردضرایب الگوی تصحیح خطا برای درآمدهای مالیاتی.5جدول 

 Coefficient Sts.Error T-Ratio Sig متغیرها

dLGDP 92412/0  44786/0  0634/2  049/0  
dLCPI 53251/0  40422/0  3174/1  199/0  

dLGLOBAL 32047/0  15973/0  0063/2  055/0  
dLO 13173/0-  077382/0  7023/1-  101/0  

d(Constant) 6305/7-  9451/4  5430/1-  135/0  
dTrend 12449/0-  052718/0  3615/2-  026/0  

(-1) ecm 56558/0-  10906/0  1858/5-  000/0  
 . تحقیقنتایج: مأخذ
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160 62های اقتصادی شماره  ها و سیاست فصلنامه پژوهش              

  :فرار سرمایه که عبارتند ازهای زمانی مورد مطالعه در الگوی در مورد سری
CF :حجم فرار سرمایه  

E : نرخ ارز  
R :نرخ بهره  

TU :درآمدهای مالیاتی  
IG :گذاری امنیت سرمایه  
K :کسری بودجه دولت  

 انجام گرفت و جهت Eviewsافزار   با نرم(PP) پرون - و فیلیپس(ADF)یافته   فولر تعمیم-ی دیکییآزمون ایستا
  .اندنشان داده شده) 6( بیزین استفاده شده است که نتایج آزمون در جدول -عیار شوارتزانتخاب وقفه بهینه از م

  
   نتایج آزمون ایستایی مربوط به متغیرهای الگوی فرار سرمایه.6جدول 

 PPتفاصل اول  ADFتفاضل اول  PPسطح  ADFسطح  متغیرها

CF 
ns983618/0 ns610822/0 *065180/5- *317725/5- 

R 
ns3318/2- ns4965/0- *8345/6- *02006/7- 

IG 
*309304/4- *02469/4- - - 

K 
ns356258/2- ns481928/2- *928266/5- *965321/5- 

E 
ns14830/4 ns68090/6- *4777/5- *3054/4- 

TU 
ns0445/5 ns949/12 *9734/4- *2012/5- 

NS :داراغیرمعن.  
  دارامعن درصد 1در سطح *: 

  .نتایج تحقیق: مأخذ
  

شده کلیه متغیرها  های انجام طبق آزمون. اند های ایستایی فوق در حالت با عرض از مبدأ و روند انجام گرفته نآزمو
  درصدیک متغیرها در سطح ایستایی تمام. شوندگیری ایستا می در سطح خود ناایستا بوده و با یک تفاضل(IG) بجز
  . باشند دار میامعن
  
  فرار سرمایه برای الگوی ARDL تخمین مدل .6-5
   فرار الگوی تخمین  در،بنابراین. باشد  در سطح خود ایستا میIGاند و تنها  نبوده ایستا خود سطح در متغیرها تمام اینکه به توجه با

بیزین -و معیار شوارتز ARDLمدل  ، از بنابراین.کنیم  استفاده(OLS) معمولی مربعات حداقل مدل از توانیم نمی سرمایه
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161 شدن و تأثیر آن بر درآمدهای مالیاتی در ایران فرایند جهانی

 و تخمین موردنظر را انجام نموده استفاده Microfitافزار  برای این منظور از نرم .الگو استفاده خواهیم کردبرای تخمین 
  .شود مشاهده می)7(دهیم که نتایج در جدول می
  

  های گسترده برای فرار سرمایه نتایج برآوردمدل خودتوضیح باوقفه.7 جدول
 Coefficient Sts.Error T-Ratio Sig متغیرها

  CF(-1) 57245/0  15885/0  6037/3  001/0 حجم فرار سرمایه
  IG 5/16740-  9/5921  827/2-  008/0 امنیت سرمایه گذاری

  E 1825/19-  3831/4  3765/4-  00/0 نرخ ارز
  R 5/3281  2/2300  4266/1  163/0نرخ بهره 

  R 2/5138-  2/2310  2241/2-  033/0 (1-)نرخ بهره با یکسال وقفه 
  K 5364/0-  33051/0  6229/1-  114/0دولت کسری بودجه 

