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مقدمه
توسعه اقتصاد و تجارت بینالملل منجر به شکلگیری یک نظام اقتصاادی باه ما
وابسته جهانی شده است که بهسوی تبدیل شدن به اقتصاد یکپارچة جهانی حرکت
میکند .در فرایند جهانی شدن ،اممیت و نقا
پیمانمای چندجانبه ،پیوسته رو به افزای

نهادماای باینالمللای اقتصاادی و

است و به ممراه خود مجموعاه ناوینی

از قواعد ،رویهما و اصول تجاری و اقتصادی را به جهان عرضاه مایکناد .جهاانی
شدن ،پدیدهای چندبعدی و دارای جنبهمای مختلف اقتصادی ،اجتماعی و سیاسای
است .از جهانی شدن ،بهعنوان «فرایند ادغام ساریع اقتصاادی باین کشاورما» یااد
میشود که شامل آزادسازی تجاری ،جریاان سارمایهگاااری و ممچناین تغییارات
مربوط به فناوری است .از جهانی شدن با عنوان «کام

در موانع اعا از فناوراناه

یا قانونی برای مبادلة اقتصادی میان ملتما» یاد شده است .با وجاود آنکاه پدیاده
جهانی شدن جنبهمای مختلفی ،اعا از آزادساازی تجااری ،تغییارات مرباوط باه
فناوری ،مهاجرت و جابه جایی سرمایه دارد ،در متون اقتصادی بیشتر روی تجارت
و آزادسازی تجاری آن تمرکز میشود.
آزادسازی تجاری کانون توجه استراتژیمای توسعه در بسیاری از کشاورمای
درحالتوسعه بوده است؛ اما آزادسازی تجاری (که اغلب با کام

یا یکسانساازی

تعرفه و از میان برداشتن موانع غیر تعرفهای ممراه است) کام

درآمدمای مالیاتی

را در این کشورما به دنبال داشته است؛ زیرا ایان کشاورما باه دلیال ویژگایماای
سااختاری اقتصااد خاود ،قاادر باه تاممین کاام

درآمادمای تعرفاهای از طریاق

مالیاتمای داخلی نبودهاند و به عبارت دیگر ،به دلیل داشتن اقتصاادمای سانتی و
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نداشتن تکنولوژی مدرن جهت تولید ارزش افزوده باال ،بهطور قابل مالحظهای باه
مالیات بر تجاارت و درآمادمای ناشای از صاادرات ماواد اولیاه وابساته مساتند،
بهطوریکه با آزادسازی تجاری قادر به جایگزین کردن مالیاتمای داخلی بهجاای
مالیات بر تجارت نیستند .از طرف دیگر ،کشورمای توسعهیافته (باا درآماد سارانه
باال) با وابستگی کمتر به درآمدمای مالیات بر تجارت ،عمادتا کاام

درآمادمای

مالیاتی ناشی از آزادسازی تجاری را با مالیاتمای داخلی جبران کردهاند (
Rao, 2003

Khattry

&) .باا وجاود ایان مشاکالت ،گارای ماای بسایار قاوی در جهات

آزادسازی تجاری وجود داشته است ،زیرا در عمل اقتصادمای برونگرا نسابت باه
اقتصادمای درونگرا ،نرخ رشد باالیی را تجربه کاردهاناد .از آنجاا کاه آزادساازی
تجاری پی نیاز انتقال از اقتصاد نسبتا بسته به اقتصادی نسبتا بااز اسات ،در نتیجاه
برای بیشتر کشورما آزادسازی پی نیاز رشد اقتصادی است (گرجی و علیپوریاان،
)1385؛ به عبارت دیگر این کشورما با آزادسازی تجاری ،از طریق برخاورداری از
منافع ایستا و پویای ناشی از تجاارت از طریاق تخصایص کارآماد مناابع ،تشادید
رقابت ،ارتقای جریان دانا

و سارمایهگاااری و سارانجام رشاد ساریع انباشات

سرمایه و پیشرفت فنی ،جه

در رشد اقتصادی را تجرباه کاردهاناد (ابریشامی و

ممکاران.)1385 ،
از دوران انقالب صنعتی و حتی پی

از آن ،تجارت خارجی ممواره مقولهای

مه در اقتصاد کشورمای جهان به شمار میرفته و امروزه نیز به نیازی مبارم بارای
ادامه پیشرفت و تکامل اقتصاد تبدیل شده است .بارخالف ایان نظریاه کاه معتقاد
است بازارمای جهانی منشم شوکمای اقتصاادی بار بازارماای داخلای کشاورمای
درحالتوسعه و کوچک است ،بازارمای داخلی میتوانند از طریق انطباا باا باازار
جهانی عدم تعادلمای داخلی را برطرف ساازد .در ایان میاان اممیات آزادساازی
تجاری بهعنوان یکی از موضوعات اساسی در تجارت بینالملل و نحوه اجارای آن
و ممچنین اثرات مختلفی که بر اقتصاد کشورما میگاارد ،بیشتر از ممیشه آشاکار
میگردد.
بهطورکلی مدف اساسی اقتصاد در مر کشوری رشد و توسعه پایدار به مفهوم
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تعادل داخلی و تعادل خارجی است؛ بنابراین با در نظر گرفتن تمثیر متقابال بخا
داخلی و خارجی اقتصاد مرگونه سیاست اقتصادی باید باا توجاه باه ایان ارتبااط
متقابل اتخاذ شود .از جمله عواملی که در سطح کالن اقتصاد با آزادساازی تجااری
تحت تمثیر قرار میگیرد ،درآمدما و مخارج دولتی و ساختار بودجه دولات اسات.
در ایران نیز به دلیل مامیت اقتصاد و ساختار بودجهای موجود و اتکا به درآمدمای
نفتی ،در بسیاری از سالما تغییرات در بودجه دولات (از جملاه کساری بودجاه)
مشامده شده است .از سوی دیگر بخ

عمدهای از فعالیتمای اقتصادی در دست

دولت است؛ از اینرو با در نظر گرفتن وابستگی مالی فعالیتمای اقتصادی کشاور
به درآمدمای دولتی و از طرفی اثرگااری تجارت بر این درآمادما بررسای اثارات
آزادسازی تجاری بر اقتصاد و بهخصوص ساختار بودجاه باهعناوان برناماه اصالی
دولت ،امری بسیار مه و قابل ارزیابی خوامد بود.
بنابراین با توجه به اممیت موضوع ،مدف اصلی مطالعه حاضار «شناساایی و
برآورد یک الگوی اقتصادسنجی کالن» است که با استفاده از آن تمثیرات حاصال از
نوسانات درآمدمای تعرفهای بر سایر درآمدمای دولت و بودجه مورد بررسی قارار
گیرد .در این راستا ابتدا الگوی اقتصاد کالن ایران شامل  19رابطه (معادله و اتحااد)
شناسایی و بررسی و سپس سیست معادالت متشکل از دو طارف عرضاه و تقاضاا
در اقتصاد ایران برآورد میشود .پس از برآورد الگو ،معادالت خالصه شده ای ارائاه
و با استفاده از سناریومای مختلف ،تغییرات سااختاری در بودجاه دولات بررسای
میگردد و در بخ

پایانی ،نتیجهگیری و توصیهمای سیاستی ارائه خوامد شد.

