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 مقدمه

 عنهاا   به   تهاا  از آ   مهی  که   است دولت درآمدهای نیتر از باثبات یکی «مالیات»
 در مالهد  گذاری سرمای تشایق  و تارم با مقابل  عدالت اجتماعی، اجرای در ابزاری
تااننهد   می ها اتیمال انااع گسترده، اقتصادی نظام یك در .کرد استفاده مطلاب مسیر
 که   شهاد  وضه   نحهای  به   باید بنابراین، مالیات باشند؛ داشت  جانبی متفاوتی آثار

 انهااع  بنهدی  تقسهیم  بگهذارد   جهای  بر اقتصادی سیستم را در کمترین آثار اختاللی
 در بنهدی  طبقه   نهاع  تهرین  عمهده « غیرمستقیم» و «مستقیم» های مالیاتب   ها مالیات

ایهرا  اسهت     بادجه   سهاختار  در همچنهین  و المللی بین سطح در دولتی، آمارهای
کامل مخارج جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی، از اههدایی اسهت که      تأمین

ههای   ه است  در بره ریزا  و دولتمردا  کشارما  نیز باد همااره مارد تاج  برنام 
مختلف، ایزایش درآمدهای غیر مالیاتی و نفتی، در کنار نباد تاج  کایی ب  انضباط 
مالی در بادج  دولت و یقدا  سیستم مالیاتی کارآمد سبب شده است که  بها ایهن    

تنهها   ههای جهاری دولهت نه      مسئل  برخاردی مقطعی شاد؛ اما برنام  پاشش هزین 
ههای جهاری آ  اسهت، بلکه  نیازمنهد       رویة هزینه   یش بیمستلزم جلاگیری از ایزا

تقایت نظام مالیاتی و ایزایش درآمدهای مالیهاتی اسهت  از طهری دیگهر، ایهزایش      
درآمدهای  کننده ایتیدرعناا   یکی از اهدای مالیات است و دولت ب  درآمد دولت

ههای   مالیاتی و نفتی، این درآمدها را از طریق مخارج جاری و عمرانی به  قسهمت  
کند؛ بنابراین با تغییر ترکیب مخارج دولت و شهاخ    مختلف اقتصادی هدایت می

کند  در این تحقیق تالش بر آ  است ک  تهاب    وری، درآمد مالیاتی نیز تغییر می بهره
واکنش مالیات نسبت ب  ترکیب مخارج دولت برآورد شاد؛ ب  عبارت دیگر ترکیب 
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آمد مالیاتی متناسب با آ  مخهارج اسهتخراج   بهین  مخارج دولت برای رسید  ب  در
 شاد  می

مقامهات اقتصهادی   اسهت که    مالیات یکی از ابزارهای مهم سیاست اقتصادی 
 عناا  منب  پایدار در ترکیهب منهاب  درآمهدی    کشار ب  ایزایش سهم مناب  مالیاتی ب 

بهر ایهن   یهر    تحقیهق کنند  در ایهن   دولت و ابزار مناسب تأمین بادج  تاج  می
 ههای  ک  دولت از مجماع درآمدهای مالیاتی، شامل درآمد حاصهل از مالیهات  ست ا

بها   و کنهد  گهذاری اسهتفاده مهی    سیاسهت   یه عناا  ابزار اول و غیرمستقیم، ب  مستقیم
قاعهده   از گذار مالی در پیروی استفاده از رویکرد چرخشی مارکای، ریتار سیاست

دولهت صهری    یا که  درآمهدها  از آنجه شهاد    بررسی می سیاستی در اقتصاد ایرا 
باشهد   یا گان  مخارج دولت ب  بیترک دیبا ،شاد کشار می یو عمران یمخارج جار
 یوجاد نداشت  باشهد بتاانهد پاسهخگا    ینفت یاگر درآمدها یحت یاتیک  درآمد مال

عنهاا  بخهش    به   ینفته  یدر نظر گریتن درآمهدها  ن،یابر عالوه  مخارج باشد  نیا
 نه  یبه بیه ترک جه  یو درنت یاتیه مال یها استیس زیدولت ن یاتیمال یمکمل درآمدها

 را متأثر خااهد ساخت  اتیمال
ة کامباکهار و لهاو    شهد  یمعریه در این تحقیق، ابتهدا بها اسهتفاده از شهاخ      

بهرآورد   13۹۵تها   1360وری برای اقتصاد ایرا  در بازه زمهانی   (، متغیر بهره2000)
بها در نظهر    مخارج دولهت  بیبت ب  ترکنس اتیدر ادام  تاب  واکنش مال شاد و می

وری و سناریاهای مختلف در مارد بادج  )با و بدو  نفهت(   گریتن شاخ  بهره
و بها اسهتفاده از    سهاییچین  مهارکای   یبا کهاربرد روش چرخشه   در اقتصاد ایرا 

شاد  در پایها    بررسی می ،یبانك مرکز 13۹۵تا  1360دوره  یزمان یسر یها داده
 شاد  های مختلف مالیات و نتایج حاصل ارزیابی می یمتحلیل حساسیت رژ
 اند از: های این پژوهش عبارت بنابراین یرضی 

 ( مالیات نسبت ب  تغییر ترکیب مخارج دولت حساس است 1

های مختلف درآمد مالیهاتی، نسهبت به  مخهارج جهاری و       ( مالیات در دوره2
 دهد  عمرانی واکنش متفاوتی نشا  می

 پژوهش، است؛ بعد از مقدم ، در پیشین  تنظیم شده قسمت شش در مقال  این



 ١٣٩٥ تابستان ♦ مهفدهشماره  ♦سال پنجم  ♦ راهبرد اقتصادی     8

 

واکنش درآمدهای مالیاتی ب  ترکیهب مخهارج دولهت و کهاربرد      با تحقیقات مرتبط
 و نظهری  مبهانی  سام سپس در قسمت است  شده ارای  روش مارکای ساییچین 

روش تحقیق و چگانگی بهرآورد   چهارم قسمت گردیده و در الگا بررسی ساختار
 الگهای  تخمهین  اسهت   آورده شده وری و ارتباط بین متغیرهای الگا بهره شاخ 
 و بخهش پایهانی   پنجم ارای  شده قسمت در نتایج تحلیل و حساسیت آنالیز تحقیق،

 .اختصاص یایت  است آتی مطالعات برای پیشنهادهایی و اجمالی بندی جم  ب 

 . پیشینه پژوهش1

 ایهاتت با برآورد قااعد سیاسهت مهالی در ژاپهن،    (، 2006) 1«ایتا، واتانابی و یابیا»
برای دوره  متحده آمریکا و بریتانیا با استفاده از روش رگرسیا  چرخشی مارکای

نظهام   ههای ژاپهن، دیهدگاه مبتنهی بهر ثابهت بهاد         دریایتند ک  داده 200۴تا  1۹۸0
از یهك سیاسهت    هها  کنهد و دولهت ژاپهن، در همه  زمها       سیاست مهالی را رد مهی  

در مقابهل، ریتهار سیاسهت مهالی در      و استفاده کرده ییکاردویر ریغ دویی یاریکار
طهار پایهدار از طریهق     و به   است بدو  تناقض باده ایالت متحده آمریکا و بریتانیا،

 شاد  می یزیر سیاست ریکاردویی طرح
طهار   دریایتند ک  تااب  واکنش سیاستی، به  (، 2007) 2«لیپر چان ، دیای  و»

در هها   کند  آ  متحده تغییر می التیهای زمانی مختلف در ا طی دوره قابل تاج  در
اثهرات مربهاط به     گی تغییهر  ضمن بررسهی چگهان   200۵تا  1۹۸0 های طا  سا 

های پالی و مالی بهر   انتقا  ب  وضعیتی ک  در آ  نظامهنگام  در های سیاستی شاك
دریایتند ک  در صارت عدم واکهنش سیاسهت    ،شاند طبق یرایند مارکای ظاهر می

یك نظام بهرای محایظهت اقتصهاد در     در مالی نسبت ب  بدهی، سیاست پالی یعا 
 نشده ینیب شیطار پ تااند ب  های مالیاتی وارده، کایی نباده و این امر می مقابل شاك

 ماجب تقایت اثرات شاك مالیات بر تقاضای کل شاد 
وری و  چگانهه  مالیههات بههر بهههره»ای بهها عنههاا   ( در مقالهه 200۸) 3«وارتیهها»

                                                                                                                                 

1  . Ito, Watanabe and Yabu 

2  . Chung, Davig and Leeper 

3  . Vartia 
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در کشهارهای سهازما     2006تها   1۹۸6های  در سا « گذارد؟ گذاری اثر می سرمای 
ی و پانل دیتا انجام داد، نتیج  گریت ک  جزیهای اقتصادی ک  با روش اثر  همکاری

