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 چکیده
افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین بررسی بودجه عمومی کشور نشان دهنده ضرورت 

و رفاه اجتماعی  GNP ها بر منابع و مصارف بودجه عمومی،منابع عمومی است. افزایش مالیات
مناسب برای  (CGE) تعادل عمومی مدلموثر خواهد بود. در این تحقیق ضمن معرفی یک 

ول، شامل؛ مالیات بر محص های مالی ایران، آثار افزایش سه گروه اصلی مالیاتیتحلیل سیاست
مالیات بر واردات و مالیات بر درآمد خانوارها و نیز افزایش همزمان هرسه نوع مالیات مذکور 

 شده است.بررسی  GAMS نرم افزار در )مرکبی منفرد و یک سناریوی سناریو سهدر قالب (
 01ایش ط به افزمیزان تأثیرات مربوبیشترین  دهدمقایسه نتایج سناریوهای منفرد نشان می

افزایش  درصد 97/1و  88/1مالیات بر محصول است که منابع و مصارف عمومی را  درصدی
بهترین نتایج در مجموع دهد. اما کاهش میدرصد  88/0 و 10/00 رفاه را تاکسری بودجه و  و

 و 62/0افزایش  درصدی کسری بودجه متأثر از 90/07کاهش از اجرای سناریوی مرکب با 
رفاه حاصل  درصدی 00/1 در کنار صرفاً کاهشمنابع و مصارف عمومی  رصدید 01/0
ه به دلیل گسترگردد. ضمناً، ، که به عنوان سناریوی برگزیده جهت اجرا توصیه میشودمی

 .دست آمده استه ناچیز ب ومنفی  GNP تغییراتدر تمام سناریوها  های مالیاتیپایهمحدود 
ف بودجه دولت، توازن بودجه دولت، مدل تعادل عمومی، منابع و مصار :کلیدیهای هواژ

 محصول ناخالص ملی.
 .JEL: H11 ،H21 ،H62 ،H63 ،H68 ،Q34 بندیطبقه

                                                 
 .نویسنده اول در دانشگاه سمنان استمستخرج از رساله دکتری مقاله حاضر  1
 نویسنده مسئول مکاتبات 
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 مقدمه -1
اس در اقتصاد براس در تفکرات مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، گستره حضور و دخالت دولت

به اقتصاد، مصادیق  گردد. از جمله دالیل ورود دولتمحاسن و معایب آن تحلیل می

شود. حضور دولت در اقتصاد مخارجی را در پی خواهد داشت و عنوان می 0شکست بازار

بینی منابعی برای تأمین مخارج مذکور است. مخارج عمومی براساس نیازمند پیش

( مشتمل بر؛ 6100، 6بندی منابع و مصارف بودجه عمومی )بارتونچهارچوب کلی طبقه

های مالی و مصارف عمومی در ای و واگذاری داراییهای سرمایهداراییدرآمدها، واگذاری 

 .1های مالی استای و تملک داراییهای سرمایهها، تملک داراییبرگیرنده؛ هزینه

ها به عنوان اجزاء اصلی و پایدار در میان اجزاء منابع و مصارف عمومی، درآمدها و هزینه

(. هرچند در اقتصاد ایران 6100، 0ن و دیگرانشوند )بوهانوبودجه عمومی قلمداد می

ریزی و اتکاء به منابع زیرزمینی سهم و ارزش نسبی واسطه عدم تکامل نظام بودجهبه

های متمادی قابل توجه بوده است، اما به هر حال ای طی سالهای سرمایهواگذاری دارایی

ون باشد. در متعمومی میدر بلندمدت درآمدهای مالیاتی، یگانه بخش اصلی منابع بودجه 

اقتصادی با تأکید بر محاسن حضور بخش خصوصی در اقتصاد و مضرات و ناکارآمدی 

شود که حتی در مدیریت داری اقتصادی، توصیه میحاصل از ورود دولت به حوزه بنگاه

منابع زیرزمینی نظیر نفت نیز عملیات اجرایی به بخش خصوصی واگذار گردیده و حضور 

برداری جهت اطمینان از برداشت لب درآمدهای مالکانه، نظارت بر تولید و بهرهدولت در قا