  K 7992/0  3451/0  3154/2  027/0 (1-) کسری بودجه دولت با یکسال وقفه
  TU 777/4  8502/0  6193/5  000/0درآمدهای مالیاتی 
(Constant) 9/3108  1176  858/1  072/0  

Trend  8/1119  8/465  403/2  022/0  
DW-Statistic    R-Bar-Squared    R- Squared  

2526/2    98060/0    98486/0  
  .نتایج تحقیق: مأخذ

  
 درصد 5 متغیرها در سطح باشد و تمام و متغیر روند میأدهد مدل با عرض از مبدهمچنانکه نتیجه تحقیق نشان می

22 مقادیر. باشنددار میامعن R,Rواتسون - نزدیک به هم و مقدار دوربین (DW)ه به نتایج با توج . مناسب است
دار بوده و با فرار سرمایه در ایران ا درصد معن5کنیم که نرخ بهره با یکسال وقفه در سطح حاصل از تخمین مشاهده می

 هگذاری که رابطه منفی با فرار سرمایه دارد و ضریب بدست آمد رابطه منفی دارد و همچنین نرخ ارز و امنیت سرمایه
کسری بودجه نیز با یک سال .  بسیار باالی آن در تشدید یا کاهش گریز سرمایه داردگذاری نشان از تأثیرامنیت سرمایه

مدل مذکور را از نظر روابط بلندمدت متغیرها . باشندوقفه و همچنین درآمدهای مالیاتی رابطه مثبت با فرار سرمایه می
  .آورده شده است) 8(دهیم که نتایج آن در جدول نیز مورد آزمون قرار می
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162 62های اقتصادی شماره  ها و سیاست فصلنامه پژوهش              

  های گسترده نتایج برآورد بلندمدت فرار سرمایه با استفاده ازروش خودتوضیح با وقفه.8دول ج
 Coefficient Sts.Error T-Ratio Sig متغیرها

  /IG 3915-  1528  5611/2-  015گذاری  امنیت سرمایه
  E 86/44-  9172/9  524/4-  000/0 نرخ ارز

  R 434-  437  9926/0-  328/0نرخ بهره 
  K 6146/0  5639/0  090/1  0284/0جه دولت کسری بود

  TU 174/11  351/2  751/4  000/0درآمدهای مالیاتی 
(Constant) 5/67443  6/39183  7212/1  095/0  

Trend  1/2619  4/1061  4677/2  019/0  
  .نتایج تحقیق: مأخذ

  
 نرخ بهره که بجز .باشند  میدارا معن درصد5 بلندمدت بوده و کلیه متغیرها در سطح هنتایج حاکی از وجود یک رابط

شود و تقریباً ثابت توان در نوسانات کم دانست که بر خالف برخی از کشورها این نرخ در نظام بازار تعیین نمیعلت را می
 )ECM(ای از متغیرها را بر مبنای آماری با استفاده از الگوی تصحیح خطا انباشتگی بین مجموعه حال وجود هم .است

 40 این واقعیت است که هرگونه انحراف در کوتاه مدت با احتمال هدهند دهیم که نتایج تخمین نشانرار میمورد بررسی ق
  .شودمدت نزدیک می  به مقدار تعادل اولیه در بلنددرصد

  
   برآوردضرایب الگوی تصحیح خطا برای فرار سرمایه.9جدول 

 Coefficient Sts.Error T-Ratio Sig متغیرها

dIG 5/1674-  5921  827/2-  008/0  
dE 18/19-  383/4  376/4-  000/0  
dR 328  230  426/1  163/0  
dK 5364/0-  3305/0  622/1-  114/0  

dTU 777/4  8502/0  619/5  000/0  
d(Constant) 28835  15514  858/1  072/0  

dTrend 8/11119  8/465  4036/2  022/0  
(-1) ecm 4275/0-  1588/0  6915/2-  011/0  

  .یج تحقیقنتا: مأخذ
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163 شدن و تأثیر آن بر درآمدهای مالیاتی در ایران فرایند جهانی