دههد؛ امها    وری را کاهش مهی  ایزایش مالیات در بخش تالید و درآمد اشخاص بهره
وری  در مقابل تخصی  بخشی از مالیات ب  بخش تحقیق و تاسع  ب  ایزایش بهره

 شاد  منجر می
سازی مخارج دولهت و مالیهات    با مد (، 2013) 1«آگنلا دیایرینات و سایسا»

 در ایالهت متحهده آمریکها    ،متغیر در زمها   احتما  باصارت یرایندهای مارکای  ب 
غیرخطهی بها    طار معنهادار در یهك روش   ب  ها دریایتند ک  مالیات (2010 -1۹۸0)

 ههای  چرخه  شاند  همچنین، مخارج دولت در مقابهل   های دارایی تعدیل می قیمت
هها نشها  دادنهد که  اصهالح تهراز مهالی بهرای اثهرات           اثر است  آ  بی بازار دارایی

تر وضعیت مهالی   زما ، امکا  بررسی دقیق دارایی در حا  تغییر در طی های قیمت
 .سازد ی آ  را یراهم میو پایدار
در پژوهشی مقدار ضریب یزاینده مخارج دولهت  (، 201۵) همکارا و  2«پر »

و مالیات را با استفاده از الگای رژیم چرخشی مارکای برای اقتصاد آمریکها طهی   
تخمین زدند  نتایج تحقیهق نشها  داد که  انهدازه ضهریب       2006تا  1۹۴۹های  سا 

که  ایهن    درحالی است؛ تر باده اقتصادی پایین بزرگرشد  یزاینده مخارج در دورا 
 تهر اسهت    در دورا  رشد اقتصهادی بهات بهزرگ    ضریب یزاینده مالیات برایمقدار 

یزاینده سیاسهت مهالی در دوره رکهاد     همچنین نشا  دادند ک  مقدار ضرایبها  آ 
تهر   بزرگ 1۹۸0بعد از دوره  رونق ک  برای دورا  درحالی ،تر شده اقتصادی کاچك

و مخهارج   شاد  همچنهین بررسهی اثهر مخهارج دولهت و مالیهات بهر مصهری         می
و  سیاسهت مهالی بهر مصهری     ههای  شاكدهد ک  میزا  اثر  گذاری نشا  می سرمای 
  گذاری پایین است سرمای 
بهرای   وری مالیهات و بههره  »ای با عناا   ( در مقال 2017) 3«گسپر و جارامیلا»
، با کاربرد روش مارکای ساییچین  راهکاری را برای بهباد «201۴تا  1۹۸۵دوره 

                                                                                                                                 

1  . Agnello, Dufrénot and Sousa 

2  . peren 

3  . Gaspar & Jaramillo 



 ١٣٩٥ تابستان ♦ مهفدهشماره  ♦سال پنجم  ♦ راهبرد اقتصادی     10

 

ستانی از بخش تالید سبب  ها کاهش مالیات رشد اقتصادی پیشنهاد دادند  ب  نظر آ 
 شاد  وری در این بخش می ایزایش بهره

، تاابه   ای با روش مارکای سهاییچین   در مقال ( 201۸) 1«کاسا و شادمانی»
بها اسهتفاده از    را ههای دولهت یهدرا  ایهاتت متحهده      های مالیاتی و هزینه   اکنشو

ههر دو درآمهد    ی کردنهد  بررسه  201۵تا  1۹۵۵های  سا های س  ماه  در طی  داده
امها از   ؛دهنهد  ریتار نامتقار  را نشها  مهی   در این مطالع  های دولتی مالیاتی و هزین 

  است دار معنیدرونی درآمد مالیاتی  در مد  آستان  یقط نتیج این  ،نظر آماری
تهأثیر مالیهات بهر درآمهد     »ای بها عنهاا     در مطالع ( 201۸) 2«آدیجیر و آکنده»

اثهر مالیهات بهر درآمهد شخصهی بهر        ،«هزین  دولهت در ایالهت اوههایا    برشخصی 
  انهد  کهرده بررسهی   201۵تا  1۹۹0های  از سا  اوهایا راهای دولتی در ایالت  هزین 

وتحلیههل  تجزیهه »و روش  «پیرسهها  آنههی»همبسههتگی  از روش عهه ،در ایههن مطال
بهر اسهاس نتهایج حاصهل از مطالعه ، بهین        استفاده شده است  «رگرسیا  چندگان 

کنیهد، مالیهات بهر     های دولتی با مالیات بر جاده، پرداختی ک  شما کسب مهی  هزین 
 که   هنگهامی  ،بدین معنهی ، ، رابط  مثبتی وجاد داردها مالیاتدرآمد سرمای  و سایر 

یابهد،   هها ایهزایش مهی    مالیات بر جاده، مالیات بهر درآمهد سهرمای  و سهایر مالیهات     
 کند  پیدا میهای دولت نیز ایزایش  هزین 

ای ب  بررسی رابط  بین درآمهدهای   ( در مطالع 13۹2صمدی و زارع حقیقی )
هها    برای ایهرا  پرداختنهد  آ   13۹0 تا 1370های  مالیاتی و مخارج دولت طی سا 

برای بررسی ریتار نامتقار  اجزای بادج ، از الگای تصهحیح خطهای نامتقهار  در    
ای استفاده کردند و ب  این نتیجه  رسهیدند    آستان  ا یخاد رگرسچارچاب الگای 

ک  بین درآمدهای نفتی و مخارج دولهت و درآمهدهای مالیهاتی و مخهارج دولهت،      
شهاد    تعهاد  بلندمهدت تأییهد مهی    یرضی  تطابق مالی با تعدیل نامتقار  ب  سهمت  

همچنین ب  این نتیج  رسیدند ک  در بلندمدت واکنش اجزای بادج  نسبت ب  عدم 
 تعاد  بادج  نامتقار  است 

                                                                                                                                 

1  . Steven cassou & hedieh shadmani 

2  . Adegbite tajudeen Adejare & shittu saheed Akande 
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و نقش  یو مال پالی یها استیمنظار بررسی س ، ب (13۹2)نیا و عابدی  ستاده
رآمهدهای  اقتصادی، از متغیرهای مخارج جاری و عمرانهی دولهت، د   ثبات درها  آ 

عنهاا  متغیرههای سیاسهت مهالی و از حجهم       مالیاتی و درآمدهای نفت و گهاز، به   
ها  آ  .استفاده کردند عناا  متغیرهای سیاست پالی نقدینگی و نرخ سپرده قانانی ب 

ای دولهت،   نشا  دادند ک  ایزایش مخارج سرمای  13۹0 تا 137۵برای مقط  زمانی 
از   شهاد  مهی  یایهزایش ثبهات مهال    نانی منجر ب قا درآمدهای مالیاتی و نرخ سپرده

درآمدهای نفتی و نقدینگی منجهر   طری دیگر، ایزایش مخارج جاری دولت، تارم،
 .شاد ب  کاهش ثبات مالی و تشدید بحرا  اقتصادی در کشار می

هدی این مطالع  برآورد تاب  واکنش مالیات نسبت ب  ترکیب مخهارج دولهت   
 1«و لیپر دیای »از تصریح پیشنهادی  اتیسیاست مالی منظار تصریح قاعده ب است، 

 شاد ک  مجماع درآمدهای با تاج  ب  اقتصاد ایرا  یر  می ،پیروی کرده( 2007)
تالیهد،  شهکای  ، درجه  بهاز بهاد  تجهاری    دولت در واکنش ب  متغیرههای   مالیاتی

  همچنین، بها اسهتفاده   شاد دولت و درآمد نفتی تعدیل می یمخارج جاری و عمران
گهذار مهالی در پیهروی از ایهن قاعهده       ریتار سیاست از رویکرد چرخشی مارکای،

  شاد می یبررس سیاستی در اقتصاد ایرا 
 :ی این مطالع  نسبت ب  مطالعات ماجادها تفاوت

 وری در ایرا ؛   کاربرد روش مرز تصادیی برای تعیین شاخ  بهره1

وری شامل کارایی ینهی، کهارایی مقیهاس و     بهره   در نظر گریتن تمام عاامل2
 لیه و تحلدر یهك مهد     زمها   ههم طهار   وری به   کارایی تالید برای بررسهی بههره  
 ؛ها آ حساسیت نسبت ب  هرکدام از 

  ترکیب دو روش مرز تصهادیی و چرخشهی مهارکای و اسهتفاده از متغیهر      3
  ها آ نسبت ب  هم  وری در کنار مخارج دولت و برآورد تاب  واکنش مالیات  بهره

 . مبانی نظری2

باده ک  از دیرباز مهارد بحهو و    یا ی بین درآمدها و مخارج دولت مسئل رابط  علّ
در این مارد در ادبیات اقتصادی   بخش عمامی قرار داشت  است تاج  اقتصاددانا 

                                                                                                                                 

