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 فصلنامه اقتصاد كاربردي
 1395سال ششم/ پائيز و زمستان 

 

  

 

 

 ینفت یبا درآمدها یاتیمال یدرآمدها ینیگزیامکان جا

 (رانیا یمورد مطالعه)

 
 3ـ مهسا مالیان 2ـ مجید صامتی 1همایون رنجبر 

 
 11/10/95تاريخ پذيرش:   11/7/94تاريخ دريافت: 

 

 چكيده 
 براي است و پنجم و چهارم يتوسعه هايو برنامه انداز سند چشم اهداف از نفتی درآمدهاي به وابستگی کاهش

با در نظر گرفتن ي حاضر مطالعه .است تعریف قابل جایگزین بهترین عنوان به مالیاتی وابستگی درآمدهاي کاهش این
سهم درآمدهاي مالیاتی و سهم سایر درآمدهاي  به بررسی روابط بین میزان 1357-1394ي هاي ایران در دورهداده

زمان به روش خود رگرسیون بدین منظور از برآورد یک سیستم معادالت هم )شامل درآمدهاي نفتی( می پردازد.  دولت
خالص اعمال شوک ترکیبی یک واحد افزایش درآمد مالیاتی  ( استفاده شده و در نهایت تاثیرVARبرداري )روش 

ها واحد کاهش درآمد نفتی، بر روي درآمدهاي مالیاتی، درآمدهاي نفتی، کسري بودجه و شاخص قیمتهمراه با یک 
مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از بر طرف شدن آثار بی ثباتی اولیه متاثر از چنین شوکی در الگو طی هشت 

گزینی درآمدهاي مالیاتی با درآمدهاي نفتی، بدون توان اظهار داشت که امکان جایالی ده دوره می باشد. بنابراین، می
 تاثیر نامطلوب بر شرایط بلندمدت متغیرهاي مورد بررسی، وجود دارد.

 JEL :H11, H27, H50, H62طبقه بندي 

 کسري بودجه، درآمد مالیاتی، درآمد نفت، کل درآمدهاي دولت واژگان كليدي:
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 مقدمه -1

ایجاد رضایت و امنیت خاطر براي جامعه و افزایش 
ست. این امر ا هاي اساسی کشورهاسطح رفاه مردم از اولویت

باشد که ي دولت میبه طور طبیعی در گرو تأمین درآمدها
است. پرداخت مالیات و  هاتربن آناز مهم درآمدهاي مالیاتی

جامعه و صاحبان  اندازو پس  انتقال بخشی از قدرت خرید
هایی نظیر بهداشت، جهت انجام فعالیت ،درآمد به دولت

آموزش، امنیت و اجراي دیگر خدمات عمومی بسیار مهم 
 ،کندایفا می هاي مالی را نیزنقش سیاست ،اما مالیات .است

ایجاد ر هاي مالیاتی مناسب عالوه بچرا که سیاست
به بسیاري از  ،اي پایدارهاي الزم براي توسعهزیرساخت

 بخشد.اقتصادي و مالی جامعه جهت میهاي  فعالیت

 نفتی عظیم منابع از برخوردار ما کشور که آنجایی از

از  یکی عنوان به منابع این از حاصل درآمدهاي است،
 در مهمی بسیار نکات .است دولت درآمدي منابع مهمترین

 درآمدهاي .دارد وجود نفتی درآمدهاي از استفاده با رابطه

 صرف سرمایه این چنانچه .است کشور هايسرمایه جزء نفتی

 اقتصاد .رفت خواهد از بین عماًل شود زودگذر هزینههاي

 به توجهی ، کم هلندي بیماري چون مشکالتی نفت به متکی

 خواهد پی در را غیره و کشور هايو مزیت هاتوانمندي

 در منابعی، پذیري چنین پایان به توجه با همچنین .داشت

 با کند پیدا ادامه نفتی درآمدهاي به وابستگی که صورتی

 بروز در اقتصاد عدیدهاي مشکالت منابع، این شدن تهی

 تشدید وابستگی آثار این از دیگر یکی .کرد خواهد

 تأثیر بنابراین و اقتصادها سایر از داخل اقتصاد تأثیرپذیري

 (. 1391است )عباسی ع و خاتمی ط  اقتصادي ثبات آن بر
درآمدهاي نفتی و اتکاي جوامع نفت خیز به این منبع 
درآمدي به همراه نوسانات شدید قیمت آن اثرات نامطلوب و 

 ،ز آن جملها .زیانبار اقتصادي فراوانی را به همراه داشته است
اقتصاد تک محصولی و عدم توجه به منابع درآمدي دیگر 
چون کشاورزي و صنعت، ایجاد تورم، افزایش سطح عمومی 

ها و دستمزدها، کاهش ارزش پول کشور، گسترش قیمت
توان ذکر را می هاي خصوصیبخش عمومی و نابودي بخش

از تصمیمات  نفتتأثیرپذیري قیمت از طرف دبگر ، نمود
در اقتصاد داخلی آن ها و نتیجه تأثیر ی سایر دولتسیاس

که موجب شده  ي استدالیل دیگراز کشورهاي صادرکننده 
هاي درآمدي تا کشورهاي نفت خیز به دنبال جایگزین

باشند و درآمدهاي نفتی را نه به جاي آن مناسب دیگري 
که در جهت امور زیربنایی  ،هاي جاري و مصرفیبراي هزینه
هاي آینده مور صنعتی و تولیدي و بهره مندي نسلو تقویت ا

صرف  آنهاي مناسب از عایدات ناشی از سرمایه گذاري
 (.1377هاي اقتصادي. )دفتر بررسی نمایند

هاي متعدد به علت وجود معافیت ایراندر نظام مالیاتی 
و عدم وجود مالیات عمومی بر مصرف، از پایه مالیاتی کل به 

درآمد بخش  ،براي مثال شود.نمیطور مناسب استفاده 
کشاورزي که بخشی از تولید ناخالص داخلی است)به عنوان 
پایه مالیاتی کل(، از پرداخت مالیات معاف است. به بیان 

کوچکتر از پایه مالیاتی  در ایرانپایه مالیاتی  ،دیگر در عمل
 بدیهی است این امر در پایین بودن نسبت .کل است

محصول ناخالص داخلی یا  درآمدهاي مالیاتی به
( T/GDPدرایران موثر است. مقایسه نسبت ) (T/GDP)ملی

کشوري چون کشور ما با کشورهاي پیشرفته، مقایسه چندان 
رسد. زیرا که کشورهاي پیشرفته نه تنها معقولی به نظر نمی

تر و هاي اجرایی منسجمداراي قوانین مالیاتی و شیوه
-و بافت اقتصادي متفاوت کارآمدتري هستند، بلکه ساختار

هادرکنار نظام مالیاتی پیشرفته، داراي نظام تریدارند.آن
هاي اقتصادي مدرن و تر و بخشتامین اجتماعی تکامل یافته
که کشورهاي در حال توسعه با پیشرفته هستند. در حالی

. به این معنا که ساختار باشندمیرو پدیده دوگانگی روبه
دو بخش مدرن و سنتی تشکیل شده اقتصادي این جوامع از 

تواند است. بدیهی است که دستگاه وصول کننده مالیات نمی
ي واحدي با این دو بخش مدرن و سنتی برخورد با شیوه

مین أنماید. به عالوه کشورهاي در حال توسعه فاقد نظام ت
اجتماعی مناسب هستند. وجود نظام تامین اجتماعی کارآمد 

ر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در این در کشورهاي پیشرفته د
 (.1375)کردبچه م. ثر بوده است مؤجوامع بسیار 

در حال حاظر نظام مالیاتی کشور با دو مانع جدي روبه 
 رو است، یکی آن است که درآمد نفت به عنوان پشتوانه

هاي دولت سبب شده تا تحقق درآمدهاي تامین هزینه
دوم آنکه تصدي  مالیاتی مورد توجه چندانی قرار نگیرد.