 .1مبانی نظری
در ادبیات موضوع« ،آزادسازی تجاری» مرگونه تغییری است کاه تبعای

موجاود

در سیست تجاری کشور را کمتر کند .یک سیست تجاری در صاورتی کاامال غیار
تبعی

آمیز است که عملکرد آن ممانگونه باشد که در غیاب مداخله دولات باود.

مر چه یک سیست تجاری از رامی که تحات بایطرفای کامال مایپیماود ،کمتار
منحرف شود ،آن سیست غیر تبعی

آمیزتر اسات .از ایانرو مرگوناه حرکات باه

سمت بیطرفی ،بهعنوان آزادسازی تجاری تعریف میشود ،حال آنکه مار تغییاری
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که انحراف از بیطرفای را افازای

دماد در مغاایرت باا آزادساازی مادنظر قارار

میگیرد (مصری نژاد.)1389 ،
به عباارت دیگار ،آزادساازی شاامل مجموعاه اقاداماتی باهمنظاور برداشاتن
کنترلمای دولتی از بازارمای مالی ،کاال و خدمات و بخ

خارجی و واگااری آن

به مکانیسا باازار اسات .مها تارین ایان اقادامات عباارت اسات ازه رماساازی
قیمتمای تحت کنترل و واگااری تعیین قیمت به نیرومای بازار ،حااف یاراناه و
تعدیل قیمتمای یاراناه ای ،گارای

باه سیسات ارزی شاناور مساتقل یاا شاناور

نظارتشاده ،تغییار رسامی ارزش پاول و آزاد شادن تجاارت خاارجی از طریاق
برداشتن انواع تعرفهمای تجاری و محدودیتمای مقاداری ،اساتفاده از مشاارکت
سرمایهگااران و استقراض خارجی و در نهایت آزاد شدن نرخ ساپردهماای باانکی
مستند .نخستین مدف از اتخاذ این سیاستما ،کمک به افزای

رشاد اقتصاادی و

اشتغال از طریق بهبود در تخصیص منابع و کاارایی اقتصاادی اسات .مادف دوم،
کمک به بهبود در تراز پرداختما از طریق تقویت قدرت رقابتی بخا
اقتصاد و رشد و گساترش صاادرات و کااراتر نماودن بخا

صاادراتی

کاالماای جانشاین

واردات است .بدیهی است که اممیت مر یک از این امداف در کشورمای مختلف
با شرایط و ویژگیمای اقتصادی مشخص ،متفاوت است (مصرینژاد.)1389 ،
یکی از مه ترین مسائل آزادساازی تجااری ،از باین رفاتن بخا

زیاادی از

درآمدمای مالیاتی دولتما اسات؛ زیارا در بسایاری از کشاورمای درحاالتوساعه
مالیات بر تجارت منوز یکی از منابع مه درآمدمای دولات اسات کاه بعًاا ایان
دولتما دارای حج بزرگ و مزیناهماای زیاادی مساتند .از طرفای دیگار ،ایان
کشورما بر اساس نظریهمای رشد جدید ،مجباور باه پاایرش آزادساازی تجااری
مستند؛ زیرا با آزادسازی تجاری رقابت در صنایع داخلی ،بهویژه صنایع صاادراتی
افزای

مییابد و با ورود کاالمای خارجی ،تکنولوژی خارجی نیز وارد مایشاود.

ممچنین مداخلهمای تجاری کارایی تخصیص منابع و رقابت را کاام

مایدماد،

عدم تعادلمای اقتصاد کالن را تشدید میکناد و در نهایات تامثیر پویاا و ایساتای
تجارت بر رشد را از بین میبرد؛ بنابراین ،اختالالت ایجادشده بهوسیله مالیاات بار
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تجارت بر دیگر فواید آن ،از جملاه تاممین ماالی مخاارج دولات فزونای دارد .در
صورتی که مالحظات درآمدی باعا
داخلی باید بهصورت کام

آزادساازی تجااری شاود ،سااختار مالیاات

اتکا به درآمدمای مالیاات بار تجاارت اصاال شاود

(احمدی و دیگران.)1397 ،
عالوه بر این ،تصور کلی بر این است کاه آزادساازی تجااری تنهاا از کاناال
اثرگااری بر مالیات بر تجارت موجب تغییر در درآمد مالیاتی میشود و باه مماین
دلیل در اکثر مطالعات انجامگرفته ،تمثیر آزادسازی تجاری تنها بار کال درآمادمای
مالیاتی و در برخی موارد تمثیر آن بر درآمد مالیاات بار تجاارت بررسای گشاته و
توجهی به دیگر پایهمای مالیاتی نشده است .این موضوع در حالی است که اجزای
درآمد مالیاتی در ارتباط با یکدیگر مستند و تغییر در یکای از آنماا توساط ساایر
اجزا تًعیف یا تقویت میشود (.)Agbeyegbe et al, 2006
گفتنی است ،اصالحات در سیاست ارزی ،بخ

جداییناپایر اثار آزادساازی

محسوب میشود؛ زیرا اصالحات تجاری از طریق آزادسازی تجاری میتواند نارخ
ارز را تحت تمثیر قرار داده ،آن را در جهت رشد اقتصادی مورد نظر تنظای نمایاد.
ضمن اینکه باید توجه کرد در بسیاری از کشورما ،بارما آزادسازی تجاری بهوسیله
کام

ارزش پول و افزای

نرخ ارز حمایت شده است؛ زیارا تجرباه بسایاری از

کشورمای درحال توسعه با آزادسازی تجاری موفقیاتآمیاز نشاان داده کاه درآماد
مالیات بر تجارت ازدست رفته به جهت کام
پول ملی و افزای

تعرفهماا ،باه وسایله کاام

ارزش

نرخ ارز جبران شده است؛ ولی بایاد در نظار داشات کاه ایان

سیاست برای یک سیست تثبیت شده صد میکند و برای سیست مای شناور چنین
نیست به این دلیل کاه تخماین نارخ ارز بااالتر از مقادار واقعای موجاب توقاف
صادرات و واردات و ممین امر موجب کام

درآمدمای مالیااتی مایشاود .البتاه

تخمین نرخ ارز باالتر از مقدار واقعی به وسیله یک اثر غیرمستقی  ،موجاب کاام
انگیزه تولیاد بارای صاادرات و ممچناین تًاعیف تاراز پرداخات ماا مایگاردد.
بهطورکلی میتوان گفت که موفقیتآمیز بودن آزادساازی تجااری ،باهطاور عماده
توسط سیاساتماای کاالن اقتصاادی و باهویاژه سیاساتماای مناساب نارخ ارز