  .8صیانتی منابع مذکور، محدود گردد

های این حوزه مستلزم شناخت اجزاء مختلف آن ها و گسترش ظرفیتپرداختن به مالیات

ی هاهای مالیاتی خواهد بود. اعمال سیاستو بررسی و تحلیل تمام جوانب اعمال سیاست

مالیاتی جدید به منظور افزایش تدریجی سهم درآمدهای مالیاتی در منابع بودجه عمومی 

                                                 
1 Market Failures  
2 Barton 

 پول یالمللنیب صندوق تیسا بهدولت  یمال یهاآمار یبندطبقه دستورالعمل خصوص در شتریب اطالعات یبرا 3

  http://www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal.pdf: شود مراجعه
4 Bohanon et al. 

 .در امور مربوط به منابع نفتی به همین شکل است این کشوربراساس قوانین بودجه ساالنه کشور نروژ نقش دولت  5 

ت بودجه ملی آن کشور به نشانی وبسایدر  6102قانون بودجه نروژ در سال برای مطالعه بیشتر موضوع به 

www.statsbudsjettet.no .مراجعه شود 
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پذیر بودن درآمدهای حاصل از فروش منابع زیرزمینی، اجتناب ناپذیر با توجه به پایان

 .است

در این تحقیق به منظور فراهم نمودن یک بستر تحلیلی مناسب به تشریح محاسن 

 ها در تحلیلعادل عمومی و مزیت استفاده از این گروه مدلکارگیری الگوهای تبه

شود. به این منظور با های مالی در قیاس با الگوهای تعادل جزئی پرداخته میسیاست

مناسب برای اقتصاد ایران و با استفاده از جدیدترین  0کارگیری یک مدل تعادل عمومیبه

لیل آثار اقتصادی تغییر در نرخ برخی ، به تجزیه و تح6ماتریس حسابداری اجتماعی موجود

های های بر محصول، مالیات بر واردات )تعرفهها مشتمل بر؛ مالیاتترین مالیاتاز انواع مهم

وارداتی( و مالیات مسقیم بر درآمد خانوارها، پرداخته خواهد شد. در ادامه با تأکید بر 

ی، تثبیتی و توزیعی، های مالی شامل؛ آثار تخصیصترین جوانب تحلیل سیاستمهم

خروجی مدل برای سناریوهای سیاستی تعریف شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت و آثار 

نهایی اعمال هر سیاست براساس میزان تغییرات در رفاه خانوار، منابع و مصارف بودجه 

شود. از این طریق ضمن تشریح تبعات (، بررسی میGNPعمومی و محصول ناخالص ملی )

و مقایسه نتایج، بهترین سناریوی سیاستی به منظور افزایش سهم درآمدهای  هر سیاست

 گردد.مالیاتی در منابع بودجه عمومی و اتکاء هرچه بیشتر به این منبع معرفی می

در بخش سوم به مرور  وی نظر یمبان یبررس به دوم بخش در و تحقیق نیا ادامه در

رم مدل تعادل عمومی سازگار با اقتصاد چها بخش در. است شده پرداخته قیتحق نهیشیپ

ی ویسنار چهار تحت تغییر نرخ مالیات آثار پنجم بخش درشده،  حیتصر معرفی و ایران

رائه پیشنهاد گیری و ایتاً در بخش ششم نیز تحلیل نتایج، نتیجهنهاارائه گردیده و  سیاستی

 .است آمده

  مبانی نظری -2
 طیف. گردندمی محسوب دولت مالی تأمین منابع ترینمهم از یکی عنوان به هااتیمال