هاي اقتصادي بزرگ کشور گري دولت و اداره امور بنگاه
عامل دیگري براي بی توجهی به مالیات است. قانون نظام 
مالیاتی ایران اگرچه دستخوش اصالحات فراوانی شده اما 

هاي موثر هاي اجرایی الزم و مجازاتهمچنان فاقد ضمانت
تی است. بدون شک براي مبارزه با تخلفات و فرارهاي مالیا

نظام مالیاتی کشور با این وضعیت براي تشخیص کامل و 
دقیق منابع مشمول مالیات و وصول مطالبات قانونی دچار 

هاي فراوانی است. نواقص موجود موجب بی اعتمادي کاستی
شود و مودیان و کند شدن وصول درآمدهاي مالیاتی می

بیش از پیش هاي فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی را  راه
 ( 1392) دادگر و نظري،  گشاید. می

( تا حدي به T/GDPدر واقع پایین بودن نسبت )
هاي نظام مالیاتی ایران ) مشکالت ساختاري و کاستی

ها، گردد. لذا براي اینکه سیاست گذارياجرایی(  بر می
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هاي صحیح در چارچوب نظام مالیاتی ها و قضاوتمقایسه

ار نظام مالیاتی تغییر کند و اصالح باید ساخت ،صورت گیرد
ناکارامدي عملکرد نظام مالیاتی موجود و ناتوانی در شود.

مالیاتی موجود، هاي  مالیات ستانی درست و مناسب پایه
هاي  گسترده، فرار مالیاتی، محدود بودن پایههاي  معافیت

مالیاتی، مشکالت موجود در قوانین مالیاتی و طوالنی بودن 
ترین دالیل کم بودن ري مالیات همه از عمدهفرآیند گردآو

 (.1375)کردبچه م.  درآمد مالیاتی در ایران است.
امکان اجراي جایگزینی هدف از ارائه این تحقیق 

، و فرضیات مورد بررسی ها به جاي درآمدهاي نفتیمالیات
توان کاهش در درآمد مین،مالیاتی هايبا افزایش درآمدیکی 

 هايافزایش درآمدکه و دیگري این، نفتی را جبران کرد
خواهد نکاهش کسري بودجه دولت  تاثیري برمالیاتی 

 داشت، دنبال شده است.
 

 علل عدم ثبات و نوسانات شدید قيمت نفت -2
درآمد نفتی کشور تابع مستقیم قیمت جهانی نفت است 
جهانی بودن این قیمت به معناي آن است که تعیین آن 

خاص است بنابراین یک پارامتر خارج از اراده هر کشور 
شود. از سویی تاریخ تحوالت اقتصادي مهم برونزا تعیین می

دهد که این هاي جهانی نفت نشان میبازار جهانی و قیمت
ها ماهیت نوسانی دارند.براي درک مکانیزم تغییرات قیمت

 توان به ذکر چندعامل زیر پرداخت:ناگهانی قیمت نفت، می
هنگفت اولیه و نامطمئن بودن عملیات هاي لزوم هزینه
توان از عوامل عمده عدم ثبات و نوسانات اکتشافی را می

دامنه دار در قیمت نفت خام دانست. الزم است توضیح داده 
اي هاي تولید نفت قسمت عمدهشود که از جمع هزینه

هاي اولیه اکتشافی است. از دیگر عواملی که مربوط به هزینه
هاي نفتی و ت و نوسانات شدید در فعالیتموجبات عدم ثبا

سازد، وجود نسبت بنابراین در قیمت نفت خام را فراهم می
هاي ثابت به کل هزینه تولید نفت است زیاد هزینه
(. عامل دیگري که این نوسانات قیمت را 1373)خلعتبري، 
کند آن است که تقاضاي نفت خام در مقابل تشدید می

اه کشش ناپذیر است، به طوریکه قیمت الاقل در مدت کوت
افزایش ناگهانی عرضه فورا قابل جذب نیست به همین سبب 
باید از قیمت به میزان خیلی زیادي کاست تا بتوان عرضه 
زیاده از مصرف را جذب کرد. مورد بعدي که به عنوان 
مسبب عدم ثبات تولید و قیمت در صنعت نفت شناخته 

ت. اصوال وجود شده، وجود شرایط بازده صعودي اس
هاي باالسري ثابت به میزان زیاد همبستگی نزدیکی با  هزینه

استقرار شرایط بازده صعودي دارد. در مورد صنعت نفت هر 
چه تولید کننده بر میزان تولید خود بیافزاید مقدار بیشتري 

کند و هزینه هاي ثابت اکتشافی را بازیافت میاز هزینه
 (.1373د )خلعتبري آورمتوسط تولید را پایین می

هنوز سه دهه از پیش بینی لوچیانی نگذشته که با اتکا 
کند که با شواهد موجود بینی میبر شواهدي جدید، پیش

ممکن است رانت ناشی از منابع نفتی قبل از فرا رسیدن 
تمام شود. این ادعا به این معنی است که  2020سال 

ز آنچه هاي تحصیلدار نفتی بیش انمودهاي عینی دولت
شود به انتهاي عمر خود نزدیکند. نظام مالیاتی تصور می

تواند این ناکارا و یک کاهش دفعی در درآمدهاي نفتی می
 (.1992ها را با مشکلی جدي مواجه کند )رنانی دولت
 

 وضع موجود ساختار و درآمدهاي مالياتی در ایران -3
با یک نگاه عمومی و گذرا به وضعیت دولت و مالیات 
ایران امروز، ناکارآمدي مالیاتی بسیار جدي است. در حال 
حاضر نسبت مالیات به تولید ناخالص در پایین ترین سطح 

درصد تولید ناخالص  6.5نسبی خود رسیده است )کم تر از 
داخلی(. مفاسد اقتصادي در کشور به میزان غیر قابل 
توجیهی نایل گردیده است. همچنین بیماري هلندي و 

نتی بر نظام اقتصادي مسلط گردیده است. سرانجام دولت را
دستگاه مالیاتی کشور فاقد شرایط استاندارد به عنوان ابزار 

هاي درصد هزینه 60هاي دولتی بوده، باالي تامین هزینه
گردد. در مربوطه از راه نفت و نه از راه مالیات تامین می

استاندارد و نتیجه بین وضع موجود دولت و مالیات با وضع 
مطلوب شکاف بسیار عمیقی وجود دارد. )دادگر و نظري، 

1392) 
وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهاي نفتی از صادرات 

هاي ناشی از آن در نفت خام و وجود انحصارات و رانت
ها هاي مختلف اقتصاد، باعث شده است تا مالیاتبخش

هند. همواره سهم اندکی از درآمدهاي دولت را تشکیل د
درصد درآمدهاي دولت  60دهد که بیش از آمارها نشان می

متاثر از فروش نفت خام یا سایر درآمدهایی بوده است که 
ها نیز به طریقی به درآمدهاي نفت وابسته هستند آن

( منابع 1)نماگرهاي بانک مرکزي ایران(. جدول شماره )
با  را 1394تا  1350هاي مالی مورد استفاده دولت، طی سال

 دهد.ساله نشان می 5فواصل زمانی 
یکی از مشکالت نظام مالیاتی ایران، تصویب ارقام دور از 
واقعیت در قوانین بودجه سالیانه حوزه مالیاتی است. در چند 

بینی شده سال گذشته علی رغم عدم تحقق درآمدهاي پیش
براي سال جاري، دولت در ارقام الیحه بودجه سال آینده 

 کند و دربینی میي را با افزایش قابل توجه پیشارقام درآمد
درصد  حتی مجلس به ارقام ذکر شده بدون توجه به يموارد

 (.1391رحمانی،  افزاید )ابریشمی وتحقق سال قبل می
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 ساختار درآمدهاي دولت، میلیارد ریال :1جدول 

 کل درآمدها سایر درآمدها درآمد مالياتی درآمد نفت سال
1350 3/155 6/80 4/22 3/186 

1355 5/1421 9/342 72 4/1836 

1360 4/1056 1/554 6/159 1/1770 

1365 7/434 6/1024 248 3/1707 

1370 3/3544 2/2765 624 5/6933 

1375 38153 2/12560 7/6408 9/57121 

1380 1/71957 1/41786 3/11736 5/125479 

1385 2/181881 9/151620 9/80425 413928 

1390 1/568277 5/359451 5/186650 1/1114379 

1394 670400 791900 335100 1797300 

 مختلف هايمنبع: ترازنامه بانک مرکزي ایران سال
 

هاي جهانی قیمت نفت نیز اسباب هم زمان نوسانات یا تکانه
ثباتی اقتصاد و تشدید مداخالت دولت در اقتصاد ایران را بی