آزادسازی تجاری و تغییرات ساختار بودجه در اقتصاد ایران 57

امکانپایر است (صامتی و ممکاران.)1389 ،
بنابراین تمثیر تغییرات نرخ ارز بر درآمادمای مالیااتی در دو دساته مساتقی و
غیرمستقی قابل تفکیک استه
 .1تأثیرات مستقیمه با افزای

نرخ ارز ناشای از آزادساازی تجااری و کاام

تعرفهما و در نتیجه انتقال تقاضای داخلی به سامت کاالماای وارداتای و افازای
تقاضا برای ارز ،قیمت نسبی واردات افزای

و به دنبال آن حجا واردات کاام

مییابد .اینکه در کل ارزش واردات چگونه تغییر میکند ،بستگی به کش

قیمتای

واردات دارد؛ اما آنچه مشخص است با تغییر در حج واردات ،در ساطح ترکیاب
تقاضای کل تغییراتی به وجود خوامد آمد و مبنامای مالیاتی تغییر خوامد کارد؛ در
نتیجه درآمدمای مالیاتی تحت تمثیر قرار میگیرند .میزان تغییر درآمادمای مالیااتی
بستگی به ترجیحات مصرفکنندگان ،ساختار تولید و نرخ مالیااتی در بخا ماای
مختلف تقاضای کل دارد.
 .2تأثیرات غیرمستقیمه در بررسی این نوع تمثیرات ،به نرخ ارز بهعنوان نسابت
قیمت کاالمای قابل تجارت به کاالمای غیرقابال تجاارت نگااه مایشاود .از ایان
دیدگاه ،با افزای

نرخ ارز ترکیب تقاضای کل از بابات کاالماای قابال تجاارت و

غیرقابل تجارت تغییر میکند؛ چون باا افازای

نارخ ارز مصارف کاالماای قابال

تجارت ،اع از کاالمای جایگزین واردات و کاالمای قابل صادرات گرانتار شاده
است .تقاضای کل از سمت کاالمای قابال تجاارت باه سامت کاالماای غیرقابال
تجارت انتقال پیدا میکند و در نتیجه درآمد ناشی از مالیات بار تجاارت کاام
درآمد ناشی از مالیات داخلی افزای

خوامد یافت .افزون بر این باا افازای

ارز از یکسو تقاضای خارجی برای صادرات افازای

و
نارخ

ماییاباد و از ساوی دیگار

تولید کاالمای جایگزین واردات سودآورتر میشود و در نتیجه تولید کاالمای قابل
تجارت افزای
افزای

مییابد و درآمد ناشی از مالیات بر تولیاد کاالماای قابال تجاارت

خوامد یافت (.)Khattry & Rao, 2003
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 .٢پیشینه پژوهش
 .1-٢مطالعات داخلی

«احمدی و ممکاران» ( ،)1397در مطالعهای به بررسی تمثیر شاخصماای مختلاف
آزادساازی تجااری بار پایاهماای مختلاف مالیااتی در کشاورمای توساعهیافتاه و
درحالتوسعه عًاو « »WTOدر دوره زماانی  2000تاا  2015مایپاردازد .در ایان
بررسی از سه شاخص باز بودن تجارت ،نرخ تعرفه و آزادی تجاارت بارای نشاان
دادن میزان آزادسازی تجاری استفاده شده است .نتایج حاکی از تمثیر متفااوت مار
یک از شکلمای آزادسازی بر درآمدمای مالیاتی در ماورد مار دو دساته کشاورما
است .برآورد معادالت مربوط به کشورمای درحالتوسعه بیانگر این اسات کاه باا
افزای

آزادسازیمای تجاری ،از ساطح مالیاات بار تجاارت کاساته و بار میازان

مالیاتمای داخلی مانند مالیات بر کاال و خدمات ،مالیات بر شرکتما و مالیات بار
اشخاص افزوده شده است؛ بهطوریکه میزان این تغییرات در کاام
بی

نارخ تعرفاه

از دو شاخص دیگر آزادسازی تجاری است .این موضوع در حالی اسات کاه

در کشورمای توسعهیافته برآیندما کامال متفاوت است و آزادسازی مر چاه بیشاتر
در این کشورما به کام

درآمدمای مالیاتی منجر میشود .نتایج این مطالعه نشاان

میدمد که تمثیر آزادسازی تجاری بر درآمدمای مالیااتی بساته باه ساطو توساعه
کامال متفاوت است.
«سلطانی و پورغفار دستجردی» ( ،)1391در مطالعهای «اثر آزادسازی تجااری
بر درآمدمای مالیاتی در ایاران» را باا اساتفاده از الگاوی خودتوضایح بارداری باا
وقفهمای گسترده برای بازه زمانی « »1352-1385بررسی کرده و نتیجاه گرفتاهاناد
که باز بودن تجارت (بهعنوان شاخص جهانی شدن) ضمن معنادار باودن ،باهطاور
مستقی بر درآمدمای مالیاتی تمثیرگاار است .ممچنین شکاف موجاود باین مقادار
شاخص آزادی اقتصادی ایاران در مقایساه باا متوساط شااخص کشاورمای تاازه
ملحقشده به سازمان تجارت جهانی نشان میدمد که عدم ممگرایی ایران در نظاام
چندجانبه تجاری که باع

تشدید شکاف بین سیاستمای اقتصاادی و سااختار و

کیفیت نهادی کشور شده است ،باع

پایینتر بودن میانگین جهانی ایان شااخص
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بوده و علیرغ تمثیر مثبت آن روی درآمدمای مالیاتی کار چنادان چشامگیری در
این زمینه صورت نگرفته است.
«طیبی و ممکاران» ( ،)1391در مطالعهای باا عناوان «مالیااتماای داخلای و
آزادسااازی تجاااری» بااا اسااتفاده از «روش گشااتاورمای تعمای یافتااه» بااه مقایسااه
درآمدمای حاصل از مالیاتمای داخلی با تعرفهمای گمرکای حاافشاده بعاد از
آزادسازی تجاری در کشورمای آسیایی ،طی سالمای  1985تاا  ،2009پرداختاه و
نشان دادهاند که مالیاتمای داخلی در ایان کشاورما باه دلیال نیااز باه تحاول در
ساختار اقتصادی و حرکت از اقتصاد درونگرا باه سامت اقتصاادی بارونگارا در
سالمای اولیه حاف مالیات بر تجاارت ،کاام

ماییاباد و در اداماه آزادساازی

مالیاتمای داخلی روند افزایشی داشته است.
«سلیمی و ممکاران» ( ،)1390در مقاله «آزادسازی تجاری و درآمد مالیاتی در
کشورمای منتخب با درآمد پایینتر از متوسط» ،تمثیر آزادسازی تجااری بار درآماد
مالیاتی  12کشور منتخب با درآمد پایینتر از متوساط را طای ساالماای  1992تاا
 ،2006بااا اسااتفاده از روش دادهماای تلفیقای ،بررسای نمااودهانااد .نتااایج مطالعااه
نشان دمنده رابطه مثبت بین شاخص باز بودن تجاری و درآمدمای مالیاتی و بیانگر
این است که با افزای

درجه بااز باودن تجااری ،درآماد مالیااتی دولات افازای

مییابد .ممچنین وجود رابطه مثبت بین نرخ تعرفه بر واردات و درآمدمای مالیاتی
مورد تمیید قرار گرفته که بر اساس آن آزادساازی تجااری از طریاق کاام
تعرفه واردات باع

کام

نارخ

درآمد مالیاتی دولت در این کشورما میشود.