 هایمالیات انواع. است وضع قابل هادولت برای اقتصادی هایمالیات انواع از وسیعی

 وتثر بر هایمالیات و درآمد بر هایمالیات حقوقی، اشخاص بر هایمالیات شامل؛ مستقیم

 خدمات و کاالها بر هایمالیات و واردات بر مالیات شامل؛ مستقیم غیر هایمالیات انواع و

                                                 
1 Computable General Equilibrium (CGE) 

 0171باشد که در سال می 0171های ملی سال جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعی کشور براساس حساب 2

 های مجلس شورای اسالمی منتشر شده است.توسط مرکز پژوهش



 

 

 

 

  

 
 

 

    ...یبر بودجه عموم اتیدر نرخ موثر مال رییآثار تغ                                                  80  

 

 مل؛شا مالیاتی غیر درآمدهای انواع از وسیعی گستره مالیاتی درآمدهای بر عالوه. هستند

 درآمدهای دولتی، هایشرکت سهام سود بر؛ مشتمل دولت مالکیت از حاصل درآمدهای

 .0نیز وجود دارد کاالها، فروش و خدمات از حاصل اجاره و درآمدهای از حاصل

 بودجه منابع یاصل بخش گرید یاهیسرما یهاییدارا یواگذار درآمدها، انواع کنار در

 گاز و خام نفت فروش از حاصل یدرآمدها شامل بخش نیا. شودیم قلمداد دولت یعموم

 یعموم بودجه منابع بخش نیآخر. باشدیم منقول ریغ و منقول اموال فروش و یعیطب

 و استقراض یهاروش انواع از استفاده یعبارتبه ای و یمال یهاییدارا یواگذار دولت

 هداتتع و هایبده سطح شیافزا آن میمستق ریتأث که باشدیم یمال التیتسه افتیدر

 .است دولت یمال

 و یاهیسرما یهاییدارا تملک ها،نهیهز ؛یاصل بخش سه شامل دولت یعموم مصارف

 یعموم مصارف اجزاء نیب در را سهم نیشتریب هانهیهز. باشدیم یمال یهاییدارا تملک

 هاکاال از استفاده کارکنان، خدمات جبران بر؛ مشتمل که دهندیم اختصاص خود به دولت

 یراستا در یهانهیهز و بالعوض یهاکمک ارانه،ی ها،ییدارا و اموال یهانهیهز خدمات، و

 ای یاهیسرما یهاییدارا تملک یعموم مصارف دوم بخش. باشندیم یاجتماع رفاه بهبود

 فمصار آخر بخش تاًینها. باشدیم یعمران یهاطرح در دولت یهایگذار هیسرما یعبارت به

 .6است یدولت یهایبده بازپرداخت یعبارت به ای یمال یهاییدارا تملک یعموم

 نیهم به است، باالتردولت  یابودجه منابع از یابودجه مصارف یریپذتحقق درجه معموالً

 دباشیم متوازن بودجه کی ارائه بر یسع بودجه شنهادیپ مرحله در اغلب چند هر لیدل

 در ینیبخوش با توأم یزیربودجه زین و یعموم منابع ترفیضع یریپذتحقق واسطهبه اما

 یابودجه منابع برعکس و شده ینیبشیپ ریمقاد از فراتر یابودجه مصارف اغلب عمل

 در متداول یامسئله بودجه یکسر عمالً  لذا .1ابندییم تحقق هشد برآورده ریمقاد از کمتر

 به یمتماد انیسال یط گاز و نفت یخداداد ریذخا یطرف از. است دولت یعموم بودجه

                                                 
در ایران و جهان و موضوعاتی چون؛ نظام  ع مالیاتبرای توضیحات بیشتر درخصوص تاریخچه و شرایط وض  1

 ها و مقررات مالیاتی و دیگرنامهالمللی مالیاتی، درآمد تحصیل شده از خارج از کشور و موارد مربوط به آن، بخشبین