 فراهم نموده است.
شود، سهم درآمدهاي همان گونه که مشاهده می

و  مالیاتی در مقایسه با سهم مجموع درآمدهاي نفت و گاز
تري از سایر درآمدهاي عمومی دولت، همواره بخش کوچک

تر هاي دولت را پوشش داده است. به منظور مشخصهزینه
( مراجعه شود. این 1شدن بهتر مساله به نمودار شماره )

دهد که سهم سه منبع درآمدي نفت، نمودار نشان می
هاي دولت ها و سایر منابع درآمدي در تامین هزینهمالیات

 نه است.چگو
عملکرد نظام مالیاتی کشور حاکی از آن است که قبل از 
افزایش سهم درآمدهاي نفتی در ترکیب درآمدهاي عمومی 

هاي اي از دریافتدولت، درآمدهاي مالیاتی بخش عمده
داده است. ولی با افزایش بهاي نفت در دولت را تشکیل می

، رشد سریع درآمدهاي مالیاتی در کل 1353سال 

هاي عمومی، روندي نزولی را آغاز کرده است و از درآمد
 1353درصد در سال  3/11به  1342درصد در سال  2/36

هاي اولیه پس از پیروزي انقالب، کاهش یافته است. در سال
سهم درآمدهاي نفتی در کل درآمدهاي عمومی دولت به 
دالیل کاهش بهاي نفت محاصره اقتصادي و محدودیت 

ا کاهش مواجه شده و در مقابل، سهم سهمیه تولید اوپک ب
درآمدهاي مالیاتی افزایش یافت. به طوري که در سال 

اي معادل ، درآمدهاي مالیاتی از رشد متوسط ساالنه1367
درصد برخوردار بود و سهم آن در درآمدهاي عمومی  5/7

درصد رسید. پس از خاتمه جنگ و آغاز برنامه  47دولت به 
 ماعی و فرهنگی، که در درون خوداول توسعه اقتصادي، اجت

برنامه تعدیل اقتصادي را به همراه داشت، از یک سو و 
 افزایش نسبی تولید و صادرات نفت از سوي دیگر، باعث شد

 9/19تا شاهد افت ناگهانی  در درآمدهاي مالیاتی تا سهم 
 1374باشیم. این روند کاهشی تا سال  1372درصد در سال 

(. از آن سال به بعد سهم 1375ادامه داشت )کردبچه، 
 ري ازـذاشت و بخش بزرگتـبه افزایش گ اره روـی دوبـمالیات
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، 1386 هاي دولت را پوشش داد، به طوریکه در سال هزینه
درصدي از کل درآمدهاي عمومی  40.55ها با سهم مالیات

هاي جاري دولت را درصد از هزینه 33دولت، توانسته است 
 پوشش دهد.

هاي اخیر، هاي گذشته به ویژه در سالاگر چه در سال 
حجم جاري درآمدهاي مالیاتی به سرعت افزایش یافته اما 

تري را در مناسبهاي ثابت دیدگاه بررسی آن به قیمت
تري از چگونگی توان تفسیر صحیحدهد و میاختیار قرار می

-1394هاي دریافت درآمدهاي مالیاتی ارائه داد. طی سال
، میزان مالیات به قیمت ثابت روندي کم و بیش 1386

میلیارد ریال در  8/92افزایشی داشته و از رقمی در حدود 
د ریال در سال میلیار 270به رقمی در حدود  1350سال 
رسیده است. از  1386میلیارد ریال در سال  6/360و  1356

شود که در طرف دیگر در یک مقایسه درصدي مالحظه می
درصد کاهش در  7/62، 1356نسبت به سال  1368سال 

درآمد مالیاتی به وجود آمده که نشان دهنده وضعیت 
دید نابسامان اقتصادي در دوران بعد از جنگ و ناکارآمدي ش

سیستم مالیاتی در این زمان است. پس از آن با ارائه و 
گیري آن اجراي دو برنامه توسعه اقتصادي کشور، که جهت

به سمت قطع وابستگی از درآمدهاي نفتی و بهبود کارایی 
سیستم مالیاتی بوده است، شاهد بهبود روند درآمدهاي 
مالیاتی با سیري صعودي ولی با شتابی اندک هستیم 

 (.1382ي بقایی و محمد زاده اصل، )صبر
ناشی از  1393افزایش درآمدهاي مالیاتی از انتهاي سال 
 هاي اقتصادي افت شدید قیمت نفت و شدیدتر شدن تحریم

کاهش وابستگی بودجه به و از طرفی عزم دولت در 
درآمدهاي نفتی و اتکاي بیشتر به درآمدهاي مالیاتی بوده 

اي به خوداظهاري و یژههاي اخیر توجه و. در سالاست
مشارکت داوطلبانه مودیان در پرداخت داوطلبانه مالیات 
شده است. بدون تردید در کنار فرهنگ سازي مالیاتی و 
اطالع رسانی به مودیان، اثربخشی و کارایی این رویکرد تا 
حدود زیادي به توانایی و نیز تمایل مالیات دهندگان در فهم 

ها و نیز توانایی ادارات قانونی آنو عمل به وظایف و تعهدات 
مالیاتی در تفسیر و اجراي عادالنه قوانین مالیاتی بستگی 

 دارد.
 

 پيشينه مطالعات -4
 مطالعات خارجی: -4-1

(، در بررسی اصالح مالیاتی کشور 1997) 1آربو و تورسن
نروژ، در مقاله اي تحت عنوان " اصالح مالیاتی نروژ؛ اثرات 

هاي وه با درآمد باال " با توجه به دادهتوزیعی و واکنش گر
هاي و با استفاده از روش داده 1994الی  1991مالیاتی سال 

تابلویی، متوجه شدند که یک عدم تعادل پس از اصالح 
که متوسط مشاهده شده است، در حالی 1992مالیاتی سال 

سطح درآمد ثابت و بدون تغییر باقی مانده است. در رابطه 
وچک و آزاد نروژ، جابه جایی سرمایه بسیار مهم با اقتصاد ک

باشد. است، و واکنش به نرخ نهایی مالیاتی بسیار اندک می
ي عموم بر این است که، کاهش در نرخ نهایی مالیات عقیده

شود. هیچ افزایش جانشینی در درآمد مالیاتی را منجر نمی
همچنین متوجه شدند که افزایش عدم تعادل پس از اصالح 

لیاتی ناشی از یک افزایش در سود سهام آن دوره بوده ما
است. تغییرات مختلف بر مالیات اشخاص بررسی شده و 
ممکن است بر عدم تعادل موثر باشد. بنابراین، اینطور نتیجه 

شود ها میگرفتند که اصالح مالیاتی منجر به افزایش ظرفیت
 ها و تعادل نامناسب است. ولی توزیع ظرفیت

در بررسی خود تحت عنوان " توزیع  ،(2005) 2برد
مجدد از طریق وضع مالیات: نقش مالیات درآمد شخصی "، 

تا  1995سال هاي  با استفاده از روش تحلیل آماري داده
کند که در کشورهاي در حال توسعه، مطرح می، 2002

هاي مالیات درآمد، ناقص و غیر تصاعدي است و هزینه
سیستم مالیات تصاعدي باال است. اجرایی و سیاسی اجراي 

توان از این سیستم براي بهبود توزیع درآمد بنابراین نمی
هاي استفاده کرد. وي تقویت مالیات مصرف و سیاست

هاي جایگزین جهت اي در جهت منافع فقرا را از روشهزینه
 کند.کاهش فقر و نابرابري معرفی می

نوان (، در تحقیق خود تحت ع2006)3سونجا پیپینی
مالیاتی بر توزیع درآمد، فقر و رفاه هاي  "تحلیل اثر سیستم

ها و عملکرد اقتصادي بشر" به آنالیز ارتباط بین مالیات
ها بر پرداخته است. در واقع به اثر مالیات و سیستم پرداخت

روي رفاه اجتماعی را از سه بعد توزیع درآمدي، فقر و 
وي مشخص  رضایت جمعی مورد بررسی قرار داده است.