  جوسیلیوس برای مدل فرار سرمایه - آزمون جوهانسن.6-6
باید توجه داشت که سه محدودیت مهم در استفاده از روش حداقل مربعات معموملی برای تخمین رابطه تعادلی 

 مستقیم بصورتیی مجانبی ندارند، آزمون فرضیه را اها، کار ها از تخمین این محدودیت. بلندمدت وجود دارد
های   تخمینOLSتوان روی ضرایب انجام داد، اگر بیش از یک بردار تعادلی وجود داشته باشد روش  نمی

های  ه روشی محدودیتئجوهانسن و جوسیلیوس با ارا. کنده نمیئانباشت ارا یک از بردارهای هم سازگاری از هیچ
توان روی پارامترهای  انبی دارند مییی مجا برآوردهای حاصل از این روش کار یعنیه شده را برطرف کردندئارا

 تعداد روابط بلندمدت را آزمون، شناسایی و برآوردهای سازگاری از پارامترهای وبلندمدت مدل آزمون فرضیه انجام داد 
باشد و   جوسیلیوس می– شناسایی تعداد روابط بلندمدت از روش جوهانسنبخش هدف در این بنابراین، .آن بدست آورد

در جدول ذیل بر طبق این . شود بیزین انتخاب می-ه بهینه مدل فرار سرمایه با استفاده از معیار اطالعاتی شوارتزدر ابتدا وقف
  .کند بودن آن است که کمترین وقفه را انتخاب می به صرفهدلیلاده از این معیار به استف. باشدمعیار وقفه بهینه یک می

  
  انسن جوسیلیوس برای فرار سرمایه انتخاب وقفه بهینه در آزمون جوه.10جدول 

order LL AIC SBC 

2 4/1426- 4/1498- 1/1560- 
1 7/1499- 7/1535- 5/1566- 
0 1/1780- 1/1780- 1/1780 

  . تحقیقنتایج: مأخذ 

  
  . شود سپس با آزمون جوهانسن جوسیلیوس تعداد بردارهای همگرایی تعیین شده و بردارهای همگرایی تخمین زده می
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164 62های اقتصادی شماره  ها و سیاست فصلنامه پژوهش              

   تعیین تعداد بردارهای همجمعی درمدل فرار سرمایه.11جدول 
 نوع آزمون مدل فرار سرمایه تعدادبردارهای همجمعی

H0 H1 مقداربحرانی  آماره
r =0 r =1 101/84 61/43 

r <=1 r =2 913/61 86/37 
r <=2 r =3 011/19 79/31 
r <=3 r =4 961/13 42/25 
r <=4 r =5 328/10 22/19 

λmax 

r <=5 r =6 246/5 39/12 
r =0 r >=1 56/194 85/115 

r <=1 r >=2 46/110 17/87 
r <=2 r >=3 54/48 00/63 
r <=3 r >=4 53/29 34/42 
r <=4 r >=5 57/15 77/25 

λtrace  

r <=5 r >=6 246/5 39/12 
 ویژه مقادیر 28282/0 36406/0 77102/0 86499/0
21802/0 11742/0 000/0  

   .نتایج تحقیق: مأخذ

  
 بردار همجمعی بین متغیرهای مدل در سطح دو بردار و با آزمون حداکثر ریشه مشخصه نیز  دوبا آزمون اثر

 بردار همجمعی وجود دارد که دو نیز طبق هر دو آزمون  درصد90شود و در سطح  مشخص می درصد95اطمینان 
  : شرح زیر استتخمین این بردارها به

  
   تخمین بردارهای همجمعی برای مدل فرار سرمایه.12جدول 

 بردار دوم بردار اول
بردارهمجمعی   بردار همجمعی متغیرها

 شده نرمالیزه
 بردارهمجمعی

بردارهمجمعی 
 نرمالیزه شده

CF 3765/0 1- 7750/0- 1- 
IG 7129/018935-811/2- 36274- 
R 0113/03018-0287/0- 3710- 
E 8511/0603/22-2975/0- 38/38- 

TU 1450/0-8504/37033/0 074/9 
K 1499/0-3980/04341/0 5601/0 

TREND 0062/0-6/16550153/0 2/1983 
 . تحقیقنتایج: مأخذ
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165 شدن و تأثیر آن بر درآمدهای مالیاتی در ایران فرایند جهانی