1  . Davig and Leeper 
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هها را   تاا  در قالب چههار یرضهی  رقیهب آ     ک  می متفاوتی وجاد دارد یها  ینظر
  ی کردبررس

 1مخارج -. فرضیه درآمد2-1

مخارج خهاد را بها سهطح درآمهدهای خهاد تطبیهق        ها دولتبر اساس این یرضی ، 
رایهج بهاد و بسهیاری از     ۸0اعتقهاد سهنتی که  در دهه       بهر اسهاس ایهن    دهند  می
، چنین سیاستی الزاماً ب  کاهش کسری آ  را پذیریت  بادنداقتصادی  گذارا  استیس

رشهد مخهارج دولهت را نیهز      زیرا کنتر  سهطح درآمهدها   ؛شد بادج  منجر خااهد
علهی   این حالت جهت رابطه   در(  Hoover & Sheffrin, 1992) کردمحدود خااهد 

تغییهر در   اگهر « یریهدمن »امها به  عقیهده     ؛از سمت درآمدها ب  مخارج دولت است
کهاهش   باعهو منجر شاد، ایزایش درآمهد   آ دولت ب  تغییر در مخارج  درآمدهای

کاهش کسهری   بحو یریدمن این است ک  دولت برای  شد کسری بادج  نخااهد
ها رشد مخارج دولت  زیرا کنتر  سطح مالیات ها را کاهش دهد، بادج  باید مالیات

 شهده از اقتصهاددانا  تأییهد    این یرضی  تاسهط بسهیاری    را نیز محدود خااهد کرد
درآمهدها و مخهارج    ت بهین است، با وجاد این، یریدمن معتقد ب  رابط  علهی مثبه  

 saunoris) دارند ک  این رابط  منفی است عقیده 2«واگنر باکانن و»دولت است، اما 

& payne, 2010 ) 
هها به  ایهزایش کسهری      بر اساس نظری  باکانن و واگنر، محدود کرد  مالیات

، مخهارج  هها  اتیه کنند ک  کاهش مال ها چنین تحلیل می آ  .شد بادج  منجر خااهد
یك رابط  علی منفهی از سهمت درآمهدها به       بنابراین را ایزایش خااهد داد؛دولت 

، تهأثیر ایهن   3پدیده تاهم مهالی  مخارج برقرار خااهد باد، زیرا مردم ب  دلیل وجاد
بها  واقه ،   در  شهاند  طار صحیح متاج  نمهی  ب  شا یها ن یها را بر هز کاهش مالیات

دیگری مانند قر  کهرد    یها داده است، از روش ها را کاهش دولت مالیات اینک 
بازارهای مالی یا بانك مرکزی، برای تأمین مالی مخهارج خهاد اسهتفاده خااههد      از

                                                                                                                                 

1  . Tax and Spend Hypothesis 

2  . Buchanan and Wagner 

3  . Fiscal Illusion 
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 جای ب های بهره باتتر، جانشین کرد  بخش دولتی  سیاستی، نرخ نتیج  چنین  کرد
مردم بدو  تاج  به  ایهن مسهئل  به        خااهد باد بخش خصاصی و ایزایش تارم

مالیهات قیمهت کاتههای     لیل تاهم مالی و تنها با در نظر گریتن ایهن مطلهب که    د
عمهامی   هها مقهدار تقاضایشها  را بهرای کاتههای      عمامی است، با کاهش مالیهات 

هرگهاه دولهت     دهند و در نتیج  مخارج دولت ایهزایش خااههد یایهت    ایزایش می
های عمامی ایزایش یایته   ک  قیمت کات ابندی یایزایش دهد، مردم درمها را  مالیات

کاتهای عمامی کاهش و مخارج دولهت نیهز کهاهش     است، در نتیج ، تقاضا برای
 ( Young & Hall, 2008) یابد می

نیز عقیده دارد که  یهك رابطه  منفهی بهین مخهارج و درآمهدهای         1«نیسکانن»
 کند وجاد یك تاب  تقاضا ک  در آ  مخهارج  وی بیا  می  دارد وجاد مالیاتی دولت

تااند تاجی  مناسهبی بهرای ایهن پدیهده      است، می دولت تابعی منفی از نرخ مالیات
کسهری بادجه  را ایهزایش     حهل مناسهب بهرای کهاهش     باکانن و واگنهر راه  .باشد

 ( (Aslan and Tasdemir, 2009 دانند و کاهش مخارج می ها مالیات

 :کرد تاا  در قالب الگای ریاضی زیر بیا  را می مخارج -درآمدیرضی  
(𝑮𝒕) = 𝒇(𝑹𝒕−𝒋) 

 یا
(∆𝑮𝒕) = 𝒇(∆𝑹𝒕−𝒋) 

ب  ترتیب مخارج و درآمدهای دولت هستند  بر اساس « 𝑹𝒕»و « 𝑮𝒕»ک  در آ ، 
′𝒇نظری  یریدمن  > ′𝒇بر پای  نظر باکانن و واگنر  ک  یدرحالاست،  𝟎 < خااهد  𝟎

 باد 

 2درآمد -. فرضیه مخارج2-2

که    گیهرد  مهی کند و سهپس تصهمیم    بر اساس این یرضی ، دولت در ابتدا هزین  می
اگهر    تأمین کنهد  ها مالیاترا در صارت لزوم از طریق ایزایش ها  هزین چگان  این 
منجهر شهاد،    ها تدولت دیر یا زود ب  ایزایش مالیا یا ماقتی مخارج یایزایش دایم

                                                                                                                                 

1  . Niskanen 

2  . Spend and Tax Hypothesis 
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  شد درآمدهای دولت برقرار خااهد در این صارت رابط  علی از سمت مخارج ب 
کننهد که     تحلیهل مهی   نظری  را تأیید و چنهین  نیا 1«پیکاك و وایزمن» ایرادی مانند

 های سیاسی یا اقتصادی و ناسهانات نفتهی که  به      های خاص مانند بحرا  ماقعیت
ایزایش مخارج دولت منجر خااهند شد، در نهایت، دولهت را نهاگزیر به  ایهزایش     

بر اساس این یرضهی ، بهرای مقابله  بها کسهری بادجه ،         ساخت هندخاا ها مالیات
  دولت باید مخارج خاد را کاهش دهد

در چهارچاب برابهری    3«بهارو » 2«هماارسهازی مالیهات  »این یرضی  بها نظریه    
ب  این معنا ایزایش مخارج در زما  حها  از دیهدگاه     ریکاردویی نیز سازگار است

تهاهم مهالی اسهت، به  معنهای ایهزایش        ک  یاقدکننده عقالیی مالیات  یك پرداخت
 ( saunoris & payne, 2010) بعد استها در دوره  مالیات

 «کارنیرو»درآمد در قالب دو الگا تاسط  -در ادبیات اقتصادی، یرضی  مخارج
کههارنیرو و شههده اسههت   ارایهه ( 1۹۹۵( و هههاور و شههفرین )200۴) و همکههارا 

الگای یرضی ساده اقتصادی برای یك کشار یقیهر   در قالب یك (200۴)همکارا  
ههای ایهن الگها به       یر  پردازند  می درآمد -، ب  بیا  یرضی  مخارجیمحصال تك

 :شرح زیر است
اقتصاد این کشار دارای یك بخش اصلی کشاورزی است ک  در تالید یهك   -

این، کند؛ بنهابر  واحد از این محصا  را ب  خارج صادر می X( و مقدار Y) محصا 
 :تاا  ناشت می

𝜶𝒀 = 𝑿 
𝟎ک  در آ ، < 𝜶 ≤ 𝜶شاد ک   است  یر  می 𝟏 =  است  𝟏

با در نظر گریتن این ماضاع ک  اقتصاد یرضی این کشار یقیهر یاقهد بهازار     -
کشهش و   نسبت ب  نرخ بههره بهی   یگذار  ییر  کرد ک  سرما تاا  مالی است، می

 تاا  ناشت: رت دیگر، میاست؛ ب  عبا انداز تابعی صعادی از سطح تالید پس
𝑰 = �̅� 

                                                                                                                                 

1  . Peacock and Wiseman 
2  . Tax Smoothing 

3  . Barro 
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S= S (Y) 
، سهطح درآمهد   «p»میزا  صادرات محصا  تابعی از قیمت جهانی محصا   -

 است:« 𝝅»و نرخ ارز « 𝒀𝒇»خارجیا  
X=X (p, 𝒀𝒇, 𝝅) 

( و تهابعی  Y( تابعی یزاینهده از درآمهد داخلهی )   Zمیزا  واردات محصا  ) -
 نزولی از نرخ ارز است:

Z=Z (Y,) 

هها   های پالی تاسط بانك مرکزی تأمین ثبات قیمت هدی از اعما  سیاست -
برای دستیابی ب  این اهدای، بانك مرکهزی از سیاسهت    ت اس و کاهش سطح تارم