کند که هر سیستم مالیاتی تا چه حد منجر به ایجاد رفاه می
مالیاتی هاي  اجتماعی شده است و  چه تغییراتی در سیستم

تواند منجر به رشد مثبت در رفاه اجتماعی شود. می
Fو آزمون 4همچنین با استفاده از آزمون چیو

به این نتیجه  5
هاي پرداخترسیده است که یک سیستم مالیاتی و سیستم 

انتقالی، تصاعدي بسیار خوب است و این سیستم مالیاتی 
تصاعدي با فقر و نابرابري درآمدي ارتباط منفی دارد. 
همچنین اظهار داشت که روابطی بین نرخ مالیات تصاعدي و 
مالیات درآمد و رضایت جمعی وجود دارد. مثال ارتباط منفی 

وجود دارد، به طور بین نرخ بیکاري و نابرابري درآمدي و فقر 
مشابه حقیقت این است که قسمتی از درآمد مالیاتی از 
مالیات مصرف است که با نابرابري درآمد و فقر ارتباطی 

 منفی دارد.
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هاي نسبت (، به بررسی تعیین کننده2010)7بوتلهون
کند. وي مالیاتی براي کشورهاي جنوب صحراي آفریقا می

معمولی که در تصریح در تحلیل خود عالوه بر متغیرهاي 
شود متغیر کیفیت نهادها تابع نسبت مالیاتی به کار برده می

دهد که متغیر کیفیت کند. نشان میرا نیز وارد تحلیل می
هاي اصلی درآمدهاي مالیاتی نهادها نیز یکی از تعیین کننده

  است.
(، در مقاله اي با عنوان " مالیات بندي 2011)8مانکیو

به بررسی تئوري مالیاتی بهینه و بهینه در عمل و تئوري " 
هاي اخیر هاي مالیاتی دههي آن با سیاستمقایسه

کند که آیا پرداخته است. وي عنوان می OECDکشورهاي
هاي مالیاتی بهینه در کشورهاي توسعه کارگیري تئوريبه

اي به عدهاند. هاي مالیاتی شدهه رشد سیاستیافته، منجر ب
هاي مالیاتی فقط به عنوان بخش موفقی از یک سیاست

اي معتقدند کنند. همچنین عدهتئوري مالیاتی بهینه نگاه می
تر، هاي مالیاتی کم نوسانهاي مالیاتی با نرخکه سیستم

هاي مالیاتی متناقض باشد، اما مانکیو با ممکن است با تئوري
(، یک چارچوبی در جهت 1971)6استفاده از مدل میرلس

کند که این نرخ حرکت به سمت نرخ مالیاتی بهینه ایجاد می
بهینه به سمت یک نرخ با ثبات کم نوسان گرایش دارد و در 

هاي مالیاتی با دهد که سیستمواقع با این موضوع نشان می
وجود هاي مگونه تعارضی با تئورينوسان، هیچهاي کمنرخ

هاي کند که بسیاري از تئوريندارند. از طرف دیگر عنوان می
هاي مالیاتی بهینه به سادگی قابل شناسایی در سیاست

باشند. تئوري، مبحثی واضح و مشخص مالیاتی موجود نمی
مداران و عموم مردم قابلیت درک آن است. اما گاهی سیاست

فتارهاي مالی را ندارند و همچنین از طرف دیگر، بسیاري از ر
 هاي نوظهور امروزي نادیده گرفته شده است.مردم در تئوري

هاي بودجه مزمن در ( با توجه به کسري2013)7کاراگز 
 مالیاتی درآمدهاي هايکننده تعیین ترکیه اقدام به شناسایی

 در جمعی هم برآورد رابطه هاي نتایج .است نموده ترکیه در

نسبت  بر کشاورزي بخش سهم که دهدمی نشان پژوهش این
 اثر حالیکه در دارد داري معنی و منفی تأثیر مالیاتی

 پولی نرخ خارجی، صنعت، بدهی بخش سهم متغیرهاي

بر  داري معنی و مثبت تأثیر داراي شهرنشینی و سازي
 معنی بی از حاکی همچنین نتایج .هستند نسبت مالیاتی

 .باشدمی خارجی تجارت بودن درجه باز متغیر ضریب بودن
 

 مطالعات داخلی: -4-2
(، در مقاله اي با عنوان "مبانی 1374آقایی وکمیجانی)

نظري مالیات ارزش افزوده و مزایاي آن در راستاي اصالح 
دارند این مالیات از ارزش افزوده بیان مینظام مالیاتی" 

شود و ها در مراحل مختلف تولید و توزیع دریافت میبنگاه
پایین بودن نرخ مالیاتی، کاهش  مزایاي متعددي مانند

انگیزه فرار مالیاتی، خنثی بودن نسبت به متغیرهاي 
اقتصادي را دارد، لذا منبع قابل اعتمادي براي کسب درآمد 

دارندکه قابلیت باشد. همچنین بیان میبراي دولت می
انعطاف مالیات ارزش افزوده بسیار زیاد است و با توجه به 

تواند به ر ایران، این مالیات میمعضالت نظام مالیاتی د
عنوان یک راه حل براي رفع معضالت موجود مد نظر قرار 

ها و یا تولیدات گیرد. در این مالیات رفتار خاص با بخش
ها، یا از طریق اعمال تواند از طریق اعمال معافیتمختلف می

هاي مختلف، انجام شود. با توجه به خصوصیات انواع این نرخ
وع مصرفی آن نسبت به دونوع دیگر )درآمدي و مالیات، ن

تولیدي( از سهولت بیشتري برخوردار بوده و داراي قابلیت 
دارد که بررسی اجرایی بیشتري است. این مقاله بیان می

ها و تجارب برخی کشورها در زمینه مالیات بر ارزش گیویژه
دهد که اصالح ساختار کنونی نظام مالیاتی افزوده نشان می

آمیز آن انجام خواهد گرفت و به طور کلی اجراي موفقیت با
گذاري مثبت بوده، اثرات آن بر روي رشد اقتصادي و سرمایه

به شرطی که ملزومات و بسترهاي الزم به دلیل جدید و 
 خاص بودن این شیوه مالیاتی فراهم شود.

اي تحت عنوان (، در مقاله1389پژویان و درویشی)
نظام مالیاتی ایران" با استفاده از روش "اصالح ساختاري در 

تحلیل آماري و بررسی ساختاري نظري، با هدف بهبود نظام 
اند. ابتدا مالیاتی کشور اصالحات ساختاري زیر را ارائه کرده

هاي مالیاتی جدید، که در این زمینه، مالیات محیط پایه
هاي محلی معرفی زیست، مالیات عایدي سرمایه و مالیات

هاي مالیاتی موجود که در د. سپس، بهبود عملکرد پایهانشده
دو بخش هزینه و درآمد اصالحات مورد نیاز، در قالب معرفی 
پایه مالیات بر مجموع درآمد و مالیات ارزش افزوده ارائه 

هاي شده است و در پایان، نیز با توجه به اجراي سیاست
، خصوص در بخش انرژيمرتبط با طرح تحول اقتصادي، به

جویی در مصرف هاي مالیاتی مورد نیاز براي صرفهسیاست
هاي مستقیم، اند. در بخش مالیاتانرژي معرفی گردیده

معرفی مجدد پایه مالیات بر مجموع درآمد اشخاص، ضرورت 
هاي  نخست براي پیشبرد اصالحات در مجموعه مالیات

هاي غیر مستقیم نیز شود. در بخش مالیاتمستقیم تلقی می
هاي نهاد مشخص ایشان این است که، نخست، پایهپیش

هاي انتخابی)کاالهاي تجملی( مالیات محیط زیست و مالیات
شناسایی و تعیین شده و سپس مالیات ارزش افزوده بصورت 

هاي بر بازار طراحی و به اجرا درآید. در پایه مکمل مالیات
ایه اند که بهتر است پمورد مالیات بر مشاغل نیز عنوان کرده

ي مالیاتی دیگر، یعنی این نوع مالیات به سمت دو پایه
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هاي مالیات ارزش افزده و مالیات بر مجموع درآمد تغییر  پایه

هاي مالیاتی مرتبط با طرح تحول یابد. در مورد سیاست
سازي مصرف انرژي نیز دو اقتصادي در راستاي بهینه

مالیاتی، که  هاي تبعیضانهاند. اعمال نرخپیشنهاد ارائه نموده
-در آن پرداخت، به صورت ترکیبی از پول و شاخص صرفه

شود و تعیین نرخ جویی در مصرف انرژي تعیین می
اي بین معافیت مالیاتی اي که رابطهاستهالک انرژي به گونه

سازي در مصرف انرژي برقرار هاي بهینهاستهالک و شاخص
 گردد.