 شود. مراجعه و دیگر مقاالت این شماره فصلنامه  Tavakol(2007) موضوعات مفید و مرتبط با نظام مالیاتی به
 کشور، یاقتصاد تحوالت خالصه به از ترکیب منابع و مصارف بودجه عمومی و سهم هر یک از اجزاء اطالع یبرا 2

 .شود مراجعه( www.cbi.irدر وبسایت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ) (0178)
mijaniKo  &به  رانیا پذیری منابع و مصارف بودجه عمومیپیرامون چگونگی تحقق شتریاطالعات ب یبرا 3

Varharami (2015)  شود مراجعه. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  88                   0179/ تابستان 6/ شماره پنجم/ سال اقتصاد کاربردی هاینظریهفصلنامه 

  

 منابع بودن ریپذانیپا لیدل به اما شده است قلمداد یعموم بودجه یاصل سهم عنوان

 بدل دولت یمال نیتأم منبع تنها به یاتیمال یدرآمدها دور چنداننه یاندهیآ در مذکور

 هب بودجه یکسر انتقال و بازپرداخت ضرورت واسطهبه زین استقراض روش و شد خواهد

 .باشد یمال نیتأم یبرا پایداری منبع بلندمدت در تواندینم یآت ادوار

 داشت خواهند مالی دولت تأمین را در اهمیت سطح بیشترین مالیاتی از اینرو درآمدهای

 .داشت خواهند درآمد توزیع و منابع نیز بر تخصیص بسیاری کالن و خرد ثیراتو تأ

های مالی در اقتصاد وجود چهارچوب تحلیلی مشخصی برای ارزیابی نتایج اجرای سیاست

دارد که تمرکز آن بر بررسی سه دسته آثار کلی اجرای سیاست مالی یعنی؛ آثار تخصیصی، 

و منابع  ملبهینه عوا در چینش تخصیصی، تغییر شد. آثارباآثار توزیعی و آثار تثبیتی می

اقتصادی و بازتخصیص منابع درنتیجه اعمال سیاست را مورد  مختلف هایبخش تولید در

 0دهد و آثار توزیعی بر تأثیرات درآمدی و تغییرات توزیع درآمد متمرکز استتوجه قرار می

اثر توزیعی دانست. همچنین اثر  توان جزئی از سرفصلکه درآمد مالیاتی دولت را می

ای سیاست مالی در ادوار رکود و رونق تثبیتی بر تأثیرات محتمل موافق یا مخالف چرخه

های مالی در قالب سه دسته آثار متمرکز است. البته در عمل تحلیل تبعات اعمال سیاست

ر های مناسب برای هر یک از این سه حوزه است که دمذکور مستلزم تعریف شاخص

 های دیگر تحقیق انجام خواهد شد.بخش

 روهگ نیا نرخ شیافزا ای و )فروش( محصول بر اتیمال اعمال اقتصاد علم مفاهیم براساس

 هعرض یعبارت به و داد خواهد شیافزا را محصولمختلف  سطوح شده تمام متیق هااتیمال

 در یدیجد عادلت ،باال و چپ سمت به عرضه یمنحن انتقال با تبعاً. دهدیم کاهش را

 متیق ضا،تقا و عرضهقیمتی  کشش به بسته که گرفت خواهد شکل تقاضا یمنحن یراستا

 نیچن اعمال اثر جامعه در رفاهمیزان . یابدمی کاهش یتعادل مقدارو  شیافزا یتعادل

 واهدخ کاهش کننده مصرف و کننده دیتول رفاه اضافه سطح کاهش با متناسب یاستیس

 یطرف از. گرددی از آن در قالب درآمد مالیاتی به دولت منتقل می، هرچند بخشافتی

ار و با احتساب آث شده کاسته دیتول عوامل یتقاضا سطح ی،تعادل مقدار کاهش واسطههب

 راتیتأث. 6شد خواهد متأثر به احتمال قوی زین اقتصاد کل رکودی چنین تغییری عرضه

 عادلت بر یمبتن یلیتحل کردیرو کی از که است اتیمال اعمال هیاول آثاراغلب  شده ادی
                                                 

  et al. Dadgar(2008)به  رانیدرآمد در ا عیبر توز یمال یهااستیس ریدر خصوص تأث شتریاطالعات ب یبرا 1