 ب  عبارت دیگر:کند؛  استفاده می های اعتباری مختلط نرخ بهره ثابت و کنتر 
𝒓 = �̅� 

�̅� = 𝒀/𝑴 
؛ سهرعت گهردش پها  اسهت    « V»حجم پها  و  « M»نرخ بهره، « r»ک  در آ  

 ها را مشخ  کند: تااند سطح قیمت بنابراین تعاد  بازار پا  می
M/P = L (Y, r) 

 «مالیات» :اند از شاد دولت دو منب  درآمدی عمده دارد ک  عبارت یر  می -
 :صارت زیر ناشت تاا  ب  ؛ بنابراین، درآمد دولت را می«درآمدهای نفتی»و 

Y=T+ Oil 
را  T,P,S,OIL,Y,I,M,r,G یزا طح تعهادلی متغیرههای درو   الگای یادشهده سه  

 کند  مشخ  می
نکت  مهم در الگای یادشده، این است ک  مخارج دولهت پهیش از درآمهدهای    

سهطح   کننهده  نیهی ؛ ب  عبارت دیگر، سطح مخارج دولت تعشاد می دولت مشخ 
 نتیج  گریت ک  مخهارج دولهت، علهت گرنجهری     تاا  می  درآمدهای دولت است

برای یرضی  مخارج درآمد  یا ژهیو درآمدهای دولت است؛ بنابراین، این الگا شرح
  است
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 1زمانی تصمیم مالی . فرضیه هم2-3

بهر   انهد   کهرده ارایه    3«چهارد یملتزر و ر» ،2«ماسگریا»را  تصمیم مالی یزمان یرضی  هم
 صهارت  به  اساس این یرضی ، دولت تصمیمات مرباط ب  درآمدها و مخارج خاد را 

و یك رابط  علی دوطری  بین درآمدها و مخارج دولت وجهاد   کند اتخاذ می زما  هم
حالت میزا  مطلاب درآمدها و مخارج دولت از برابری منهای  نههایی و    در این  دارد
 ( 2010شاد )اسال  و تاسدمیر،  های دولت مشخ  می برنام های نهایی  هزین 

، الگهای هزینه  یایهده    یزمان یرضی  همبرای بررسی  (1۹۹2)هاور و شفرین 
یهر  کنیهد سهطح      شهاد  می آ  ارای ک  در ادام  تاضیح  اند کرده را ارای  4ی دوسا

کاهش یابد، اما در اثر ایزایش مخهارج دولتهی،    ریاه با وض  مالیات با نرخ ایزایشی
 نههایی مالیهات   ههای  هزینه  و  منای  نهایی مخارج  ریاه با نرخ کاهشی ایزایش یابد

انتظهاری   شاند که  ریهاه   ها و مخارج طاری انتخاب می مسیر مالیات  متغیر هستند
صهارت   تاا  مسئل  حداکثرسازی ریاه انتظاری را به   بدین ترتیب می  حداکثر شاد

 :ناشت زیر
Max 𝐸0 {(𝜀𝐺1 −

1

2
𝑏𝐺1

2) − (𝛾𝑇1 +
1

2
𝑑𝑇1

2) −
1

2
𝐵1

2} 

𝑇1, 𝐺1  

𝐵1ک  در آ ،  = 𝑅(𝐵0 + 𝐺1 − 𝑇1) ار و مقد«𝑩𝟎 »  معلام، متغیرههای« 𝜸« »↋ »
هسهتند  سهطح مخهارج و    « �̅�»و « �̅�»های تصهادیی نایه  سهفید بها میهانگین       تکان 

ههای نههایی انتظهاری و منهای  نههایی انتظهاری تعیهین         ها از برابهری هزینه    مالیات
 اند از: بنابراین، شرایط مرتب  او  عبارت؛ شاند می

𝜀 ̅ - b𝐺1- 𝑅2(𝐵0 + 𝐺1 − 𝑇1) = 0 

-�̅�+d𝑇1+ 𝑅2(𝐵0 + 𝐺1 − 𝑇1) = 0 

علیت بین درآمهد و مخهارج دولهت دوطریه       ک از روابط بات مشخ  است 
 است 

                                                                                                                                 

1  . Synchronization Hypothesis 
2  . Musgrave 

3  . Meltzer and Richard 

4  . Double-Sided Cost-Benefit Model 
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 1فرضیه جدایی نهادی .2-4

کند، در صارتی ک  تصمیمات مرباط ب  درآمهدها و مخهارج    یرضی  چهارم بیا  می
نهاد جداگان  اتخاذ شاد، هیچ رابط  علی بین درآمهدها و مخهارج    دولت تاسط دو

( و 1۹۹۴) 2یرضی  در مطالع  باغستانی و مکنها   این  دولت وجاد نخااهد داشت
 ( saunoris & payne, 2010)ست ( تأیید شده ا1۹۸۸) 3ویلداوسکی

، (1۹۹2)ثابهت تاسهط ههاور و شهفرین      -این یرضی  در قالب الگهای سههم  
بها   را ها اتیبر اساس یر  این الگا، دولت میزا  مخارج و مال  استشده بررسی 

گیهرد و   یمصارت سهم ثابتی از تالید ناخال  ملی در نظر  یك حساب تخمینی ب 
 :شده وجاد ندارد؛ برای مثا ، یر  کنید نیازی ب  هماهنگی سهم در نظر گریت 

G= aY+ e 
T= bY+d 

های تصادیی هستند   تکان  «e» ،«d»تالید ناخال  ملی و « Y»ک  در آ ، متغیر 
 خااهیم داشت: Yشده بر با تقسیم دو معادل  یاد

g/Y = a + e 
T/Y= b + d 

دهد ک  بین درآمد مالیاتی و مخهارج دولهت رابطه  علهی      روابط بات نشا  می
وجاد ندارد؛ زیرا مداخل  در سیستم مخارج ک  از طریق تغییر در سههم مخهارج از   

و مداخل  در سیستم مالیات ک  از طریق تغییهر   ریتأث یب T/Yبر شاد  تالید اعما  می
b شاد نیز بر انجام می g/Y است  ریتأث یب 

 روش تحقیق .3

 الگوی تحقیق )روش مارکوف سوئیچینگ( .3-1

برای برآورد تاب  واکنش مالیات نسبت ب  ترکیب مخارج دولت از روش مهارکای  
اخیههراً تعههدادی از ( اسههتفاده شههده اسههت   ,2011Davig & Leeperسههاییچین  )

                                                                                                                                 

1  . Institutional Separation Hypothesis 

2  . Baghestani and McNown 

3  . Wildavsky 
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 ,Krolzigالگاهای تجربی، ارتباط بین مفههام تغییهر در ادوار تجهاری و تغییهر در     

1997, Clements & Krolzig 1998 & 2000, Diebold & Rudebusch, 1996, Kim & 

Nelson 1998& 1999)    شها  در   ( مزیت اصلی یرآیندهای تغییهر در رژیهم، تاانهایی
ی خهاب  به  های زمهانی،   سازی عدم تقار  منظار مد  دستگیری حاادث غیرخطی، ب 
 ,Hamilton & Susmel)( 1)اسهت های زمانی اقتصادی  شرایط پایایی ماندگار در سری

و  دیایه  »از تصریح پیشهنهادی   اتی نیزمنظار تصریح قاعده سیاست مالی ب ( 1994
اع شهاد که  مجمه    با تاج  ب  اقتصاد ایهرا  یهر  مهی    ،کرده یروی( پ2011) «لیپر

تالیهد، مخهارج   شکای ، وری بهرهدولت در واکنش ب  متغیرهای  مالیاتی درآمدهای
 شهاد  همچنهین، بها اسهتفاده از     دولت و درآمد نفتهی تعهدیل مهی    یجاری و عمران

گهذار مهالی در پیهروی از ایهن      بررسی ریتار سیاست رویکرد چرخشی مارکای، ب 
 :صارت زیر است مالی ب  قاعده  این میپرداز یقاعده سیاستی در اقتصاد ایرا  م

𝜏𝑡 = 𝛾0(𝑠𝑡
𝐹) + 𝛾1(𝑠𝑡

𝐹)𝑔𝑐𝑡
+ 𝛾2(𝑠𝑡

𝐹)𝑔𝑑𝑡
+ 𝛾3(𝑠𝑡

𝐹)𝑦𝑡 + 𝛾4(𝑠𝑡
𝐹)𝑜𝑖𝑙𝑡

+ 𝛾5(𝑠𝑡
𝐹)𝑇𝐹𝑃𝑡 + 𝜎𝑟(𝑠𝑡

𝐹)𝜀𝑡
𝑟 

 شاند: صارت زیر تعریف می از متغیرها ب  هرکدامدر این رابط ، 
𝜏𝑡: درآمدهای مالیاتی دولت؛ مجماع 