ي خود ه(، در مطالع1390فالحتی و مرادپوراوالدي)
هاي مالیاتی در اقتصاد ایران" تحت عنوان "بررسی اثرشوک

با ارائه یک مدل اقتصادي شامل متغیرهاي تولید ناخالص 
گذاري خصوصی و شاخص داخلی، مصرف خصوصی، سرمایه

بهاي کاالها و خدمات، به عنوان متغیرهاي کالن اقتصادي و 
هاي ها به عنوان ابزارهاي مخارج دولت و مالیاتشوک

سیاست مالی، به کمک مدل خود رگرسیون برداري روابط 
مورد آزمون  1385تا  1350بین این متغیرها را براي دوره 

اند. با توجه به نتایج بدست آمده، به طور کلی در قرار داده
که، به بخش درآمدهاي مالیاتی اقتصاد ایران، در صورتی

اي خواهد ایران شوکی وارد شود، اثري منفی بر اقتصاد بج
گذاشت. همچنین افزایش هر یک از اجزاي مخارج دولت به 

-عنوان شوک، منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی می

گردد. با توجه به نتایج حاصل از تجزیه واریانس براي مصرف 
ثباتی مصرف خصوصی در اثر شوک خصوصی، سهم بی

-ایهها افزایش یافته است. سرممالیات ثروت، با افزایش دوره

گذاري بخش خصوصی نیز در اثر شوک ایجاد شده در 
مخارج اجتماعی دولت، پس از سه دوره افزایش یافته و 

یابد. پس، افزایش هر یک از اجزاي مخارج مجددًا کاهش می
دولت به صورت شوک، منجر به افزایش تولید ناخالص 

شود. همچنین شوک افزایش مخارج دولت داخلی واقعی می
ذاري خصوصی و تورم، رابطه مستقیم و شوک گبا سرمایه

گذاري خصوصی و تورم رابطه ها با سرمایهافزایش مالیات
معکوس دارند. بنابراین با توجه به اقتصاد، بسیار وابسته به 
درآمد نفتی ایران، سیستم دقیقی در بخش مالیات وجود 
ندارد و دولت، بیشتر اقدام به اجراي سیاست مالی از طریق 

نماید. به این ترتیب مخارج دولتی باید دولتی میمخارج 
 بیشترین نوسانات را در متغیرهاي کالن اقتصادي ایجاد کند.

( در مقاله اي تحت 1392جاللوند و نبی شهیکی )
عنوان "بررسی و سنجش کارایی نظام مالیاتی ایران در 

توسعه با رویکرد منطق فازي" به محاسبه و هاي  برنامه
مالیاتی کشور با استفاده از رویکرد منطق فازي ارزیابی نظام 

اقدام شده است و نهایتا شاخصی براي آن استخراج گردیده 

سهم درآمدهاي هاي  است همچنین با توجه به شاخص
مالیاتی در کل درآمدهاي عمومی دولت، سهم درآمدهاي 

هاي دولت و نسبت درآمدهاي مالیاتی در پوشش هزینه
لص داخلی، به ارزیابی کارایی نظام مالیاتی در تولید ناخا

دهد مالیاتی ایران پرداخته شده است. این تحقیق نشان می
-1377هاي که بیشترین سطح کارایی نظام مالیاتی در سال

 بوده است.  79
( با مقاله اي تحت 1394خداپرست و تبعه ایزدي )

هاي عنوان " اندازه گیري وابستگی درآمدهاي مالیاتی دولت
ر به درآمدهاي نفتی" فرضیه اصلی این پژوهش این تحصیلدا

هاي سطوح است که درآمدهاي نفتی یکی از تعیین کننده
باشد. این درآمدهاي مالیاتی در کشورهاي تحصیلدار می

 14هاي فرضیه با استفاده از تحلیل رگرسیونی پانل و داده
مورد  2010تا  1990کشور صادر کننده نفت براي دوره 

هاي دهد که دولتگرفته است و نشان می آزمون قرار
شود به درآمدهاي تحصیلدار به مراتب بیش از آنچه تصور می

ناشی از منابع طبیعی وابسته هستند و اگر درآمدهاي ناشی 
از منابع طبیعی در آینده کاهش یابد این دولت ها با 

 شوندشود مواجه میمشکالتی بیش از آنچه تصور می
 

 روش تحقيق  -5
( تعدیل 1987)8ترکیبی از مدل ادواردزدر این پژوهش 

شده براي اقتصاد ایران با توجه به ساختار مالیات و 
پس از ساخت که   درآمدهاي نفتی تنظیم شده است

براي تخمین استفاده می شود.  VARمعادالت، از روش 
VAR  تواند هاي رگرسیون است که میاي از مدلمجموعه

هاي سري زمانی تک متغیره بین مدل به عنوان نوعی پیوند
 از انجا که .هاي معادالت همزمان مورد توجه قرار دادو مدل

VAR  وابستگی مقادیر یک متغیر را به موارد بیشتري از
خودش یا ترکیبی از اقالم نوفه سفید تعمیم می هاي  وقفه

دیگر هاي  دهد داراي انعطاف پذیري بیشتري نسبت به مدل
و این باعث ارائه ساختار پر محتوا از  است AR از جمله

می تواند  VARهاي  طریق این مدل می شود یعنی مدل
پیش  .خصوصیات بیشتري از داده ها را در خود جاي دهد

ساختاري هاي  غالبًا بهتر از مدل VAR ناشی ازهاي  بینی
نیازي به تعیین متغیر درون زا و برونزا در مدل  .سنتی است

. معموال وقتی یک ا دورنزا هستندنیست و همه متغیره
رود که کلیه شود انتظار نمیبرآورد می   VARالگوي 

هاي متغیرها از نظر ضرایب برآورد شده مربوط به وقفه
  .(1378آماري معنا دار باشند.)دفتر برنامه و بودجه 
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 تصریح الگو -6
 و با توجه به ترکیب ساختاري درآمد دولت از منبع نفت

همچنین تاثیرات درآمدها بر روي کسري بودجه و مالیات و 
، که هر توان الگوي زیر را تعریف کردمی ها،شاخص قیمت

معادله تاثیر متغیرهاي درآمد مالیاتی، درآمد نفتی، کسري 
-ها را بر روي یک متغیر نشان میبودجه و شاخص قیمت

 دهد.
 (1)   

𝑇𝑎𝑥𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑇𝑎𝑥𝑡−1 + 𝛽2𝑇𝑎𝑥𝑡−2 + 𝛽3𝑂𝐼𝐿𝑡−1