 .شود مراجعه
2 Ferguson & Maurice 
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 میمستقریغ آثار ،و اولیه میمستق آثار بر عالوه یساست نیچن اعمال .کندیم یرویپ یجزئ

 آثار جمله از. داشت خواهد یاقتصاد یهابخش و بازارها گرید برنیز  0ییالقا آثار و

 کاریب ای شدن آزاد و دیتول عوامل بازار بر استیس اعمال تبعات به توانیم غیرمستقیم

 در رییتغهمچنین  ،بازارها گرید به آنها جاییجابه و استیس اعمال اثر در عوامل شدن

 نینشجا بازار کاالهای) وابسته یبازارها بر اتیمال شیافزا ای وضع واسطههب نسبی متیق

 یرگید بعدهمچنین . نمود و تغییر در عرضه و تقاضای بازارهای وابسته، اشاره( مکمل ای

 درتق بر یاتیمال یهااستیس اعمال ریتأث و ییالقا آثار یمال استیس اعمال یامدهایپ از

 لقاب یجزئ تعادل یالگو کی در. ارتباطات و آثار فوق باشدیم یاقتصاد فعاالن دیخر

 نکارگیری یک الگوی تحلیلی کارآمد است که در ایه و نیازمند بهنبود استخراج و یبررس

 ثارآ گرفتن نظر در امکان نمودن ایمه ضمن ی،عموم تعادل مدل کی از ادهاستفبا  قیتحق

 یاقعو ابعاد سنجش در را جامع و حیصح نسبتاً  لیتحل کی امکان یی،القا و میرمستقیغ

 .نمود خواهد فراهم یاتیمال یهااستیس یاجرا

 ینیانشج کشش زانیم به بستهنیز  ی(واردات یهاتعرفه) واردات بر اتیمال نرخ شیافزا

 یهاکاال به را یواردات یکاالها از تقاضا فشار ،یواردات یکاالها و داخل دیتول یکاالها نیب

 ریسا به یاستیس نیچناعمال  تبعات آن یپ در که نمود خواهد جاجابه داخل دیتول

 هب) داخل دیتول یکاالها یتقاضا شیافزا. شد خواهد منتقل وابسته یبازارها و هابخش

 شیافزا قیطر از یداخل اتدیتول رهیزنج در ونقاحتماالً ر ،(واردات نیجانش یاکااله عنوان

 یآثار .شد خواهد سببرا  اولیه )کار و سرمایه( یهانهاده و یاواسطه یهانهاده یتقاضا

 .است گرفته قرار مدنظر آنها احتساب جهت یعموم تعادل مدل کی از یریگبهره که

 و واردات زانیم در کاهش یینها آثار ندیبرآ به زین یاستیس نیچن اعمال یرفاه آثار

 ینفم یرفاه آثار که ینحو به ،است وابسته داخل دیتول یکاال یتقاضا زانیم در شیافزا

 مثبت یرفاه آثار با حوزه آن در شده اعمال تیمحدود و یواردات یکاال یتقاضا کاهش

و  الصخ یرفاه آثار کنندهنییتع ،یمل دیتول در شیگشا و داخل دیتول محصوالت شیافزا

 داخل دیتول یکاالها که یمحصوالت از گروه آن در. بود خواهد استیس نیا اعمالنهایی 

 واردات بر ندهیفزا یهاتعرفه اعمال آنکه احتمال دارند را یخارج یکاال ینیجانش امکان

 سبامن نیجانش که یموارد در برعکس و شتریب باشد داشته یپ در یرفاهخالص  منافع

 ،اشدب یخارج بیرق از ترنییپا دیتول یرقابت یهاتیمزو  ندارد وجود یواردات یکاال یبرا

                                                 
1 Induced Effects 
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 از یکی حال هر در. بود خواهد همراه خالص یرفاه انیز با واردات بر اتیمال اعمال