«اکبریان و ممکاران» ( )1386در مطالعهای با عنوان «بررسی رابطه آزادساازی
تجاری و درآمد مالیاتی در ایران» به بررسی تمثیر آزادسازی تجااری باا اساتفاده از
نرخ تعرفه مؤثر بر درآمد مالیاتی در ایران پرداختهاند .آنما ممچنین به دلیل وجود
محدودیتمایی مانند محدودیتمای ساختاری ،محدودیتمای نهادی که عملکارد
متناق

سیست مای مالیاتی و مزینهمای اخا مالیاتمای داخلی را در پی دارد ،باه

بررسی این محدودیتما بر درآمدمای مالیاتی با اساتفاده از روش خودتوضایح باا
وقفهمای گسترده طی سالماای  1345تاا  1384پرداختاه و نتیجاه گرفتاهاناد کاه
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آزادسازی تجاری ،به دلیل دولتی بودن قسمت عمدهای از صنایع داخلی ،به کام
قابل توجه درآمد مالیات بار تجاارت دولات و درآماد کال مالیااتی دولات منجار
میشود.
«ابریشمی و ممکاران» ( ،)1385تمثیر آزادسازی تجاری را بر رشد صادرات و
واردات در  23کشاور درحاالتوساعه منتخااب ،طای دوره زماانی  1972تااا 2002
بررسی کردهاند .بر اساس نتایج مطالعه آنما ،صادرات با قیمتماای نسابی رابطاه
منفی و با درآمد جهانی رابطه مثبت داشته است .ممچناین عاوارض صاادراتی بار
رشد صادرات اثر منفی گااشته است .از طرف دیگر ،کام

تعرفهمای وارداتای و

آزادسازی تجاری اثر مثبات و معنایداری بار رشاد واردات داشاته اسات .تولیاد
ناخالص داخلی اثر مثبت و قیمتمای نسبی اثر منفی و معنیداری بر رشد واردات
داشته است .در این پژوم

فرضیه افزای

کش مای درآمدی و قیمتی بهواساطه

آزادسازی تجاری تمیید شده است.
«گرجی و علیپوریان» ( ،)1385باه تحلیال اثار آزادساازی تجااری بار رشاد
اقتصادی کشورمای عًو اپک در بازه زمانی  1988تا  2001پرداختهاند .بر اسااس
نتایج این پژوم  ،معیارمایی از آزادسازی تجاری کاه باه حجا تجاارت مرباوط
بوده (سه صادرات و واردات از  )GDPرابطه مثبت و معناداری با رشد اقتصاادی
کشورمای عًو اپک داشته است؛ اماا آن دساته از معیارماای آزادساازی تجااری
مرتبط با محدودیتمای تجاری ،دارای رابطه منفی و معناداری با رشد اقتصادی در
این کشورما بوده است.
«توکلی و شجری» ( ،)1379تمثیر آزادسازی تجاارت خاارجی را بار مخاارج
دولت و مصرف خانوارما در ایاران (روش کنتارل بهیناه) بررسای کارده و نشاان
دادهاند که در اثر آزادسازی تجاارت خاارجی از شادت مخاارج دولات (کساری
بودجه) کاسته میشود ،ولی امکان دسترسی به توازن بودجاه امکاانپاایر نخواماد
شد؛ زیرا آزادسازی ،کام
دیگر ،در اثر آزادسازی (کام

کلی درآمدمای دولت را نیز باه مماراه دارد .از طارف
تعرفهما) مر چند در کوتاهمدت بین مقادیر واقعای

و مطلوب مخارج خانوارما فاصاله مایافتاد ،ایان اخاتالف باا گاشات زماان در
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بلندمدت محو میشود.
 .٢-٢مطالعات خارجی

«سوکولوسکا» ،)2015( 1در مطالعهای  104کشور دنیا را بر اساس ساطح درآمادی
به دو گروه تقسی کرده و به بررسی رابطه بین شااخص آزادی تجاارت و درآماد
حاصل از مالیات بر تجارت این دو دساته کشاور در ساال  2012پرداختاه اسات.
نتایج مطالعه او نشان داده که سیست مای مالیاتی کشورمای در حاال گااار (کاه از
نظر درآمدی به کشورمای توسعهیافتاه باا ساطو درآماد بااال و متوساط نزدیاک
مستند) نسبت باه ساایر کشاورمای درحاالتوساعه انعطاافپاایرتر باوده اسات.
انعطافپایری سیست مای مالیاتی کشورمای در حال گاار به ایان کشاورما اجاازه
میدمد که منابع درآمدی خود را بهگونهای کارآمدتر عوض کنند.
«کریمی 2و ممکاران» ( )2015در مطالعهای باا عناوان «آزادساازی تجااری و
ساختار مالیاتی در کشورمای درحالتوسعه» تامثیر آزادساازی تجااری بار سااختار
مالیاتی در  97کشاور درحاالتوساعه در دوره  1993تاا  2012را بررسای و از دو
شاخص باز بودن تجارت و تعرفه بهعنوان شاخصمای آزادسازی استفاده کردهاند.
«پاپونگسک» ،)2009( 3در مطالعهای باا عناوان «اثار آزادساازی تجااری بار
پرداخت مالیات و درآمد دولت» این اثرگااری را با استفاده از یک الگاوی تاالش
مالیاتی و بهکارگیری دادهمای پانل دیتا برای چهار گروه ک درآمد ،درآماد متوساط
رو به پایین ،درآمد متوسط رو به باال و کشورمای با درآمد باال طی سالمای 1980
تا  2003بررسی کرده است .بر طبق نتایج مطالعه ،اصالحات مالیاتی در کشاورمای
کمتر توسعهیافته و درحالتوسعه با دور شدن از مالیات تجاری به مالیاات داخلای،
ممکن است نامناساب و غیرقابال کااربرد باشاد یاا مالیاات داخلای باهشادت از
آزادسازی متحمل مشکل شود.