+ 𝛽4𝑂𝐼𝐿𝑡−2 + 𝛽5𝑃𝑇𝑡−1 
+𝛽6𝑃𝑇𝑡−2 + 𝛽7𝐷𝐸𝐹𝑡−1+𝛽8𝐷𝐸𝐹𝑡−2                                
 

(2) 
  𝑂𝐼𝐿𝑡 = 𝜃0 + 𝜃1𝑇𝑎𝑥𝑡−1 + 𝜃2𝑇𝑎𝑥𝑡−2 + 𝜃3𝑂𝐼𝐿𝑡−1 +
𝜃4𝑂𝐼𝐿𝑡−2 + 𝜃5𝑃𝑇𝑡−1 

+𝜃6𝑃𝑇𝑡−2 +
 𝜃7𝐷𝐸𝐹𝑡−1+𝜃8𝐷𝐸𝐹𝑡−2                                                    
 

(3) 
𝑃𝑇𝑡 = 𝜆0 + 𝜆1𝑇𝑎𝑥𝑡−1 + 𝜆2𝑇𝑎𝑥𝑡−2 + 𝜆3𝑂𝐼𝐿𝑡−1

+ 𝜆4𝑂𝐼𝐿𝑡−2 + 𝜆5𝑃𝑇𝑡−1 
+𝜆6𝑃𝑇𝑡−2 + 𝜆7𝐷𝐸𝐹𝑡−1+𝜆8𝐷𝐸𝐹𝑡−2                                
                   

(4) 
  𝐷𝐸𝐹𝑡 = 𝜑0 + 𝜑1𝑇𝑎𝑥𝑡−1 + 𝜑2𝑇𝑎𝑥𝑡−2 +
𝜑3𝑂𝐼𝐿𝑡−1 + 𝜑4𝑂𝐼𝐿𝑡−2 + 𝜑5𝑃𝑇𝑡−1 
+𝜑6𝑃𝑇𝑡−2 + 𝜑7𝐷𝐸𝐹𝑡−1+𝜑8𝐷𝐸𝐹𝑡−2       

 
-هاي معادالت همتا اندازه زیادي به مدل معادالت فوق

زمان شباهت دارد. هر متغیر با استفاده از مقادیر گذشته 

مدل توضیح خود و مقادیر با وقفه از تمامی دیگر متغیرهاي 
 OILدرآمد مالیاتی،  TAX دراین معادالت . اندداده شده

شاخص  PTکسري بودجه کشور و  DEFدرآمد نفتی، 
-ضرایب برآوردي هر یک از معادالت میباشد. ها میقیمت

 ،تواند به عنوان رابطه علت و معلولی به صورت سیستماتیک
اي که مین کند، به گونهأپاسخ فرضیات تحقیق و اهداف را ت

سناریوهاي مختلف حذف درآمدهاي مالیاتی، اثر آن را بر 
ها و جایگزینی درآمدهاي مالیاتی درآمد ملی، شاخص قیمت

 خواهد داد. نشان

 
 VARضرایب برآوردي مدل از طریق روش  -7

درآمد مالیاتی دوره قبل نسبت به درآمد مالیاتی  ضریب
افزایش درآمد باشد. این بدین معنی است که معنادار می

مالیاتی دوره قبل منجر به افزایش درآمد مالیاتی گردیده و 
رفت تاثیر تاثیر مثبتی خواهد داشت. همانطور که انتظار می

درآمدهاي نفتی دوره قبل بر درآمدهاي مالیاتی جاري منفی 
و معنادار است. زیرا افزایش درآمد نفتی دوره قبل منجر به 

 ادراتـاهش در صـو همین کده ـادرات نفت گردیـکاهش ص
هاي نفتی منجر به کاهش مالیات ستانی از طریق فرآورده

گردد. از طرف دیگر افزایش درآمد نفتی مالیات واردات می
دهد در نتیجه به طور انگیزه براي تولید را کاهش می

مستقیم منجر به کاهش مالیات ستانی و به طور غیر 
اي خواهد و واسطه ايمستقیم تاثیر روي واردات سرمایه

 دهد.گذاشت، که همین مساله درآمد مالیاتی را کاهش می

 
 VARضرایب برآوردي مدل از طریق روش  :2جدول 

 𝑻𝒂𝒙𝒕 𝑶𝑰𝑳𝒕 𝑷𝑻𝒕 𝑫𝑬𝑭𝒕 
𝑇𝑎𝑥𝑡−1 0.46 0.27 0.00015 0.24 

T-Student 2.37 0.45 0.02- 0.41 

𝑇𝑎𝑥𝑡−2 0.07- 0.67- 0.00012 0.85- 

T-Student 0.45- 1.39- 1.76 1.78- 

𝑂𝐼𝐿𝑡−1 0.15- 0.98 0.000007 0.052 

T-Student 1.67- 3.40 0.19 0.18 

𝑂𝐼𝐿𝑡−2 0.17 0.32- 0.000002 0.25- 

T-Student 2.14 1.25- 0.39 1.00- 

𝑃𝑇𝑡−1 616- 886.79 1.17 488.5- 

T-Student 1.92- 0.88 4.80 0.49- 

𝑃𝑇𝑡−2 444.23 812.66- 0.19- 418.61 

T-Student 1.45 0.85- 0.82- 0.44 

𝐷𝐸𝐹𝑡−1 0.11- 0.039- 0.000001- 0.37 

T-Student 1.34- 0.15- 0.23- 1.49 

𝐷𝐸𝐹𝑡−2 0.027 0.015- 0.000004 0.19 

T-Student 0.35 0.06- 0.81 0.82 

 محقق از طریق نرم افزار هاي  منبع یافته
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از سویی با افزایش درآمدهاي نفتی دوره قبل، دیگر دولت 

هاي دوره قبل نیازي به درآمد مالیاتی ندارد. شاخص قیمت
نشان داده و در واقع رابطه معناداري را با درآمدهاي مالیاتی 

به بعد،  1387 به علت اجراي مالیات ارزش افزوده از سال
افزایش این شاخص منجر به افزایش درآمد مالیاتی گردیده 
است. ضریب منفی و معنادار کسري بودجه دوره قبل، 

ترین گویاي تاثیر منفی کسري بودجه بر روي یکی از مهم
 منابع درآمدي دولت است. 

دهد که افزایش نتایج حاصل از تخمین نشان می
وابستگی به درآمدهاي نفتی را درآمدهاي مالیاتی دوره قبل، 

یابد. دهد و در نتیجه درآمد نفتی کاهش میکاهش می
افزایش درآمدهاي نفتی دوره قبل امکان استخراج و تولید 
بیشتر محصوالت نفتی را منجر شده و دلیلی بر افزایش 

گردد که ضریب مثبت و معنادار آن، درآمدهاي نفتی می
ا ضریب مثبت و معنادار گویاي این مطلب است. در رابطه ب

توان گفت که، افزایش هاي دوره قبل میشاخص قیمت
بر فروش داخلی دولت با تاخیر اثر گذاشته و  شاخص قیمت

این تورم را در قیمت محصوالت داخلی نفت نشان داده و 
گردد. افزایش منجر به افزایش درآمدهاي نفتی جاري می

درآمد نفت  کسري بودجه دوره قبل نیز منجر به کاهش
شود. ضریب مثبت خالص صادرات، تاثیر فزاینده جاري می

افزایش خالض صادرات را بر درآمد و مصرف و نهایتا تولید 
هاي تولید از منبع انرژي دهد. که بخشی از هزینهنشان می

 است و منجر به افزایش درآمد نفتی خواهد گردید.
دن معنا بو(، بی3ها )رابطه در رابطه شاخص قیمت

درآمدهاي نفتی بدین معنا است که درآمدهاي نفتی  ضریب
به صورت تبدیل به پول داخلی منجر به افزایش نقدینگی 

که تولید رشد گشته و تقاضاي موثر را افزایش داده، در حالی
-ها مینکرده است و این موجب افزایش سطح عمومی قیمت

.از سوي دیگر کاهش درآمدهاي نفتی نیز از طریق شود
اهش واردات و تاثیر مستقیم بر طرف عرضه و همچنین ک

به  ،بروز کسري بودجه و در برخی موارد رشد نقدینگی
براین اساس به نظر  افزایش تورم داخلی دامن زده است.