 هک چرا ،است یمل دیتول از تیحما یواردات یهاتعرفه اعمال یهاهیتوج ای لیترین دالمهم

 صورت به و شده منتقل یداخل محصول به یخارج یکاال از تقاضا که ودرمی انتظار

 یاتیمال درآمد .ابدی افزایش یمل منابع اشتغال و یداخل عوامل و منابع یتقاضا رواریزنج

 .بود خواهد واردات زانیم و تعرفه نرخنیز وابسته به  یاتیمال استیس یاجرا از دولت

 ونهنگیا در .است هاخانوار درآمد بر اتیمال قیتحق نیا در یبررس مورد اتیمال نوع نیسوم

 شودیم گرفته هدف اقتصاد در یاصل کننده مصرف عنوان به خانوار دیخر قدرت اتیمال از

 زانیم به بسته و کاهش یافته خانوار دیخر قدرت عمالً  یا فزایش این نوع مالیات وضع با و

 میمستق کاهش قیطر نیا از و افتهی کاهش خانوار مؤثر یتقاضا ،یدرآمد کشش ینسب

 .0دهدهای وابسته رخ میبخش از مؤثر یتقاضا کاهش و یاجتماع رفاه سطح

تواند به عنوان یک سناریو یا افزایش جداگانه هریک از سه نوع مالیات اشاره شده فوق می

گزینه سیاستی به منظور افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در منابع بودجه عمومی دولت 

 نیا هب .باشد مرکب استیس کی اعمال تواندیمنیز  گرید یاستیس نهیگزگردد. مطرح 

 کار دستور در را مذکور اتیمال نوع سه هر نرخ شیافزا همزمان طور به دولت که صورت

 دیعا یاتیمال یدرآمدها از یشتریب حجم ،مرکب استیس نیا اعمال تحت. دهد قرارخود 

 اتیالم حیصح و ینشیگز یاجرا که بود نیبخوشیز ن موضوع نیا به توانیم و شده دولت

 آنها یبرا یمل اقتصاد در مناسب یرقابت تیمز که ییکاالها بر تمرکز قیطر از واردات بر

 منافع نیشتریبدر عوض  و واردات نمودن محدودناشی از  یرفاه انیز نیکمتر دارد، وجود

 دآور ارمغان به راصاد داخلی و بهبود اقت یمل محصوالت یتقاضا شیافزا قیطر از یرفاه

 . نمود لیتعدرا نیز  گرید اتیمال نوع دو یرفاه یمنف آثار یحدود تا تینها در و

 پیشینه تحقیق  -3
 دلم از استفاده با ایران در انرژی حوزه یارانه در تحول محیطی زیست و اقتصادی تحلیل

 آن در که است ایمقاله ن(، عنوا6108، 6زاده و بخشودهپذیر )فرجمحاسبه عمومی تعادل

 دلم یک از استفاده با ایران در انرژی بر یارانه حذف محیطی زیست و اقتصادی مضامین

CGE  قاز طری انرژی حوزه یارانه تحول تحقیق این طبق. است گرفته قرار بررسی مورد 

                                                 
ا ساختار اجتماعی و آثار رفاهی آن ها، ارتباط آن ببرای توضیحات بیشتر درخصوص شرایط وضع این نوع مالیات 1

 مراجعه شود.  Romer به
2 Farajzadeh & Bakhshoodeh 
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 دودیح را تا اجتماعی رفاه خانوارها، به مذکور هاییارانه حذف درآمدهای از بخشی توزیع