1. Sokolovska
2. Karimi
3. Pupongsak
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«اگبیگب و ممکاران» ،)2006( 1به بررسی ارتباط میان آزادساازی تجااری و
درآماادمای مالیاااتی در  22کشااور آفریقااایی در طاای سااالمااای 1980-1996
پرداختهاند .نتایج این تحقیق نشان داده که آزادسازی تجاری بر درآمدمای مالیااتی
تمثیر چندانی نداشته است؛ بهاستثنای زمانی که شاخص آزادسازی به شکل نسابت
عوارض وارداتی به ارزش واردات تعریف شده است؛ در این حالت نتایج تخماین
حاکی از آن بوده که آزادسازی بیشتر باع

افزای

درآماد حاصال از مالیاات بار

درآمد میشود .ممچنین میچ تفاوت معناداری میاان کشاورمای باا نظاام نارخ ارز
ثابت و کشورمای با نظام ارز غیرثابت مشامده نشده اسات .حسااس باودن نتاایج
نسبت به شاخصی که برای آزادسازی تجاری استفاده میشاود ،نشااندمناده لازوم
اعمال دقت بیشتر در تعریف شاخصی برای آزادسازی تجاری بوده است.
«توسان» )2005( 2در مطالعهای با عنوان «ساختار مالیاتی و آزادسازی تجاری»
با استفاده از روش «پانل دیتا» و آمارمای  65کشاور در طاول ساالماای  1980تاا
 1997به این مسئله پرداخته است که سااختارمای مالیااتی چگوناه باه آزادساازی
تجاری واکن

نشان میدمند .بر طبق نتایج این تحقیق ،برخالف دیگر کشاورمای

عًو «سازمان ممکاری و توسعه اقتصادی» ( ،3)OECDآزادسازی تجااری ،تامثیری
قوی بر منابع درآمدی کشورمای منطقه «منا» 4ندارد؛ درحالیکه یافتهما برای دیگار
کشورمای درحالتوسعهای که عًو  OECDنیستند صاد است و نشاان مایدماد
که آزادسازی تجاری منجر به تغییرات قابل تاوجهی در سااختارمای مالیااتی ایان
کشورما و بهبود رفاه شده و بر دیگر پایهمای مالیاتی اثرگاار بوده است.
«پلزمن» )2004( 5در مطالعاهای باا عناوان «آزادساازی تجااری و اصاالحات
مالی» ،رابطه بین آزادسازی تعرفه و واکن
در کشورمای مراک

مالیاتمای داخلی به این آزادساازی را

و جامائیکا با استفاده از الگوی تعادل عمومی « »CGEبررسی
1. Agbeyegbe et al.
2. Tosun
3. The Organisation for Economic Co-operation and Development
4. MENA - Middle East and North Africa
5. Pelzman
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کرده است .این تحقیق مربوط به دوره آزادسازیمای تجاری در این کشورما باوده
و نتایج نشان داده است که در مر دو کشور آزادسازی تعرفه تمثیر منفی بار درآماد
داخلی دارد؛ به طوریکه افزای

مالیاتمای داخلای باهمنظاور جباران درآمادمای

تعرفهای ،عملکرد این نوع مالیاتما را تًعیف میکند.
«ختری و ممکاران» ،)2003( 1به بررسی تمثیر آزادسازی تجاری بر درآمدمای
مالیاتی در  80کشور درحالتوسعه و صنعتی در طول دوره زماانی  1970تاا 1998
پرداخته و به این نتیجه رسیدهاند که آزادسازی تجاری و حاف موانع تعرفاهای باه
درآمدمای مالیاتی دولت منجر خوامد شد؛ مگر آنکه ،کشاورما بتوانناد باه

کام

شکل موفقیتآمیزی از سمت مالیات بر صادرات و واردات به سمت مالیااتماای
داخلی تغییر جهت بدمند و درآمدمای ازدسترفته را از کانال منابع داخلی تاممین
کنند.
«کین والیتارت» ،)2002( 2به طر و بررسی اساتراتژی عملای بارای جباران
درآمد ازدسترفته دولت ناشی از آزادسازی تجاری پرداخته و نتیجهگیری کردهاند
که افزای

نرخمای مالیات بر مصرف بهمنظور جبران درآماد ازدساترفتاه دولات

ناشی از آزادسازی تجاری ،لزوما موفقیتآمیاز نیسات و تامثیر ایان دگرگاونی در
شرایط مالیاتی بر رفاه جامعه و درآمد دولت به شرایط اقتصادی بستگی دارد.
«پیترز» ،)2002( 3در مطالعهای با عنوان «تمثیرات مالی کاام

تعرفاه کاام

تعرفاهمااای وارداتای ،ممااراه بااا آزادساازی تجاااری در اقتصاادمای باااز کوچااک
کشورمای حوزه دریای کارائیب» را بررسی کرده اسات .نتاایج مطالعاه وی نشاان
داده که اثر آزادسازی تجاری بر درآمدمای مالیاتی بهطورکلی به عوامل بسایاری از
جمله شرایط کشور ،نرخ اولیه تعرفهما و کش

جانشینی واردات بستگی دارد؛ اما

آزادسازی تجاری در این کشورما معماوال منجار باه کاام
تجارت و در نهایت کام

دریافات مالیاات بار

در کل درآمدمای مالیاتی شده است.

1. Khattry et al.
2. Keen,M & ligtharta,J.E
3. Peters
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«لوک» ،)2001( 1با استفاده از یک الگاوی تعاادل عماومی باه بررسای تامثیر
آزادسازی تجاری بر درآمدمای مالیاتی در سوریه پرداخته و نتاایج حاصال از ایان
پژوم

نشان داده است که کام

پی آمده در درآمدمای مالیااتی ساوریه در اثار

آزادسازی به حدی نبوده است که برای دولت قابل کنترل نباشد.
«عابد» ،)1998( 2به بررسی اثارات آزادساازی تجااری در کشاورمای ناحیاه
جنااوب مدیترانااه در دوره زمااانی  1975تااا  2000پرداختااه اساات .بخ ا

اعظ ا

آزادسازی تجاری رخداده در این کشورما با قراردادی مرتبط بوده که در ایان دوره
بین این کشورما و اتحادیه اروپا بسته شده است .بر طبق نتایج این تحقیق ،حااف
تعرفهمای وارداتی در مورد کاالمای واردشده از کشورمای عًاو اتحادیاه اروپاا،
متوسط درآمدمای مالیاتی کشورمای تحت بررسای را باه میازان « 1تاا  4درصاد»
تولید ناخالص داخلی مر کشور کام

داده است .در واقع کشورمای مورد بررسی

با پیوستن به موافقتنامه ماکور شامد کام

 9تا  35درصدی در کال درآمادمای

مالیاتی خود بودهاند .ممچنین میزان تمثیری که حاف تعرفهما بر درآمدمای مالیاتی
کشورمای نمونه داشته است ،بستگی دارد بهه  -1سه اولیه درآمد ناشی از مالیات
بر واردات در کل درآمدمای مالیاتی مر کشاور؛  -2واکان
نسبت به کام

تقاضاا بارای واردات

تعرفهما؛  -3سه واردات از اتحادیه اروپا و سایر شرکای تجاری.