هر  ،هاي شدید درآمدهاي نفتی رسد افزایش و کاهش می
هاي مختلف بر تورم داخلی اي از کانالیک تاثیر فزاینده

تاثیر تورم بر درآمدهاي  .اند ایران برجاي گذاردهاقتصاد 
اي که مالیات مالیاتی واقعی در کشورهاي در حال توسعه

هاي ویژه ها اهمیتی ندارد و مالیاتدرآمد تصاعدي در آن
ها نیز اغلب زیاد اهمیت بیشتري دارند و تاخیر وصول مالیات

هر  است، احتماال منفی خواهد بود..در مقطع مورد مطالعه،
تر، چه صادرات افزایش یابد به لحاظ کسب درآمد ارزي بیش

شود و این واردات قابل توجهی که اتفاق واردات تسهیل می

تواند با وقفه زمانی به طور نسبی، منجر به افتاده است می
کاهش قیمت شود. استدالل مشخص ما در واقع مصداق 

رات، قیمت اتومبیل و کاالي بادوام است. افزایش کل صاد
عالرغم افزایش قیمت برخی کاالها، قیمت این گونه کاالها 

رو خواهد افزایشی نداشته و در برخی موارد با کاهش روبه
بود. کسري بودجه دوره قبل، رابطه معناداري را با شاخص 

 است.قیمت نشان نداده
( 2نتایج حاصل از برآورد مدل کسري بودجه در جدول )

 درآمدهاي به وابسته تصادهاياق نشان داده شده است. در

 میزان نفتی، تعیین درآمدهاي نوسانات دلیل به نفتی،

 اگر واقع، در .نیست پذیر امکان سادگی به بودجه کسري

 به دولت نداشت، وجود نفتی درآمدهاي نااطمینانی در

 و کند برآورد را غیر نفتی يبودجه کسري میتوانست راحتی
(. کسري بودجه 1377)نیازي،کند  ریزي برنامه آن مبناي بر

در این مدل به صورت تفاضل مخارج دولت از درآمدهاي 
دولت در نظر گرفته شده است. افزایش درآمدهاي مالیاتی 

گردد، این موضوع را منجر به کاهش کسري بودجه می
دهد. ضریب منفی و معنادار درآمدهاي مالیاتی نشان می

منفی منجر به همچنین افزایش درآمدهاي نفتی با ضریب 
هاي دولت به بانک مرکزي گشته و از این کاهش بدهی

دهد، که از نظر آماري نیز طریق کسري بودجه را کاهش می
باشد. افزایش درآمد نفتی منجر به عرضه معنادار می

دالرهاي نفتی در کشور و موجب کاهش قیمت ارز نسبت به 
مخارج که بخش اعظم جاییپول داخلی خواهد شد، از آن

کشور از طریق تبدیل درآمدهاي نفت به پول داخلی تامین 
ریزي نشده صورت گیرد و ي برنامهچه عرضهشود، چنانمی

نرخ دالر نسبت به پول داخلی کاهش شدید یابد، بدیهی 
چنین زمانی است که کسري بودجه افزایش خواهد یافت. هم

 یابد، به دلیل ماهیت مصرفیکه قیمت نفت افزایش می
اقتصاد و عدم وجود شفافیت در مدیریت دالرهاي نفتی، 

شود که این امر سبب کسري هاي موازي ایجاد میبودجه
ثباتی گردد. دلیل دیگر اینکه بیبودجه و افزایش آن می

ها اثر گذاشته و این قیمت نفت ابتدا بر مخارج مالی دولت
در شود که اي میامر سبب انحراف در عملکرد مالی و بودجه

گردد. به همین دلیل  بلند نهایت منجر به کسري بودجه می
مدت اثر درآمد نفتی بر روي کسري بودجه بهترین راه، 
جایگزینی و افزایش درآمد مالیاتی است. از طرفی افزایش 

گردد. مخارج دولت منجر به افزایش کسري بودجه می
ضریب مخارج دولت نسبت به کسري بودجه مثبت است. 

هاي دوره قبل منجر به ایجاد انتظارات اخص قیمتافزایش ش
تورمی گشته و افزایش کسري بودجه را به دنبال خواهد 

هاي داشت. زیرا معموال درآمدهاي دولت بر اساس نرخ
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کنند، لذا مصوب هستند و به سختی و با تاخیر تغییر می
هاي کنند اما هزینهدرآمدهاي دولت تغییر جندانی نمی

نتظارات تورمی ایجاد شده افزایش یافته و دولت در اثر ا
شوند. همچنین ضریب منجر به افزایش کسري بودجه می

منفی کسري بودجه دوره قبل گویاي تالش دولت در کاهش 
دادن کسري بودجه و نتیجتا کاهش نسبت به دوره قبل 

 باشد.می
 

 تاثير شوک افزایشی در درآمد مالياتی -8
یا ماندگار بودن تأثیر ، به میرا VAR  ثبات یک مدل

یک تکانه به جمله اختالل بستگی دارد. اگر تأثیر تکانه به 
جمله اختالل در طول زمان میرا باشد، مدل باثبات و اگر 
تأثیر تکانه ماندگار باشد، مدل بی ثبات است. شایان ذکر 

)دفتر برنامه و  است یک مدل باثبات، مانا نیز می باشد
تکانه و یا شوک میزان تاثیر  تابع واکنش (.1378بودجه 

گذاري وقوع یک شوک بر یکی از متغیرهاي درونزاي 
کند. نمودار سیستم را روي سایر متغیرها اندازه گیري می

(، واکنش درآمد نفتی، درآمد مالیاتی، کسري 2شماره )
ترکیبی همزمان  ها را به اعمال شوکبودجه و شاخص قیمت

ی در مقابل یک واحد یک واحد افزایش در درآمد مالیات
ساله نشان  20کاهش در درآمد نفتی، طی یک دوره 

هاي زمانی تاثیر گذاري شوک و دهد. محور افقی دوره می
 دهد. محور عمودي میزان تاثیر گذاري شوک را نشان می

اولیه منجر به هاي  ایجاد یک  چنین شوکی در سال
کاهش وابستگی به درآمد نفتی گشته که در واقع یک 

یاست جایگزینی است. این کاهش وابستگی در درآمدهاي س
 7سال تقریبا روند افزایشی داشته تا پس از  4نفتی پس از 

سال مجددا وابستگی به درآمدهاي نفتی افزایش خواهد 
ام به بعد تاثیر این شوک بر روي درآمد  12داشت و از سال 

نفتی به سمت صفر میل کرده است و روندي میرا و ثابت از 
 خود نشان داده است.. در واقع با توجه به شواهد موجود، با
یک شوک توام افزایش درآمد مالیاتی و کاهش درآمد نفتی 

توان وابستگی دولت به در یک بازه ي زمانی چند ساله می
درآمد نفتی را کاهش داد و هنگامیکه به سمت میرا شدن و 

ک نزدیک شدن به مجانب صفر میل می کند، دوباره با ی
ها به کنترل مجدد درآمدها شوک افزایشی در مالیات

 پرداخت. همچنین با مقایسه نمودار مربوط به درآمد مالیاتی
ام که درآمد مالیاتی کاهش یافته  4و درآمد نفتی، از سال 

است، درآمد نفتی نیز روند افزایشی پیش گرفته است که 
بهترین زمان جهت ایجاد شوک مجدد است تا چرخه به 

ها، لت اولیه و مطلوب بازگردد. در رابطه با شاخص قیمتحا
بدلیل ایجاد این شوک مالیاتی و افزایش مالیات ستانی 

 هاي مختلف مالیاتی بویژه مالیات بروتمرکز بر روي بخش
ي ایجاد شده ها و مالیات بر ارزش افزوده، طی دورهقیمت

 هاي قیمت مشاهدهتوسط شوک روندي افزایشی در شاخص
 

 

 
ها به شوک درآمد مالیاتی(. واکنش درآمد نفتی و مالیاتی و کسري بودجه و شاخص قیمت2نمودار شماره )
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سال سیر نزولی خواهد  5شده است که این روند نیز پس از 

خواهد  سال تغییرات به سمت سفر میل 10داشت و پس از 
سال اول ایجاد شوک،  2کرد. در رابطه با کسري بودجه، در 

بدلیل اتکاء بیشتر دولت به درآمدهاي مالیاتی و کاهش 
چشمگیر در درآمدهاي نفتی و وابستگی شدید کسري 
بودجه به درآمدهاي نفتی و از طرفی افزایش در شاخص 

ها، تا حدودي کسري بودجه افزایش خواهد داشت. اما قیمت
ام  روند  7ساله کسري بودجه تا سال  2ي از دوره پس

کاهشی نشان خواهد داد. دولت در میان مدت با ایجاد 
شود چنین شوکی در درآمد مالیاتی داراي مازاد بودجه می

( ولی در بلند مدت با کسري بودجه 7تا سال  2)از سال 
شود که به سمت صفر میل می کند. بیشتري روبه رو می

به نتایج و شواهدات حاصله، ایجاد این شوک پس با توجه 
سال اثرات مطلوبی در وضعیت اقتصادي کشور  7تواند تا می

سال باید مجددا ایجاد شود تا بتواند  7بوجود آورد و پس از 
 تاثیر گذار باقی بماند. 