𝑔𝑐𝑡
 ولت؛: مخارج جاری د

𝑔𝑑𝑡
 : مخارج عمرانی دولت؛

𝑦𝑡شکای تالید؛ : 
𝑜𝑖𝑙𝑡درآمدهای نفتی؛ : 

𝑇𝐹𝑃𝑡:  در ادام  تحقیق(؛ شده محاسب وری ) بهره شاخ 
𝜀𝑡

𝑟جمل  اخال  دارای تازی  نرما  با میانگین صفر و واریانس :𝜎2؛ 
𝑠𝑡

𝐹    نظههام سیاسههت مالیههاتی کهه  از زنجیههره مههارکای بهها مههاتریس انتقهها :  
𝑠𝑡+1=𝑗|𝑠𝑡=𝑖]P[=𝑝𝑖𝑗

𝐹 آ  کند ک  در  تبعیت میi,j=1,2  
البت  با تاج  ب  اینکه  بخشهی از مخهارج دولهت از درآمهدهای نفتهی تهأمین        

های  شاد و برای رژیم شاد، برای مد  بات سناریاهای مختلف در نظر گریت  می می
 گردد  با و بدو  نفت( مد  برآورد می) مختلف مالیاتی و شرایط مختلف بادج 
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 بین متغیرهای موجود در الگو ارتباط .3-2

 ی مالیاتی:درآمدها -الف

مالیهات بهر   ) درآمدهای مالیاتی دولت شامل کلی  درآمد حاصل از مالیهات مسهتقیم  
و مالیهات غیرمسهتقیم    (حقاقی، مالیات بهر درآمهد و مالیهات بهر ثهروت      اشخاص

ک  از نماگرهای اقتصهادی   است (و خدمات لیات بر کاتهامالیات بر واردات و ما)
 بانك مرکزی دریایت شده است 

 مخارج دولت: -ب

مطالع  مخارج دولت ب  دو بخش اصلی مخارج جاری و عمرانی تقسهیم و   نیدر ا
شهده   مطالعات تجربی انجهام شاد   واکنش مالیات نسبت ب  هر دو بخش برآورد می

مختلهف، نتهایج    دها و مخهارج دولهت در کشهارهای   درباره رابط  علی بهین درآمه  
« یاوس جر و همکهارا  »، (2002) «یاسانا و ون »برای مثا   ؛متفاوتی داشت  است

، برای کشهارهای صهادرکننده   (200۵) «باروا»و  (200۴) «اونا  و تاسا »، (2003)
نفت عضا شارای همکاری خلیج، تایاا ، بالروس، روسی  و بنگالدش رابط  علی 

مطالعهاتی   ک  یاند، درحال مخارج دولت را تأیید کرده از سمت درآمدها ب  طری  یك
دالبهرگ و  »( و 200۹) «آیانسا و رولت»(، 1۹۹1) «جانز و جالفایا »مانند مطالع  

کشههارهای انگلسههتا ، بههرای  (،200۴« )کههارنیرو و همکههارا »، (1۹۹۸) «جانسهها 
 از طریه   كیه از وجهاد رابطه  علهی     برخی کشارهای اتحادی  اروپا و گین  بیسایا

 «اویهی »محققهانی ماننهد    نیهمچنه  .انهد  کهرده سمت مخارج ب  درآمهدها حمایهت   
، بهرای کشهار چهین و    (1۹۹۹) «لهی »کشارهای عضا گروه هفهت،  (، برای 1۹۹۵)
( و 2002) «الحکیمهی »قزاقسهتا  و قرقیزسهتا ،    بهرای  (،200۴) «اونا  و تاوسا »
رابط  علهی دوطریه  بهین    ای عربستا  سعادی وجاد ( بر200۵) «خلید و الکادیر»

ههای اخیهر نیهز ایهرادی ماننهد       در سها   دهند  می درآمدها و مخارج دولت را نشا 
 «سهاوریس و پهین  »و  (2006) «اوینه  و همکهارا   »، (2002) «لگرنزی و میالس»
رابط  نامتقار  بین درآمدها و مخهارج دولهت را بهرای کشهارهای     (، وجاد 2010)

اند  نتایج این مطالعات حاکی از آ   ارد بررسی قرار دادها، آمریکا و انگلستا  مایتالی
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کشار ریتار اجزای مخارج نسهبت به  عهدم تعهاد  در بادجه        هر س است ک  در 
 دولت نامتقار  است 

 تولید: شکاف -ج

تفاوت تالید ناخال  داخلی از تالیهد بهالقاه    صارت برای محاسب  شکای تالید ب 
شهاد  نتهایج حاصهل از مطالعه       استفاده مهی  1«پرسکات -ییلتر هادریك»از روش 

کهه  « 1 نظههام»در  ،دهنههد نشهها  مههی ی اقتصههاد ایههرا ،( بههرا13۹۴مجیههد مههداح )
کند، ضریب بهرآوردی شهکای    گذار مالی از یك نظام مالی یعا  تبعیت می سیاست

عالوه، ضهریب   ب   ولی این ضریب ب  لحاظ آماری معنادار نیست؛ ستتالید منفی ا
ایهن    لحاظ آمهاری معنهادار اسهت    منفی و ب  «2 نظام»شده شکای تالید در  برآورد

 2وضهعیت   که  در  اسهت  های زمهانی  گذار مالی در طا  دوره نتایج بیانگر سیاست
الید تاج  داشت  است؛ قرار داشت  و از یك نظام مالی منفعل پیروی کرده ب  ثبات ت

گهذار مهالی در    هرگاه تالید ب  زیر تالید بالقاه کهاهش یایته ، سیاسهت    ک  یطار ب 
درآمهدهای مالیهاتی خهاد را ایهزایش داده تها       واکنش ب  این کاهش شکای تالیهد، 

در بخهش نتهایج    .طار معناداری کهاهش یابهد   ماجب آ ، کسری بادج  دولت ب  ب 
 رد شکای تالید نیز ارای  شده است الگا، نتایج حاصل از برآو

 درآمدهای نفتی: -د

ههای زیهادی را بهر     های غیرنفتی هزینه   ثباتی در مخارج دولت و الگای کسری بی
کند  تجدید منهاب ، جامعه  را بهرای سهازگاری بها تغییهرات        اقتصاد ملی تحمیل می

کنهد و ماجهب    شهده آمهاده مهی    های برای نمانه  تخصهی  نسهبی    تقاضا و قیمت
گذاری در بلندمدت را با مشهکل مااجه     شاد و سرمای  اسانات نرخ واقعی ارز مین

ی کشار و درآمدهای مالیهاتی  رنفتیغسازد و ب  همین دلیل ماجب کاهش بخش  می
کند  با تاج  ب  سهم باتی  زایی و تالید دولت را مضاعف می شاد و بار اشتغا  می

متهأثر از   عمهدتاً مهدهای دولهت   درآمد نفت از کل درآمهد عمهامی، ناسهانات درآ   

                                                                                                                                 

1. Hodrick- Prescott Filter 
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تبه  آ  درآمهدهای مالیهاتی نیهز      ناسانات درآمد حاصل از یروش نفت است ک  ب 
 دستخاش ناسا  شده است 

( در پژوهشی تأثیر درآمدهای نفتی را بهر  13۹0ال  نظری و یدال  دادگر،  )روح
اختند ها در تخمین خاد مشخ  س اند  آ  درآمدهای مالیاتی در ایرا  بررسی کرده

داخلی بدو  نفت بر درآمهدهای مالیهاتی    ناخال  دیتالک  تأثیر درآمدهای نفتی و 
ها و تجزی  واریانس  مثبت و معنادار است  در این مطالع  با استفاده از تحلیل شاك

مشخ  شد ک  بیشترین اثر بر متغیر درآمد مالیاتی از سای متغیر تالیهد ناخهال    
و دولت برای کارآمدسازی نظام مالیاتی، بایهد به    داخلی بدو  نفت است  از این ر

 دنبا  رشد تالید ناخال  داخلی بدو  نفت باشد 

 تجاری: بودن باز درجه -هـ

گیری درج  باز باد  تجهاری از نسهبت جمه  صهادرات و واردات به        برای اندازه
اثهرات   تاانهد  تالید ناخال  داخلی استفاده شده است  درج  باز باد  تجاری مهی 

متفاوتی بر درآمد مالیاتی داشت  باشهد  حقهاگ گمرکهی و عاایهد سهازما  مالیهاتی       
کشارها از این محهل در برخهی از کشهارهای در حها  تاسهع  در مهارد کهاهش        

ها رو ب  کاهش گذارده است و اثرات آ  بر درآمدهای مالیهاتی نامشهخ  و    تعری 
ت آ  بهر درآمهد را محتمهل و    ( اثرات مثب200۴) 1«کین و سیما »ی است  رقطعیغ