و نرخ گذاری، نرخ بهره   یعنی فرار سرمایه با امنیت سرمایه،هر دو بردار دارای تفسیر اقتصادی مطابق تئوری هستند
ای است  مستقیم دارند که این همان نتیجههارز رابطه منفی و با متغیرهای کسری بودجه دولت و درآمدهای مالیاتی رابط

توان مدل تصحیح خطا را نیز برای حجم فرار سرمایه و  بعد میهدر مرحل.  نیز حاصل شدARDLکه از تخمین مدل 
  .گذاری بدست آوردامنیت سرمایه

  
  وردضرایب الگوی تصحیح خطا برای حجم فرار سرمایهبرآ. 13جدول 

  

Regressor Coefficient Sts.Error T-Ratio prob 
Intercept 13048 8921 4627/1 152/0 
Ecm1(-1) 17428 14666 882/11 000/0 
Ecm2(-1) 70440 14666 8028/4 000/0 

   .نتایج تحقیق: أخذم
  

  گذاریبرای امنیت سرمایه برآوردضرایب الگوی تصحیح خطا .14جدول 
Regressor Coefficient Sts.Error T-Ratio prob 
Intercept 0636/0 0258/0 4571/2 019/0 
Ecm1(-1) 0494/0- 0425/0 1631/1- 252/0 
Ecm2(-1) 0994/0 0425/0 2371/2 025/0 

   .تحقیق نتایج :مأخذ
  

بردار دارای اثر معناداری بر فرار سرمایه بوده و  تصحیح خطای مرتبط با هر دو ههمانطور که مشخص است جمل
  .باشدگذاری نیز بردار دوم دارای اثر معنادار بر آن میدر خصوص امنیت سرمایه

  
  گیری و ارائه پیشنهاداتنتیجه. 7

 تی متغیرهای موجود در مدل درآمدهای مالیاتمامشود که  های انجام شده مشاهده می به استناد نتایج حاصل از تخمین
دار بودن اضمن معن) کننده، شاخص جهانی شدن، درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی شاخص قیمت مصرف(

درآمدهای نفتی و نوسانات قیمت نفت در . باشندتأثیرگذار می) درآمدهای مالیاتی(  متغیر وابستهبربصورت مستقیم 
بستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و عملکرد کنار وابستگی باالی درآمدهای مالیاتی به درآمد نفت نشانگر وا

ای که بین مقدار  مالحضه شدن در ایران و نیز شکاف قابل  شاخص جهانی،همچنین. نامطلوب نظام مالیاتی است
دهد  نشان میWTOشاخص آزادی اقتصادی برای ایران در مقایسه با متوسط شاخص کشورهای تازه ملحق شده به 

های اقتصادی و ساختار و   در نظام چندجانبه تجاری که باعث تشدید شکاف بین سیاستکه عدم همگرایی ایران
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تر بودن میانگین جهانی این شاخص بوده و علیرغم تأثیر مثبت آن روی  ینیکیفیت نهادی کشور شده است باعث پا
  .درآمدهای مالیاتی کار چندان چشمگیری صورت نگرفته است

 از یک ای متعددی که برای برآورد حجم فرار سرمایه وجود دارد که البته هیچه در این تحقیق با توجه به روش
آوری آمار و ارقام این مهم را انجام  های فراوان در جمع های موجود قطعی نیستند و با در نظر گرفتن محدودیت روش

 متغیرهای دیم که تمام در فرار سرمایه دی.داده و همانطور که در بخش قبلی نیز مشاهده کردیم نتایجی بدست آمد
 ،گذاری، نرخ بهره و نرخ ارز با فرار سرمایه رابطه منفی را نشان دادنددار و متغیرهای امنیت سرمایهاموجود در الگو معن

 بطور قطع حجم فرار سرمایه ،تر شود ثبات گذاری کاهش یافته و بستر جامعه ناامن و بییعنی وقتی میزان امنیت سرمایه
 اما بر اساس ،ها در ایران چندان متغیر نیستند در مورد نرخ بهره مشخص است با وجود اینکه نرخ. افتافزایش خواهد ی