 

 نتيجه گيري -9
براي حذف درآمد نفتی و جایگزینی درآمد مالیاتی، با 

از تخمین معادالت و ضرایب برآوردي، توجه به نتایج حاصل 
هرچند کاهش درآمد نفتی با ضریب منفی نسبت به درآمد 
مالیاتی، منجر به افزایش درآمد مالیاتی خواهد گشت. با 

توان تا کاهش درآمد نفتی و افزایش درآمد مالیاتی می
حدودي کاهش در کل درآمدهاي دولت را جبران کرد. بدین 

ی ملزم به افزایش در درآمدهاي معنی که حذف درآمد نفت
مالیاتی و سایر درآمدهاي دولت و افزایش تولید خالص 

باشد، که در این صورت منجر به خوداتکایی و داخلی می
هاي خارجی و رسیدن به اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی

خواهد گردید. کاهش در درآمد نفتی مستقیما بر روي یکی 
یاتی که مالیات واردات است، از عمده ترین منابع درآمد مال

تاثیر خواهد گذاشت. کاهش این نوع مالیات منجر به کاهش 
درآمدهاي مالیاتی گشته و باید از طریق تمرکز بر سایر 

هاي عظیم مالیاتی و فرار منابع مالیاتی، کاهش معافیت
مالیات ستانی مالیاتی، توجه به مالیات عمومی بر مصرف،

موجود میزان پایه مالیاتی  مالیاتیهاي  درست و مناسب پایه
تر از درآمدهاي مالیاتی، استفاده بیشکل را افزایش داد.

-مشکل نوسانات قیمت نفت و تاثیرات سوء آن را کاهش می

-دهد و درآمد قابل اتکاتري نسبت به درآمد نفتی پدید می

 آید.
افزایش درآمدهاي مالیاتی منجر به کاهش کسري 

بیر از کسري بودجه تفاضل مخارج گردد. اگر تعبودجه می
دولت ازدرآمدهاي دولت باشد، این موضوع به وضوح نشان 

ضریب درآمدهاي مالیاتی نسبت به کسري  داده شده است.
دو روش برخورد با کاهش  بودجه کامال معنادار بوده است.

کسري بودجه از طریق مکانیسم مالیاتی وجود دارد، یکی، 
هاي مالیاتی، درآمد نرخ و پایهروش مستقیم که با افزایش 
دهد. روش دیگر با کاهش نرخ مالیاتی دولت را افزایش می

مالیاتی و افزایش درآمد قابل تصرف منجر به افزایش مصرف 
و نهایتًا درآمد مالیاتی دولت را افزایش خواهد داد. بدیهی 
است در روش اول مستقیمًا قدرت خرید جامعه کاهش یافته 

صی به صورت مالیات، به منظور تامین و پس انداز خصو
شود. در روش دوم در کسري بودجه دولت به کار گرفته می

ابتدا ممکن است به دلیل کاهش نرخ و پایه مالیاتی در کوتاه 
مدت درآمد مالیاتی کاهش و کسري بودجه تشدید شود، 
لیکن در میان مدت و بلند مدت به خاطر افزایش درآمد 

ید بخش خصوصی درآمد مالیاتی قابل تصرف و قدرت خر
-در حالی مربوطه کسري بودجه دولت را کاهش خواهد داد.

که درآمدهاي نفتی در کوتاه مدت، بیشترین اثر را بر کسري 
بودجه دولت میگذارند، اما در بلند مدت درآمدهاي مالیاتی، 

ترین عامل موثر بر کسري بودجه در نظر گرفته عنوان مهمبه
 شود.می

توان گفت ها میمجموع برآورد حاصل از مدل آنچه در
-این است که، توجه بیشتر دولت به درآمدهاي مالیاتی می

تواند وابستگی بیش از حد اقتصاد ایران را به درآمد نفتی 
کاهش دهد. در واقع تک محصولی بودن و وابستگی به 
درآمد نفت، ریشه اصلی مشکالت اقتصاد ایران است. افزایش 

د نفتی از طریق تبدیل دالر نفتی به ریال و ورود ساالنه درآم
به چرخه اقتصاد منجر به افزایش تورم و از طرفی کاهش 
درآمد نفتی از طریق کاهش واردات و بروز کسري بودجه 
مجددا منجر به افزایش تورم خواهد گردید. این موضوع 

-حساسیت عدم ثبات درآمدهاي نفتی طی زمان را نشان می

تواند بستگی اقتصاد به این منبع درآمدي میدهد و کاهش وا
بی از بروز مشکالت عمده از جمله تورم جلوگیري نماید. 

توجهی به مقوله مالیات ستانی یکی از عوامل اصلی تاخیر در 
ي اقتصادي است که پیامدهایی نظیر بی ثباتی روند توسعه

اقتصاد کالن، نابرابري توزیع درآمد، فقر، بیکاري و رشد 
بخش مهمی از درآمدهاي مالیاتی وازن را به دنبال دارد.نامت

در ایران به طور مستقیم وغیر مستقیم وابسته به درآمد نفت 
-درآمدهاي مالیاتی را در مقابل نوسان ،باشد که این امرمی

پذیر کرده هاي بازار جهانی نفت به شدت آسیب
جایگزینی درآمد مالیاتی از طریق توجه به انواع است.
دهاي مالیاتی و سرمایه گذاري و  برنامه ریزي بر روي درآم

ترین منبع درآمد مالیاتی که همان مالیات یکی از مهم
اشخاص حقوقی است و اجراي مالیات ارزش افزوده، کاهش 
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مالیات ستانی هاي عظیم مالیاتی و فرار مالیاتی ومعافیت
تواند ثبات موجود، می مالیاتیهاي  درست و مناسب پایه

مدي را در اقتصاد ایران تضمین نماید و حتی مشکالتی درآ
چون کسري بودجه، تورم و ... را تا حد امکان کاهش 

عنوان در بلند مدت درآمدهاي مالیاتی، به دهد.همچنین
 شود.ترین عامل موثر بر کسري بودجه در نظر گرفته میمهم

 

 منابع
درآمدهاي (. تنوع بخشی در 1391ابریشمی ح، رحمانی ت. )

مالیاتی دولت در ایران با هدف ثبات درآمدي با استفاده از 
رویکرد تئوري پورتفوي، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات 

 .3اقتصادي کاربردي در ایران، سال اول، شماره 
مبانی نظري مالیات بر  .(1374). الف کمیجانیلف،آقایی ا

ارزش افزوده و مزایاي آن در راستاي اصالح نظام 
 .پژوهشنامه اقتصادي.الیاتیم

 .هاي اقتصاد کالنتئوري و سیاست .(1376) .و برانسون
 ترجمه عباس شاکري، نشر نی.

اصالحات ساختاري در   .(1389) .ب رویشید ،پژویان ج
 پژوهشنامه مالیات، شماره هشتم..نظام مالیاتی ایران

(. مبانی اقتصاد نفت. تهران، انتشارات 1373خلعتبري ف. )
 و فرهنگی. علمی

(. بررسی و سنجش 1392جاللوند و، نبی شهیکی تاش م. )
توسعه با رویکرد هاي  کارایی نظام مالیاتی ایران در برنامه

منطق فازي، فصلنامه علوم اقتصادي، سال هفتم، شماره 
24. 

(. اندازه گیري 1394خداپرست شیرازي ج، تبعه ایزدي الف. )
تحصیلدار به  هايوابستگی درآمدهاي مالیاتی دولت
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