ب  ایزایش اندازه دولت بهرای پاسهخگایی به      (1۹۹۸) 2«رودریك»دانند و  قای می
 نیازهای زیربنایی تزم برای گسترش تجارت خارجی تاج  نشا  داده است 

 وری: بهره -و

 شهد،  تعریهف  وری  با استفاده از شاخ  جدیدی ک  در الگای نخست برای بههره 
عنهاا  متغیهر    برای اقتصاد ایرا  برآورد گردید و در الگای دوم به  وری  بهره میزا 

( انتظار بر این است 200۸) 3«لارا وارتیا»شاد  طبق مطالع   مستقل ب  کار گریت  می

                                                                                                                                 

1. Keen & simone 

2. Rodrik 

3. Laura vartia 
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 وری کل عاامل تالید سبب ایزایش درآمدهای مالیاتی شاد  ک  ایزایش بهره

 وری برآورد شاخص بهره. 3-3

صارت  وری را ب  تاا  تمام عاامل بهره شا  دادند ک  می( ن2000کامباکار و لاو  )
 زیر تفکیك کرد:

 

2,1

1



 

j

E
E x

E
TPTETFP j

j

j

ititit

 
 شاند: صارت زیر تعریف می از متغیرهای آ  ب  هرکدام

TFPit: وری؛ نرخ تغییر در تمام عاامل بهره 
TEit: تغییر در کارایی تالید؛ نرخ 
TPit کارایی ینی )پیشریت تکنالاژی و تحقیق و تاسع (؛: نرخ تغییر در 

Ejکشش تالیدی سرمای  و نیروی کار؛ : 
Eکشش مقیاس؛ : 

Xjنرخ تغییر در عاامل تالید؛ : 
i رای هر استا  است ب 

 ( است 13۹۵ تا 1360نرخ و منظار تغییر در دوره مارد بررسی )
اجه  به  تاضهیحات    وری با ت برای ب  دست آورد  میزا  تأثیر مالیات بر بهره

زنیم ک  ترکیبی از تاب  تالیهد ترانسهلاگ    بات چهار مد  اقتصادی زیر را تخمین می
  هستند SFAو مد  

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐾𝑖𝑡 + 𝛽2𝐿1𝑖𝑡 + 𝛽3𝐿2𝑖𝑡 + 𝛽4𝐿3𝑖𝑡 + 𝛽5𝑡 + 𝛽6𝐾𝑖𝑡
2 + 𝛽7𝐿1𝑖𝑡

2 + 𝛽8𝐿2𝑖𝑡
2

+ 𝛽9𝐿3𝑖𝑡
2 + 𝛽10𝑡2 + 𝛽11𝐾𝑖𝑡𝐿1𝑖𝑡 + 𝛽12𝐾𝑖𝑡𝐿2𝑖𝑡 + 𝛽13𝐾𝑖𝑡𝐿3𝑖𝑡

+ 𝛽14𝐾𝑖𝑡𝑡 + 𝛽15𝐿1𝑖𝑡𝐿2𝑖𝑡 + 𝛽16𝐿1𝑖𝑡𝐿3𝑖𝑡 + 𝛽17𝐿1𝑖𝑡𝑡

+ 𝛽18𝐿2𝑖𝑡𝐿3𝑖𝑡 + 𝛽19𝐿2𝑖𝑡𝑡 + 𝛽20𝐿3𝑖𝑡𝑡 + 𝑉𝑖 
() 

𝑌𝑖𝑡  لگاریتم تالید ناخال  داخلی استا :«i »  در زما«t»؛ 

:𝐾𝑖𝑡 حجم سرمای  استا   تمیلگار«i »  در زما«t»؛ 

𝐿1𝑖𝑡  لگاریتم نیروی کار با تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم استا :«i »  در زما«t»؛ 
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𝐿2𝑖𝑡 استا   در: لگاریتم نیروی کار با تحصیالت یاگ دیپلم«i »  در زما«t»؛ 
𝐿3𝑖𝑡 استا   در: لگاریتم نیروی کار با تحصیالت لیسانس و باتتر«i »  در زما«t » 

t: زما  ریمتغ 
«V» های مرباط ب  هریهك   کشش ی معمالی است اقتصادسنجاخال  در  جزء

شهده در بهات،    از عاامل تالید و زما ، با مشتق گریتن از تهاب  ترانسهلاگ تعریهف   
 آیند: زیر ب  دست می صارت ب 

𝐸𝐾𝑖𝑡
=

𝜕𝑌𝑖𝑡

𝜕𝐾𝑖𝑡

= 𝛽1 + 2𝛽6𝐾𝑖𝑡 + 𝛽11𝐿1𝑖𝑡 + 𝛽12𝐿2𝑖𝑡 + 𝛽13𝐿3𝑖𝑡 + 𝛽14𝑡 

𝐸𝐿1𝑖𝑡
=

𝜕𝑌𝑖𝑡

𝜕𝐿1𝑖𝑡

= 𝛽2 + 2𝛽7𝐿1𝑖𝑡 + 𝛽11𝐾𝑖𝑡 + 𝛽15𝐿2𝑖𝑡 + 𝛽16𝐿3𝑖𝑡 + 𝛽17𝑡 

𝐸𝐿2𝑖𝑡
=

𝜕𝑌𝑖𝑡

𝜕𝐿2𝑖𝑡

= 𝛽3 + 2𝛽8𝐿2𝑖𝑡 + 𝛽12𝐾𝑖𝑡 + 𝛽15𝐿1𝑖𝑡 + 𝛽18𝐿3𝑖𝑡 + 𝛽19𝑡 

𝐸𝐿3𝑖𝑡
=

𝜕𝑌𝑖𝑡

𝜕𝐿3𝑖𝑡

= 𝛽4 + 2𝛽9𝐿3𝑖𝑡 + 𝛽13𝐾𝑖𝑡 + 𝛽16𝐿1𝑖𝑡 + 𝛽18𝐿2𝑖𝑡 + 𝛽20𝑡 

𝑇𝑃𝑖𝑡 =
𝜕𝑌𝑖𝑡

𝜕𝑡
= 𝛽5 + 2𝛽10𝑡 + 𝛽14𝐾𝑖𝑡 + 𝛽17𝐿1𝑖𝑡 + 𝛽19𝐿2𝑖𝑡 + 𝛽20𝐿3𝑖𝑡 

𝐸𝑖𝑡 = 𝐸𝐿1𝑖𝑡
+ 𝐸𝐿2𝑖𝑡

+ 𝐸𝐿3𝑖𝑡
+𝐸𝐾𝑖𝑡

 
𝐸𝐾𝑖𝑡

 ؛«t»در زما  « i»: کشش تالیدی سرمای  استا  
:𝐸𝐿1𝑖𝑡
در « i»اسهتا   با تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم  کارکشش تالیدی نیروی  

 ؛«t»زما  

𝐸𝐿2𝑖𝑡
در زمها   « i»اسهتا    پلمیه د یاگ: کشش تالیدی نیروی کار با تحصیالت 

«t»؛ 
𝐸𝐿3𝑖𝑡

« i»اسهتا   : کشش تالیدی نیروی کار با تحصیالت لیسهانس و بهاتتر در   
 ؛«t»در زما  

𝑇𝑃𝑖𝑡  نرخ رشد تکنالاژی در استا :«i »زما   در«t»؛ 
𝐸𝑖𝑡  کشش مقیاس در استا :«i »  در زما«t » 

یی مقیاس از طریق یرما  کامباکار و لهاو  که  در   و کارابنابراین کارایی ینی 
آیند و کارایی تالید با روش مرز تصادیی محاسهب    بات ب  آ  اشاره شد ب  دست می

 شاد  می
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 الگو نیتخم. 4

 آزمون پایایی متغیرها .4-1

شهاد  در ایهن مطالعه      قبل از تخمین مد ، ابتدا وضعیت مانایی متغیرها بررسی می
شهاد    یایته  اسهتفاده مهی    یالر تعمهیم  -برای بررسی مانایی متغیرها از آزما  دیکی

 ارای  شده است  1نتایج این آزما  در جدو  شماره 

 . نتایج تخمین آزمون ریشه واحد١جدول 

 گیری )تفاضل tآماره  احتمال
 مرتبه اول(

 متغیرها سطح( )در tآماره  احتمال

 درآمد مالیاتی -51/3 03/0 - -
 مخارج جاری دولت -74/3 01/0 - -

 مخارج عمرانی دولت -48/3 03/0 - -
 درآمد نفتی -58/1 52/0 -69/4 00/0

 شکاف تولید -45/3 01/0 - -

  وری بهره -96/1 01/0 - -

 منب : محاسبات تحقیق

درآمهد نفتهی در    جهز  به  ک  از جدو  نتایج مشخ  است، تمام متغیرها  طار هما 
گیهری مانها    تفاضهل  بار ك  همچنین متغیر درآمد نفتی با یهستنددرصد مانا  ۵سطح 