 . شد خواهد هاآلودگی انواع کاهش سبب انرژی هاییارانه حذف داد و خواهد افزایش

 یش)شاهنو یعموم تعادل مدل کی: رانیا در سبز اتیمال یستیز طیمح و یرفاه راتیتأث

 را هادولت یهاترین چالشمهم از یکی که است یامقاله عنوان ،(6106 ،0گرانید و

 و هااستیس یاجرا به موظف دولت نیبنابرا. داندیم یطیمح ستیزرفاهی و  یهابحران

 مطالعهاین . است های رفاهی،زیان بر غلبهمنظور  به 6نظیر مالیات سبز مختلف یهابرنامه

 یگازها انتشار و یآلودگ مقدار به توجه و 0181سال ستانده - داده مدل از استفاده با

 ینرژا کننده مصرف بر سبز اتیمال وضع یطیمح ستیز و یرفاه آثار یبررس به نده،یآال

 داده قرار یبررس مورد را رفاه در راتییتغ GAMS1 افزار نرم کارگیریبه و با است پرداخته

 را یلیفس یهاسوخت یتقاضا سبز اتیمال که است بوده آن از یحاک یبررس جینتا. است

 چنانچه و ددا خواهد کاهش آن یینها رفامص هم و یاواسطه رفامص بخش در هم

 .بود خواهد مثبت رفاه در رییتغ شود گرفته نظر در زین یطیمح ستیز مالحظات

 عهتوس حال در یکشورها یبرا یعموم تعادل مدل کی تحت اتیمال وضع و یعیطب منابع 

 پاسخ یبرا یعموم تعادل یهامدل از آن در که است یامقاله عنوان(، 0788 ،0)دواراجان

 نیا طبق. است شده استفاده یعیطب منابع رامونیپویژه به اتیمال وضع یهاپرسش به

 دسته سه به یعیطب منابع رامونیپ یهاپرسش یبرا هامدل نگونهیا کارگیریبه قیتحق

 :شودیم یبندمیتقس

 ندیفرآ در داده کی عنوان به را یعیطب منابع نقش که یانرژ تیریمد یهامدل -0

 .دهندیم قرار مدنظر دیتول

 اقتصاد بر نفت متیق شیافزا آثار افتنی یپ در که ،8یهلند یماریب هایمدل  -6

 .هستند

 راجاستخ نیب ارتباط و منابع هیرویب برداشت موضوع که نهیبه لیتقل یهامدل -1

 . دهندیم قرار یبررس مورد را یگذارهیسرما و منابع نهیبه

 .جمع شده است یعموم ادلتع مدل کی تحت موارد نیا به مربوط در این تحقیق کلیات

ایران )دادگر  در مالیات و دولت کارکرد و عمومی بخش اقتصاد در بهینه مالیات و دولت

                                                 
1 Shahnoushi et al 
2 Green Taxes  
3 General Algebraic Modeling System (GAMS) 
4 Devarajan 
5 Dutch Disease 

https://en.wikipedia.org/wiki/General_Algebraic_Modeling_System
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Algebraic_Modeling_System
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 نظام عمومی، بخش اقتصاد هاینظریه ای است که طبق(، عنوان مقاله6101، 0و دیگران

 پیشرفته اقتصادی هاینظام محوری ارکان از بهینه را دولت همراه به بهینه مالیاتی

لیدی ک نقش دهنده نشان نیز مختلف کشورهای طبق این تحقیق تجارب برشمرده است.

 نروای از. است توسعه اقتصادی پایداری در مالیاتی نظام سالمت و عمومی بخش کارآمدی

 صشاخ دو کمک با را بهینه مالیات و بهینه دولت مالیات، و دولت ساختار تحلیل ضمن

 اخالصن تولید به هامالیات نسبت و داخلی ناخالص دتولی به دولت مصرفی مخارج نسبت

 به ایران در دولت مالی منابع وابستگی طبق آن. دهدمی قرار بررسی مورد داخلی

 ساختار ایجاد بر مستقیمی تأثیر( 0186-0171) مطالعه مورد دوره در نفتی درآمدهای

 . است داشته دولت اندازه گسترش و اقتصاد دولتی

 عنوان ،(6101، 6)هادیان و استادزاد ایران اقتصاد در آلودگی بر مالیات ینهبه سطح برآورد