  درخصوص.کنند منتقل دارد باالتری سود که کشوری به را خود هسرمای سرمایه، صاحبان شود می باعث کمتر نرخ نیز تئوری
ملی شده و متعاقب آن صادرات افزایش و واردات  افزایش آن باعث کاهش ارزش پول که مثالًنرخ ارز باید گفت 

های داخلی گذاریگذاران را به سرمایهیابد، بنابراین تولید ناخالص داخلی رشد خواهد داشت که سرمایهکاهش می
  .دهد و بالعکس ترغیب کرده و حجم فرار سرمایه را کاهش می

سری بودجه دولت با یکسال وقفه رابطه کچنین همچنین نتایج گویای این است که درآمدهای مالیاتی و ه
توضیح اینکه دولت کسری موجود را یا با افزایش حجم پول و انتشار اسکناس جبران .  با فرار سرمایه داردیمستقیم
تواند مانعی بر سر راه  مییکهای گمرکی و یا به طرق دیگر که هریر در تعرفهیهای باال و یا تغ کند و یا با مالیات می

های خود را به خارج انتقال داده و  دهند که داراییگذاران و صاحبان سرمایه باشد، لذا آنان ترجیح میسرمایه
  . های مالیاتی از ضرر بالقوه سرمایه نیز جلوگیری به عمل آورند گذاری نمایند تا عالوه بر استفاده از معافیتسرمایه

های  آزادی اقتصاد ایران نسبت به شاخصه درجبودن ینیبا توجه به افزایش سریع حجم تجارت جهانی و پا
آید که باز بودن اقتصاد از این منظر که موجب افزایش دانش و تکنولوژی و  بر می از نتایج حاصله چنینجهانی

 را افزایش و GDPپیشرفت صنایع گردیده و عامل تحرک بخش صنعت و تولید و رقابتی کردن بازار شده است سهم 
 اقتصادی - سیاسیه درآمدهای مالیاتی نیز اثر مثبت خود را نمایان سازد، اما وجود مشکالت عدیدرببه نسبت توانسته 

گذاران باعث شده همچنان جریان سرمایه به خارج از  های مالیاتی سرمایه هکشور و ضعف در پاسخگویی به انگیز
  .تر نمایدشدن را تا حدودی کمرنگ  مثبت جهانیآثارکشور ادامه داشته و 
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با مدنظر قرار دادن مطالب و نتایج مطرح شده در این تحقیق راهکارها و پیشنهاداتی در راستای بهبود وضعیت 
  :شودموجود به قرار زیر عنوان می

های  با دادن اعتبارات و امتیازات خاص و یا معافیت :گذارانهای مالیاتی به سرمایه  اعتبارات و معافیتءاعطا -
های تولیدی صنعتی  گذاری در بخشن افراد و صاحبان سرمایه را در جهت ایجاد منابع تولید و سرمایهتوامالیاتی نیز می

  .سوق داد و تشویق نمود
   شاخص آزادی تجارتءها و نهادهای بازرگانی خارجی کشور با هدف ارتقا  اصالح سیاست-
های مالیاتی از طریق اصالح نرخ  ستمدی سیاا کارءها و نهادهای مالیاتی کشور با هدف ارتقا  اصالح سیاست-

  مالیات بر درآمد اشخاص به ویژه افزایش سنواتی سقف معافیت مالیاتی
 جانبه در اقتصاد ایران برای نیل به محیط سالم و رقابتی همراه با محدود شدن ثر و همهؤزدایی م رات آزادسازی و مقر-

 های گری شدن حرکت به سمت بازار واگذاری تصدی هانی چراکه ج، مدنظر قرار گیردبایست میتصدی اقتصادی دولت 
  .های خصوصی و باز شدن بیشتر بخش خصوصی استدولتی به بخش

 دولت از یک سو با وابستگی زیاد به درآمد نفت، ناکارایی نظام اداری مالیاتی روبرو است و از سوی دیگر، با -
 ،مقابله با این وضعیت نیازمند اقدامات الزم است. استفشارهای اقتصاد جهانی و تحوالت سریع تکنولوژیکی همراه 