مطالعه «بلجر و چستی» )1990( 3از جمله نخساتین مطالعاات انجاامشاده در
خصوص تمثیر آزادسازی تجااری بار درآمادمای مالیااتی اسات .در ایان مطالعاه
پیامدمای آزادسازی تجاری در دو افق زمانی کوتاهمدت و بلندمدت بهطاور مجازا
بررسی شده است .در کوتاهمدت مه ترین نتیجه آزادسازی تجاری ،تمثیر بر درآماد
حاصل از مالیات ارزیابی شده اسات ،ایان تامثیر باه پانج عامال کشا
درآمدی تقاضا برای واردات ،کش

قیمتای و

جاایگزینی میاان کاالماای وارداتای ،سااختار

بازار تجاری واردات ،اعالم یا عدم اعالم پی

از موعد برنامهمای آزادسازی دولت

و درجه انعطافپاایری نارخ ارز بساتگی دارد .آنماا نتیجاهگیاری کاردهاناد کاه
1. Lucke
2. Abed
3. Blejer, M & Cheasty
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آزادسازی تجاری در بلندمدت به افزای

درآمد ملای ،اشاتغال ،رفااه و تخصایص

بهینه منابع و عوامل تولیدی منجر میگردد؛ اما پی

از رسایدن باه اماداف نهاایی

آزادسازی ،پشت سر گااشاتن دورهای موساوم باه «دوران گااار» اجتناابناپاایر
خوامد بود.
در جمعبندی مطالعات داخلای و خاارجی بایاد گفات ،در اغلاب مطالعاات
انجامشده درباره اثرات آزادسازی تجاری و درآمدمای دولتی ،بررسای سیاساتماا
در چارچوب تکمعادلهای یا الگوی تعادل عمومی انجام شده است؛ درحالیکاه در
این پژوم

برای بررسی اثرات آزادسازی تجااری ،پاس از بارآورد یاک الگاوی

اقتصادسنجی کالن مطابق با سااختار اقتصااد ایاران ،باا انتخااب سیاسات کاام
تعرفهما بهعنوان ابزار اصلی آزادساازی تجااری ،اثارات آن بار درآمادمای دولات
بررسی شده است.
 .3روش پژوهش
برای بررسی پرس مای پژوم

ابتدا باید بارای اقتصااد ایاران سیسات معاادالت

م زمان برآورد گردد و سپس با استفاده از سناریوسازی ،اثرات آزادسازی تجااری
با اعمال کام

تعرفهما (کام

درآمدمای تعرفهای دولت) بر بودجاه در اقتصااد

ایران مطالعه شود .بر این اساس یک سیست معاادالت ما زماان بار پایاه الگاوی
«مناادل -فلمینااگ» 1شااامل  12رابطااه تعری اف و در ب اازه زمااانی  1357تااا 1395
بهصورت فصلی دادهمای پژوم

استخراج شده است.

ساختار کلی الگوی مندل -فلمینگ برای اقتصااد ایاران شاامل  10معادلاه و

9

اتحاد بهصورت زیر است که سمت عرضه کال و تقاضاای کال اقتصااد را در بار
میگیرده

1. Mundell-Fleming

١٣٩٦ راهبرد اقتصادی ♦ سال ششم ♦ شماره بیستویکم ♦ تابستان

66

 نمای کلی از سیستم معادالت همزمان.١ جدول
معادالت

اتحادها

LogCt   0  1rt   2 LogCt 1   3 LogYd t   4 LogYd t 1

y  Ct  Pit  Gt  X t  IM t

LogPit   0  1rt   2 LogYt   3 LogKt   4 LogGit   5 Log (

Dcpt
)
Pt

et .Pt*
LogX t   0   1 Log (
)   2 LogYt*   3 LogX t 1
Pt
LogIM t   0   1 Log (
Log (

et .Pt*
)   2 LogYd t   3 log Tariff   4 LogIM t 1
Pt

et .Pt*
e . p*
)   0  1 Log ( t 1 t 1 )   2 LogDM1  log DM1*  3 LogYt  log Yt*   4 BP
Pt
pt
Mt
M
Log ( )   0   1it   2 LogYt  (1   ) Log ( t 1 )
Pt
Pt 1

log Tid   0  1 log IM   2 log Tid ( 1)
log Td   0  1 log Yt   2 log Yt ( 1)
LogPn ,t

 M
t
 1 log 
 P

t


  Mt



  Pt






Id


   2 log GAP



LogYt  LogA   0 log K t  1 LogLt
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Yd t  Yt  Td
Gt  Gct  Git

Tit  Git  Pit

TR  Td  Tid  TOTh  Roil
BD  Gct  Git  TR  DM1
Kt  1   Kt 1  Tit
M1  Dct  et .Frt
DM t  DDct  et .Bp t
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ممچنین متغیرمای مورد استفاده در الگو نیز در جدول شماره  2معرفی شدهانده
جدول  .2معرفی متغیرهای مورد استفاده در الگو
نام متغیر
مصرف
نرخ بهره حقیقی
واردات
درآمد قابل تصرف
سرمایهگذاری
درآمد ملی
موجودی سرمایه
مخارج سرمایهگذاری دولت
اعتبارات داخلی بخش خصوصی
صادرات
نرخ ارز حقیقی
درآمد جهانی

نام متغیر
عرضه پول
عرضه پول خارجی
تراز پرداختهای بازرگانی
تقاضای پول
نرخ بهره اسمی
مالیاتهای غیرمستقیم
مالیاتهای مستقیم
شاخص قیمت کاالهای وارداتی
تقاضای واقعی بلندمدت برای پول
شکاف تولید
تعداد نیروی کار
درآمدهای تعرفهای

نماد متغیر
C
r
IM
Yd
Pi
Y
K
Gi
Dcp/p
X
(ep*)/P
*Y

نماد متغیر
DM1
*DM1
BP
M/P
i
Tid
Td
Pnt
)(M/P-M/Pid
GAP
L
Tariff

منبعه محاسبات پژوم

 .4برآورد الگو
با توجه به اینکه الگوی تعریفشده برای تصویر اقتصاد کالن ایران از نوع سیسات
معادالت م زمان است ،برای دوری از تاورش ضارایب منگاام تخماین باه جاای
استفاده از روش حداقل مربعات معمولی ،باید یکی از روشمای تخمین سازگار با
سیست معادالت م زمان به کار گرفته شود ،بر این اساس در پژوم

حاضر روش

تخمین « »3slsمورد استفاده قرار گرفته است.
یکی از نکات مه در تخمین سیست معادالت م زمان به روش  3slsانتخااب
متغیرمای ابزاری در برآورد اسات و از آنجاا کاه بار اسااس مبناای اقتصادسانجی
بهترین متغیر ابزاری متغیرمای از پای

تعیاینشاده موجاود در معاادالت رفتااری

سیست معادالت م زمان مستند در این الگو نیز از ممین روال استفاده شده است.
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جدول  .٣نتایج برآورد ضرایب الگو با روش 3sls