 شاد  می

 برآورد الگو .4-2

 دیه محاسهب  شهکای تال   یبهرا است  « شکای تالید»یکی از متغیرهای مستقل الگا 
 -كیه هادر لتهر یبهالقاه از روش ی  دیاز تال یناخال  داخل دیصارت تفاوت تال ب 

برآورد گردیده و نتهایج   Eviews 9  این متغیر با استفاده از شاد پرسکات استفاده می
 است  1صارت نمادار شماره  آ  ب 
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 پرسکات -برآورد شکاف تولید با روش فیلتر هودریک .١نمودار 

 
 منب : محاسبات تحقیق

ی چرخشی الگاصریح مد  یا بررسی وجاد الگای خطی در مقابل منظار آزما  ت ب 
( استفاده شده اسهت  آمهاره ایهن آزمها      LR) نمایی راستمارکای، از آزما  نسبت 

که  تحهت    اسهت پارامترهای محدودیتی  تعداد ،qدر آ  است ک   x2(qدارای تازی  )
یرضی  صفر مبنی بر خطی باد  قاعهده سیاسهت مهارد      اند نشده فیصفر تعریر  

از مقدار بحرانی بیشتر باشد و در نتیجه ،   شده محاسب شاد ک  آماره  نظر زمانی رد می
شهاد  همچنهین    العمل قااعد سیاستی تأیید مهی  وجاد رابط  غیرخطی در تااب  عکس

در  AIcمعیهار  های درآمد مالیاتی تعیین شاد  پهس از محاسهب     تزم است تعداد رژیم
ههای   های دو، س  و چهار رژیمه ، همهة مهد     های چرخشی مارکای مد  انااع مد 

بنهابراین مهد    ؛ تهری دارنهد   چرخشی مارکای دو رژیمه  معیارههای آکاییهك پهایین    
 آمهده  دسهت  ب شاد  نتایج  عناا  مد  بهین  انتخاب می چرخشی مارکای دو رژیم  ب 

 آمده است  2 شماره جدو نمایی در  از آزما  نسبت راست

 ی حال خطی بودن درآمد مالیاتیبررس LR. نتایج آزمون 2 جدول

 احتمال
 دو کای

 مقدار آماره درجه آزادی

0.00 3 31/32 

 منب : محاسبات تحقیق
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بهاده و   دار % معنهی 1دو محاسهباتی در سهطح    کای آماره 2جدو  با تاج  ب  نتایج 
شاد؛ بنابراین بر اسهاس   یر  حالت خطی باد  سری زمانی درآمد مالیاتی رد می

سهازی درآمهد    منظهار مهد    بندی در دو رژیم مشاهده شده، ب  نتایج مد ، یك طبق 
مالیاتی باید در نظر گریت  شاد  ب  این ترتیب نتایج حاصل از برآورد تهاب  واکهنش   

با استفاده از الگای چرخشی مهارکای، به     مالیات نسبت ب  ترکیب مخارج دولت
  است 3 شماره جدو شرح 

 نتایج برآورد تابع واکنش مالیات با الگوی چرخشی مارکوف .٣جدول 

 احتمال tآماره  انحراف معیار ضرایب متغیرها

 رژیم یک

C (1) 2369- 85 7/10- 00/0 

GC (1) 2/0- 15/0 2/7- 02/0 

GD (1) 8/1 07/0 3/9 01/0 

OIL (1) 7/0- 18/0 3/2- 04/0 

Y (1) 9/1- 08/0 5/4- 02/0 

TFP (1) 4/1 25/0 52/1 00/0 

 

 رژیم دو

C (2) 4227 135 8/2 00/0 

GC (2) 9/1- 53/0 98/2- 00/0 

GD (2) 8/0 42/0 16/3 02/0 

OIL (2) 8/1- 35/0 83/1- 03/ 

Y (2) 1/2- 67/0 56/2- 00/0 

TFP (2) 72/0 07/0 98/1 00/ 

    11.38معیار آکاییک: 

 منب : محاسبات تحقیق

شهده   نشا  داده شده است، ضهریب بهرآورد   3 شماره جدو طار ک  نتایج در  هما 
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های یك و دو، منفی و از نظر آماری معنادار است، یعنی در  مخارج جاری در رژیم
با درآمد مالیاتی پهایین، ایهزایش مخهارج جهاری      دورة با درآمد مالیاتی بات و دورة

دولت نقشی اساسی در کاهش درآمد مالیاتی داشت  اسهت؛ ولهی در رژیهم یهك بها      
شهده مخهارج جهاری دولهت، کمتهر از ضهریب        درآمد مالیاتی بات ضریب بهرآورد 

شده برای رژیم دو با درآمد مالیاتی پهایین اسهت؛ یعنهی در دورة بها درآمهد       برآورد
پایین ایزایش مخارج جاری دولت نقش اساسی در کهاهش درآمهد مالیهاتی     مالیاتی

داشت  است  در ایرا  نیز با تاج  ب  سهم باتی مخارج جاری از درآمهدهای نفتهی،   
شهده مخهارج    این درآمدها سبب ایزایش درآمد مالیاتی نشده است  ضریب بهرآورد 

عنهادار اسهت؛ یعنهی در    عمرانی در هر دو رژیم یك و دو، مثبت و از نظر آماری م
دورة با درآمد مالیاتی بات و دورة با درآمد مالیاتی پایین، ایهزایش مخهارج عمرانهی    
دولت نقشی اساسی در ایزایش درآمد مالیاتی داشت  است؛ ولهی در رژیهم یهك بها     
درآمد مالیاتی بات ضریب برآورد شده مخارج جاری دولت، بیشتر از ایهن ضهریب   

م دو با درآمد مالیاتی پایین است  در دورة بها درآمهد مالیهاتی    شده برای رژی برآورد
بات ایزایش مخارج عمرانی دولت نقش اساسی در ایهزایش درآمهد مالیهاتی داشهت      

شده درآمدهای نفتی در هر دو رژیم یك و دو، منفی و از نظر  است  ضریب برآورد
دورة بها درآمهد مالیهاتی    آماری معنادار است، یعنی در دورة با درآمد مالیاتی بات و 

پایین، ایزایش درآمدهای نفتی نقشی اساسی در کاهش درآمد مالیاتی داشت  اسهت؛  
ولی در رژیم یك با درآمد مالیاتی بات ضریب برآورد شهده درآمهد نفتهی، کمتهر از     

 شده برای رژیم دو با درآمد مالیاتی پایین است این ضریب برآورد
یاتی پایین ایزایش درآمد نفتی در کهاهش درآمهد   بنابراین در دوره با درآمد مال

مالیاتی نقش اساسی داشت  است  منظار این است ک  رابط  درآمهد نفتهی و درآمهد    
مالیاتی در ایرا  در دورة با درآمد مالیهاتی پهایین منفهی اسهت، چها  بها ایهزایش        

ای هه  درآمدهای نفتی، انگیزه دولت برای ایزایش درآمدهای مالیاتی و تعریف پایه  
شده شکای تالید در هر دو رژیم یك  یابد  ضریب برآورد جدید مالیاتی کاهش می

و دو، منفی و از نظر آماری معنادار است، همچنین اثهر تقریبهاً یکسهانی در ههر دو     
رژیم، بر درآمد مالیاتی دارد؛ یعنی در دوره با درآمد مالیاتی بهات و دوره بها درآمهد    



 ١٣٩٥ تابستان ♦ مهفدهشماره  ♦سال پنجم  ♦ راهبرد اقتصادی     28

 

الید نقش تقریباً یکسانی در کهاهش درآمهد مالیهاتی    مالیاتی پایین، ایزایش شکای ت
وضهعیت دو قهرار    های زمانی ک  در گذار مالی در طا  دوره سیاست داشت  است و

داشت  و از یك نظام مالی منفعل پیروی کرده ب  ثبهات تالیهد تاجه  داشهت  اسهت؛      
مهالی در   گهذار  هرگاه تالید ب  زیر تالید بالقاه کهاهش یایته ، سیاسهت    ک  یطار ب 

درآمهدهای مالیهاتی خهاد را ایهزایش داده تها       واکنش ب  این کاهش شکای تالیهد، 
  طار معناداری کاهش یابد ماجب آ ، کسری بادج  دولت ب  ب 

ریت اثر مثبت و معنهاداری در ههر دو    وری همچنا  ک  انتظار می عالوه بهره ب 
ی سهبب ایهزایش تالیهد    ور زیهرا ایهزایش بههره   ؛ دوره بر درآمد مالیاتی داشت  است

یابهد  ایهزایش    و با ایزایش تالید درآمهد مالیهاتی ناشهی از آ  ایهزایش مهی      شاد می
وری در رژیم با درآمد مالیاتی بات اثر بیشتری بر ایزایش درآمد مالیاتی نسهبت   بهره