  .همراه است شدن به خودی خود با کاهش نقش دولت  جهانیزیرا
نظام مالیاتی در بازار مالیه داخلی : های خارجی در نظام مالی های داخلی با مالیات  هماهنگ نمودن مالیات-

ی که حساب سرمایه یتجارت کشورها. ها به خارج نگرددای طراحی گردد که موجب فرار سرمایه به گونهبایست می
ی که در یها ها در نظام مالیه داخلی با مالیات اند به یک نیاز شدید جهت هماهنگ نمودن مالیاترا آزادسازی نموده

های  ل کنتر از آنکه تمامپیش ییها چنین هماهنگیبایست نظام مالیه خارجی در جریان هستند داللت دارد، بنابراین می
  .ای حذف شوند صورت پذیردسرمایه
مین مالی اقتصادی با ثبات هر چند أبه وضوح فراهم نمودن یک منبع ت:  ایجاد محیط اقتصادی مطمئن و با ثبات-

 راهی طوالنی جهت کاهش عدم اطمینان نسبت به اما ،باشدثر میؤتوجهی در جلوگیری از فرار سرمایه م بطور قابل
ترین عامل جهت کنترل فرار سرمایه  حل مهم رسد این راهبه نظر می. ری از فرار سرمایه استمحیط داخلی و جلوگی
  اصلی فرار سرمایه در ایران دقیقاً با اوضاع و احوال سیاسی و محیط نامطمئن اقتصادی دلیل چراکه،حداقل در ایران باشد

  .قتصادی وابستگی داردمین مالی اأرابطه تنگاتنگی داشته است و این مسئله خود به منبع ت
دهد فرار سرمایه  ترین کشورها نشان می تجارب مقروض:  و درست کالن اقتصادیهای معتبر  اتخاذ سیاست-
های  مالی بزرگتر و بطور کلی پول کسری داخلی، اقتصاد ثباتیبی که دارای شده اظهار رسمی طورب کشورهایی در بیشتر

های معتبر و صحیح کالن اقتصادی همراه با نرخ ارز  تفاوت سیاست. اندودهاری شده را دارا بذگ بیشتر از حد ارزش
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  .های بودجه هستندثباتی اقتصادی و محو کسری های بهره مناسب، عنصر و عامل کلیدی کاهش بیمقتضی و نرخ
  .نمایندتوانند از جریان خروج سرمایه جلوگیری میهایی می رسد که چنین سیاستبه نظر می

ها را در اختیار های مالی طیف وسیعی از انواع این داراییایجاد تنوع در دارایی :های مالی داخلی دارایی تنوع در-
تواند گذاری پرتفلیو میدهد و بدین ترتیب با فراهم نمودن امکان افزایش بازدهی سرمایهگذاران داخلی قرار میسرمایه

کر است که گسترش ابزارهای مالی برای ساکنین داخلی ریسک الزم به ذ .منجر به کنترل جریان فرار سرمایه شود
های خارجی فرار سرمایه را کاهش داده و بدین وسیله در کنترل ثیر عوامل و محرکأگذاران در داخل و احیاناً تسرمایه

  .باشندثر میؤفرار سرمایه م
گذاری ه افزایش امنیت سرمایهدر واقع به نحوی کمک ب :گذاران در مقابل خطر سلب مالکیت تضمین سرمایه-

اینکه آیا . گذاران در مقابل خطر سلب مالکیت از سوی دولت تضمین بگیرندبدین صورت که سرمایه. خواهد کرد
 قابل بحثی پرسش؟ خیرکنند که آنها در مقابل خطر سلب مالکیت تضمین خواهند بود یا گذاران داخلی باور میسرمایه
 حمایت و گذاری داخلی احساس و باور نمایند که آنها در مقابل خطر ملی شدن، اینکه سرمایهالبته جهت اطمینان از. است

  .باشدشوند تغییرات قانونی و ساختاری در نظام اقتصادی و بعضاً سیاسی ضروری میجبران می
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