شاخصهای برازش الگو

نماد متغیر

ضری ب برآوردی
تابع مصرف

C

0/006

=0/99R-squared
Adjusted R-

=0/99squared
=1/92Durbin-Watson

()0/034

عرض از مبدأ تابع مصرف

)C(1

()0/013

مصرف دوره قبل

)C(-1

0/971
0/147
()0/025
-0/121
()0/025

درآمد قابل تصرف

YD

درآمد قابل تصرف دوره قبل

)YD(-1

تابع سرمایهگذاری
2/96

PI

()0/302

عرض از مبدأ تابع سرمایهگذاری

)C(5

()0/0002

نرخ بهره حقیقی

r

()0/048

درآمد ملی

Y

موجودی سرمایه

K

مخارج سرمایهگذاری دولت

Gi

اعتبارات داخلی بخش خصوصی

DCP/P

-0/001

=0/86R-squared
Adjusted R-

=0/86squared
=1/52Durbin-Watson

0/092
-1/277
()0/074
-0/106
()0/045
0/227
()0/023

تابع صادرات

X

-1/252

=0/98R-squared
Adjusted R-

=0/98squared
=1/93Durbin-Watson

()0/172

عرض از مبدأ تابع صادرات

)C(11

()0/024

نرخ ارز واقعی

EP/P

0/028
0/120
()0/017
0/832
()0/020

درآمد جهانی

*Y

صادرات دوره قبل

)X(-1

()0/487

عرض از مبدأ تابع واردات

)C(15

()0/031

نرخ ارز حقیقی

EP/P

تابع واردات

IM

-1/79
-0/173

=0/95R-squared
Adjusted R-

=0/95squared
=1/78Durbin-Watson

0/286
()0/084
-0/009
()0/015
0/788
()0/034

تابع نرخ ارز واقعی
0/084

=0/93R-squared
Adjusted R-

=0/93squared
=1/99Durbin-Watson

نام متغیر

درآمد قابل تصرف

YD

درآمد تعرفهای

Tariff

واردات دوره قبل

)IM(-1

EP/P

()0/149

عرض از مبدأ تابع نرخ ارز

)C(20

()0/027

نرخ ارز واقعی دوره قبل

)EP/P(-1

0/893
-0/014
()0/068
-0/055
()0.013

شکاف حجم پول

DM

وقفه درآمد از درآمد جهانی

DY
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-1/30E-07

تراز پرداختهای بازرگانی

()1/42E-07
تابع تقاضای پول
-0/510

=0/99R-squared
Adjusted R-

=0/99squared
=2/52Durbin-Watson

M/P

()0/240

عرض از مبدأ تابع عرضه پول

)C(25

()0/001

نرخ بهره اسمی

i

درآمد ملی

Y

حجم پول دوره قبل

)M/P(-1

-0/001
0/101
()0/043
0/972
()0/010

تابع مالیاتهای غیرمستقیم
0/050

=0/99R-squared

()0/031

=0/99squared
=2/01Durbin-Watson

-0/004
()0/011
0/996
()0/006

Adjusted R-

BP

TID

عرض از مبدأ تابع مالیاتهای غیرمستقیم

)C(29

واردات

IM

مالیاتهای غیرمستقیم دوره قبل

TID

تابع مالیاتهای مستقیم TD
-30/47

=0/83R-squared

()1/099

=0/83squared
=2/08Durbin-Watson

4/578
()0/714
0/767
()0/711

Adjusted R-

عرض از مبدأ تابع مالیاتهای مستقیم
درآمد ملی

Y

درآمد ملی دوره قبل

)Y(-1

تابع قیمت کاالهای وارداتی
2/757

=0/98R-squared

()0/577

=0/98squared
=1/39Durbin-Watson

0/941
()0/018
-1/070
()0/108

Adjusted R-

)C(32

PNT

عرض از مبدأ تابع قیمت کاالهای وارداتی

)C(35

شکاف حجم پول

DM

شکاف تولید

GAP

عرض از مبدأ تابع تولید

)C(39

نیروی کار

L

موجودی سرمایه

K

تابع تولید
1/88

=0/87R-squared

()0/4780

=0/87squared
=1/12Durbin-Watson

0/325
()0/105
1/627
()0/075

Adjusted R-

منبعه محاسبات پژوم
اعداد ارائهشده در ( )...نشاندمنده انحراف معیار ضریب برآوردی در الگو مستند.

بر طبق جدول شماره  ،3با توجه به انتخاب روش تخمین حداقل مربعات معمولی
سهمرحلهای و متغیرمای ابزاری با تخمین الگو ،مشامده میشود که اغلب ضارایب
مربوط به متغیرمای الگو در سطح معنااداری « 5درصاد» از معنااداری آمااری الزم
برخوردار مستند و رفتاری مطابق با تئوری نشان میدمند.
پس از برآورد الگو و بررسی معنیداری ضرایب و تطابق الگاوی برآوردشاده
با شرایط اقتصاد ایران ،الزم است جهات دساتیابی باه اماداف مقالاه ،ساناریومای
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مختلف مربوط به نوساان در تغییارات درآماد تعرفاهای و اثارات آن بار سااختار
درآمدمای مالیاتی دولت مورد ارزیابی قرار گیرد؛ اما قبل از آن بایاد دقات الگاو و
توانایی آن در شبیهسازی نیز مطالعاه گاردد .در اداماه دقات شابیهساازی الگاو در
سناریوسازی بررسی و نتایج آن ارائه میشود.
 .1-4تعیین دقت الگو

بر اساس مطالب پی گفته ،قبل از بهکارگیری نتایج شبیهسازی الزم است دقات آن
ارزیابی گردد؛ به بیان دیگر باید میزان تفاوت مقادیر واقع شده بارای متغیرماا را باا
مقادیر شبیه سازیشده مقایسه نمود .برای این مقایساه روشماای متفااوتی وجاود
دارد؛ از جمله مقایسه مندسی ،آمارهمای مجااور میاانگین مربعاات خطاا (،)rmse
میانگین قدر مطلق خطا ( ،)maeمیانگین مجاور خطا ( )mseو میانگین درصد قادر
از میاان ایان روشماا ،از روش مندسای

مطلق خطا ( )mpeکاه در ایان پاژوم

استفاده و نتایج آن در نمودارمای شماره  1ارائه شده است.
نمودار  .١تعیین دقت شبیهسازی الگو
IM

M/P

(ep*)/P

7

C

4.5
4.0

6

4.5

6.6

4.0

6.4

3.5

6.2

3.0

6.0

2.5

5.8

3.5
5
3.0
4

2.5

3
1395

1390

1395

1390

1385

1375

1380

)M/P (Baseline

1370

1365

1360

2.0
1395

1390

M/P

1385

1375

1380

)IM (Baseline
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ممانگونه که مشخص است ،مقایسه مندسی مقادیر شبیهسازیشده و واقعی دقات
تخمین و شبیهسازی الگوی مورد استفاده را تمیید میکند .بر این اساس میتوان باه
این شبیهسازی اتکا کرده و به بررسی اثار اجارای سیاسات آزادساازی تجااری باا
رویکرد کام

درآمدمای تعرفهای پرداخت.