 ب  رژیم دو با درآمد مالیاتی پایین دارد 
ی تحت پاشهش ههر یهك از    ها بندی سا  از طبق  آمده دست ب همچنین، نتایج 
ههای   ها و متاسط احتما  قرار گهریتن ههر یهك از سها      سا  دو رژیم و نیز تعداد

  ارای  شده است ۴ شماره جدو مارد مطالع  در هر یك از دو رژیم، در 

 های تحت پوشش بندی سال طبقه .4 جدول

 نوع رژیم
بندی رژیم بر  طبقه

 های مختلف اساس سال
 دوام انتظاری هر رژیم

متوسط احتمال قرار گرفتن در هر 
 های رژیم موردنظر سال یک از

 983/0 23 1388 -1366 رژیم یک

 رژیم دو
1360- 1365 
1389- 1395 

6 
7 

989/0 
921/0 

 منب : محاسبات تحقیق

، بها متاسهط   136۵ تا 1360های  ایرا  در طی سا  ، اقتصاد۴ جدو بر اساس نتایج 
مااجه  بهاده    ای با درآمد مالیاتی پهایین  دورهسا ، با  ششیا پایداری  انتظاری دوام

بینهی   ک  با تاج  ب  شرایط جن  در ایرا  در این دوره، این نتیج  قابل پهیش  است
چهرخش در وضهعیت    كیه  1366سا   دردهد ک   اما نتایج برآورد نشا  می ؛است

ی بها  ا دوره 13۸۸ تها  1366 ههای  سها   که   طاری ب رخ داده است؛  اتیسیاست مالی
ایهن   13۹۵ تها  13۸۹ یهها  سها  کهرده اسهت  سهپس، در     درآمد مالیاتی بات را طی

ایهن چهرخش بها     یابهد   چرخش می اتی با درآمد مالیاتی پایینوضعیت ب  نظام مالی
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های اقتصهادی کشهار بها آ  مااجه  هسهتند سهازگار        شرایط رکاد تارمی ک  بنگاه
ژیم یك ک  در آ  اقتصاد ایهرا   دهد، ر می نشا  ۴طار ک  نتایج جدو   هما  است 

، نسبت سا  23انتظار  مااج  باده است، با دوام اتی خاببا یك نظام سیاست مالی
مطالعه  برخهاردار بهاده     از پایداری بیشتری در طی دوره زمانی مهارد  ب  رژیم دو

هایی ک  در آ ، رژیم دو بر اقتصاد ایهرا  حهاکم    بندی سا  عالوه، در طبق  است  ب 
احتما  را به  خهاد اختصهاص داده اسهت؛      نیباتتر 136۵ تا 1360های  سا باده، 

طار تصادیی سالی از نمان  مارد بررسی انتخاب گهردد، اقتصهاد    اگر ب  ک  طاری ب 
قرار داشهت  اسهت    اتی رژیم دو در وضعیت سیاست مالی درصد ۹۸ایرا  با احتما  
دههد   را نشا  می اتیمالی ستسیا ی نظامبرا 1هماارشده احتماتت 2نمادار شماره 

  است ۴از جدو   آمده دست ب ک  در راستای نتایج 

 احتماالت هموارشده درآمد مالیاتی .2نمودار 

 

                                                                                                                                 
1Smoothed probabilities 
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گیهرد   از یك رژیم ب  رژیم دیگر مارد بررسی قهرار مهی   1، احتماتت انتقا ادام  در
  شده است گزارش ۵شماره  جدو  درک  نتایج آ  

 احتماالت انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر ماتریس. ٥ل جدو

  رژیم یک رژیم دو
 رژیم یک /.912 090/0
 رژیم دو 088/0 910/0

prob (stانتقا  ، احتما  ۵جدو  در  = 1|st−1 = و احتمها  انتقها     ۹12/0برابر  (1
prob (st = 2|st−1 = درآمهد   ههای  دهنده پایایی رژیم است ک  نشا  ۹10/0برابر  (2

، 0۹0/0احتمها    مالیاتی در ایرا  است، همچنین پس از یاز درآمد مالیهاتی بهات، به    
درآمد مالیاتی وارد یاز درآمد مالیات پهایین و پهس از یهاز درآمهد مالیهاتی پهایین،       

 شاد  ، درآمد مالیاتی وارد یاز درآمد مالیات بات می0۸۸/0احتما   ب 

 ها گیری و پیشنهاد جهینت

وری برای ایرا  بها روش   هدی این مطالع  این باد ک  پس از برآورد شاخ  بهره
مرز تصادیی و پیشنهاد کامباکار و لاو ، تهاب  واکهنش مالیهات نسهبت به  ترکیهب       

وری محاسهب  و سهناریاهای    نظر گریتن شاخ  بهره مخارج دولت در ایرا  با در
حساسهیت   آنهالیز  اد مختلف بادج  بها درآمهدهای نفتهی و بهدو  آ  بررسهی شه      

به  دسهت داده    تحقیق نتهایج زیهر را   این در ایرا  اقتصاد سناریاهای مختلف برای
 است:
پایداری و ثبات درآمدهای مالیاتی ب  وابستگی مخارج دولت ب  درآمدهای   1

نفتی بستگی دارد  با در نظر گریتن بادج  دولت بدو  درآمهدهای نفتهی، احتمها     
 یابد  مختلف کاهش می های انتقا  از رژیم

یابهد؛ بنهابراین در    با ایزایش درآمدهای نفتهی، درآمهد مالیهاتی کهاهش مهی       2
یابد نباید مخارج جهاری و عمرانهی از ایهن     ای ک  درآمدهای نفتی ایزایش می دوره

منب  تأمین و هدی ایزایش درآمد مالیاتی کمرن  شاد؛ بلکه  تزم اسهت در کنهار    
 رآمد مالیاتی نیز ایزایش یابد های نفتی د ایزایش درآمد

                                                                                                                                 

1  . Transition probabilities 
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یابهد؛ بنهابراین بهرای     با ایزایش مخارج جاری، درآمد مالیهاتی کهاهش مهی     3
جهای تهأمین از    ایزایش درآمدهای مالیاتی باید درصد بیشتری از مخارج جاری به  

زما  با ایزایش مخارج جهاری،   طریق درآمد نفتی از طریق مالیات تأمین شاد تا هم
 نیز ایزایش یابد درآمد مالیاتی 

با ایزایش مخهارج عمرانهی، درآمهد مالیهاتی در ههر دو رژیهم )به  نسهبت           ۴
یابد؛ بنابراین بهرای ایهزایش درآمهدهای مالیهاتی بایهد درصهد        متفاوت( ایزایش می

 بیشتری از بادج  کشار ب  مخارج عمرانی اختصاص داده شاد 
بهد؛ بنهابراین بهرای    یا با ایزایش شکای تالید، درآمهد مالیهاتی کهاهش مهی      ۵

ایزایش درآمدهای مالیاتی باید اختالی تالید ناخال  داخلی و تالید بالقاه کاهش 
یابد و تالید ناخال  داخلی ب  سمت تالید بالقاه حرکهت کنهد تها از ایهن طریهق      

 درآمدهای مالیاتی نیز ایزایش یابد 
ین بهرای ایهزایش   یابد؛ بنهابرا  وری، درآمد مالیاتی ایزایش می با ایزایش بهره  6

وری عاامل تالید نیز ایزایش پیدا کند و بهرای رسهید     درآمدهای مالیاتی باید بهره
ب  این هدی درصدی از بادج  حاصل از درآمد نفت ب  بخهش تحقیهق و تاسهع     

 اختصاص یابد 
شاد ک  دولت برای ایزایش درآمهدهای   گفت ، تاصی  می با تاج  ب  نتایج پیش

ای تنظیم کند ک  وابستگی بادجه  به  درآمهدهای     گان  رج را ب مالیاتی، ترکیب مخا
نفتی را کاهش دهد و سهم بیشتری از مخارج جاری را از درآمدهای مالیاتی تأمین 

روی  درآمدهای نفتی، ایزایش نقهدینگی و ایهزایش    کند  یکی از عاار  سرریز بی
؛ جامعه  اسهت  تقاضای کاذب برای کاتها و خدمات است ک  نتیجه  آ  تهارم در   

های تالیدی اختصاص داده شهاد تها    گذاری بنابراین باید درآمدهای نفتی ب  سرمای 
زما  با رونق تالید، درآمدهای مالیاتی و اشتغا  نیز ایزایش یایت  و  از این طریق هم

تارم و بیکاری کاهش یابد  همچنین تزم است درصهدی از درآمهدهای نفتهی به      
وری کل ایزایش یایته  و   یابد تا از این طریق بهره بخش تحقیق و تاسع  اختصاص

 طبق نتایج تحقیق درآمد مالیاتی نیز ایزایش یابد 
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