 .٢-4تحلیل سناریوهای تغییر در درآمدهای تعرفهای و اثرات آن

اثر تغییرات درآمدمای تعرفهای در راستای سیاستمای آزادساازی تجااری بار دو
متغیر مالیاتمای مستقی و مالیاتمای غیرمستقی در این پژوم
شوک از طرف کام

از طریق اعماال

درآمدمای تعرفهای مورد مطالعه قرار گرفته است .برای ایان

منظور فرض بر این بوده کاه مماه متغیرماای بارونزای الگاو باهجاز درآمادمای
تعرفهای از روند گاشته خود پیروی میکنند .نتایج حاصال از کاام

درآمادمای

تعرفهای در نمودار  2ارائه شده استه
نمودار  .2سناریوی اول (کاهش  ١0درصدی درآمدهای تعرفهای)

ممان گونه که در نمودار  2نشان داده شده است ،کاام

 10درصادی درآمادمای

تعرفهای دولت ،نمیتواند تمثیر قابل مالحظهای بر مالیاتمای مستقی و غیرمستقی
داشته باشد و این موضوع تا حد زیادی بار پیچیادگی سااختار بودجاه در اقتصااد
ایران و تمثیر ناچیز درآمدمای غیرنفتی در بودجهریزی ساالنه اقتصااد ایاران تمکیاد
دارد.
مطابق آنچه سناریوی نخست ،یعنی عدم نوسان درآمدمای مالیااتی دولات در
اثر شوک کام

درآمدمای تعرفهای پیرامون اجرای سیاست آزادسازی تجااری باه
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ما نشان داده است ،در ادامه ،سناریو دوم و سوم یعنای کاام

 20و  50درصادی

درآمدمای تعرفهای مورد بررسی قرار مایگیارد ،نتاایج اجارای ایان شاوکماا در
نمودارمای  3و  4قابل مشامده است.
نمودار  .٣سناریوی دوم (کاهش  20درصدی درآمدهای تعرفهای)

نمودار  .4سناریوی سوم (کاهش  50درصدی درآمدهای تعرفهای)

نتیجهگیری و پیشنهادها
مدف از این مقاله بررسی اثر کام

تعرفهمای تجاری بر درآمدمای مالیاتی دولت

در اقتصاد ایران بهوسیله یک الگوی اقتصادسنجی کالن بوده که برای این منظور از
الگوی اقتصادسانجی کاالن منادل -فلمیناگ اساتفاده شاد و بعاد از یاک رشاته
سادهسازی و برآورد الگو به روش  ،3SLSایان اثار توساط یاک شاوک از طارف
کام

درآمدمای تعرفهای در چند سناریو مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج این پژوم

نشان داد که شوک کام

درآمدمای تعرفهای تمثیر چندانی

بر سطح درآمدمای مالیاتی دولت شامل مالیاتمای مستقی و غیرمساتقی نادارد و
در مار سااه ساناریو  20 ،10و  50درصاادی کااام

درآمادمای تعرفااهای ،سااطح

درآمدمای مالیاتی دولتی تحت تمثیر قرار نمیگیرد .در راستای تمکید بر ایان نتیجاه
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و اثرات مهمی که میتواند در برنامهریزی اقتصادی ایران داشته باشد ،در نماودار 5
روند درآمدمای دولات طای ساالماای  1357-95و ممچناین ساه بخا ماای
مختلف در ترکیب درآمدی دولتی بررسی شده است.
نمودار  .5سهم درآمدهای مختلف در ساختار بودجه ایران ()١٣57 -١٣٩5
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موضوعی که باید به آن اشاره شود مربوط به ساختار درآمدمای دولات در اقتصااد
ایران و عدم رعایت انًباط پولی و مالی توسط دولتما و نق

مهمای اسات کاه

این موضوع در کسری بودجه دارد .ممانگوناه کاه در نماودار  5نشاان داده شاده
است ،نفت ممواره در ترکیب درآمدمای دولت ایاران نقا
تقریبا در اکثر سالمای مورد بررسی در ایان پاژوم

چشامگیری داشاته و

درآمادمای نفتای در تاممین

درآمدمای دولتی سه فراوان و حائز اممیتی داشته است ،مگار در ساالماایی کاه
دولت در فروش و کسب منابع نفتی با مشکل مواجه بوده و مجباور باه جاایگزین
ساختن سایر درآمدما شده است .در سالمای ابتدایی پیروزی انقالب اسالمی بی
از نیمی از درآمدمای دولتی از منابع نفتی تممین شده و این موضاوع در ساالماای
مختلف نیز کامال مشهود بوده است و با اینکه نوسانات مختلفی را تجربه کرده ،اماا
دولت مرگز نتوانسته است تا سه درآمدمای نفتی در بودجه را حتی در سالمایی
که با نوسانات قیمت نفت و دشواری در فاروش آن مواجاه باوده باه کمتار از 25
درصد کام

دمد .با وجود این در سالمایی که قیمت و شرایط فروش نفت برای
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کشور مناسب بوده ،سه درآمدمای مالیاتی در بودجه دولت به بی
نیز افزای

از  60درصاد

یافته و عمال درآمدمای نفتی ساختار بودجه را بهطور کامل تحت تامثیر

قرار داده است.
در سال پایانی مورد پژوم

یعنی ساال  1395ساه درآماد نفات از بودجاه

کشور ایران به  25درصد رسیده است ،درحالیکه سه مالیات و ساایر درآمادمای
دولت در این سال با وجود تمکیاد فاراوان و جهاتگیاریماای آن بارای کاام
وابستگی به نفت ،به ترتیب به  37و  38درصد رسیده اسات .باا ایان توضایحات
میتوان عنوان نمود که ساختار بودجه در اقتصاد ایران پیچیدگی زیااد و وابساتگی
شدیدی به درآمدمای نفتی داشته است؛ به عبارت دیگر نفت منبعی ساهلالوصاول
و ک مزینه بوده که معموال برای جبران برداشتمای بیرویه از آن تالشی صاورت
نمیگیرد .بر این اساس نتایج این پژوم

میتواند تمکیدی بر این نکتاه باشاد کاه

سه اندک درآمدمای تعرفاهای و مالیااتی در کال درآمادمای دولات نمایتواناد
سیاست آزادسازی تجاری را تحت تمثیر قرار دمد و از اینرو ،اجرای سیاستماای
آزادسازی تجاری در جهت بهبود اوضاع اقتصادی ،ساختار درآمادی دولات را در
شرایط کنونی دچار نوسان و چال

نمیکند و با توجاه باه مناافع قابال تصاور از

ایجاد آزادسازی تجاری برای اقتصاد ایران ،دستیابی به آن میتواناد در برناماهماای
دولت قرار گیرد.
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