 عنوان به را اقتصادی هایفعالیت از ناشی محیطی زیست هایآسیب که است یامقاله

 ههمرا آلودگی انتشار داردمی اذعان و شناخته جامعه رفاه بر موثر منفی پیامد ترینمهم

 اجتماعی فاهر بر اقتصادی رشد و تولید افزایش مثبت ثیرأت ی،اقتصاد هایفعالیت افزایش با

 فعالیت گسترش از ناشی محیطی زیست هایآسیب کنترل اینرو از، دهدمی کاهش را

 نترل،ک ابزارهای این از یکی قیتحق نیا طبق. داندیم گذاراناستیس اهداف از را اقتصادی

 بر اتمالی بهینه سطح برآوردمذکور  تحقیق اصلی هدف که است آلودگی بر مالیات وضع

 . است ایران در آلودگی

)فریدزاد و  ستانده - داده تکنیک از استفاده با افزوده ارزش بر مالیات قیمتی اثرات

 توجه اب کشور، مالیاتی نظام اصالحکند (، عنوان تحقیقی است که بیان می6106، 1دیگران

 مسایل ترینمهم از یکی نفتی، آمدهایدر به کشور نااطمینانی و دولت هایهزینه به

 از یکی را افزوده ارزش بر مالیات مدرن نظام کارگیریبه رو این از. است کشور اقتصادی

. دخواهد کر کمک آن ساختاری اصالح و مالیاتی نظام شفافیت به که داندمی راهکارهایی

 از هدف و ستا اهقیمت در افزایش مالیاتی نظام این کارگیریبه آثار از یکی هرچند

ری کارگیبوده است که با به افزوده ارزش بر مالیات قیمتی آثار بررسی تحقیق مذکور

 شاخص افزوده، ارزش بر مالیاتنرخ  اعمال ابکه  هداد ناشن ستانده - داده متقارن جدول

 . کندرشد می %68 هایتمعافو در صورت اعمال برخی  %81تا  هاقیمت عمومی

                                                 
1 Dadgar et al. (2013) 
2 Hadian & Ostadzad (2013) 
3 Faridzad et al. (2012) 
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 که است یامقاله عنوان(، 0،6106)الشهابی رانیا از یشواهد: کار یروین و یانرژ حوالتت

 دو تحت کار بازارویژه بر اقتصاد ایران به بررا  سوخت و خام نفت بر ارانهی حذف آثار

 حوزه به منابع قیتزر در مقابل خانوارها به شده اضافه یدرآمدها عیتوز ی؛ویسنار

 قیتحق نیا در. بررسی نموده است یعموم تعادل مدل کستفاده از یبا ا ی،گذارهیسرما

 ثرا دهنده نشان جیاست نتا گرفته قرار یبررس مورد ارانهی یجیتدر و بارهکی حذفکه 

 . باشدیم کار بازارو  یمل دیتول بر خانوارها یاضاف درآمد از کاستن یمنف

 رانیا اقتصاد با سازگار یعموم تعادل مدل -4
نشان  را اقتصاد تعادلی که شرایط 6یاقتصاد یهاتیفعال یارهیدا انیجر بر کمحا اصول

 ماتریس اینکه به توجه با حال . 1شوند بیان ریاضی معادالت صورت به تواننددهند میمی

 را مشخص مالی یک سال طی اقتصادی متعادل چرخه از تصویری اجتماعی حسابداری

 قالب در را مربوطه شرایط و اقتصادی چرخه رب حاکم اصول توانمی دهدمی بازتاب

 . نمود بیان اجتماعی حسابداری ماتریس مختلف ارتباطات بین اجزای

 از شده منتج شرایط و 0والراس توسط شده مطرح پیوسته هم به بازارهای مفهوم بر عالوه

 ابلق اقتصادی بازیگران فعالیت از نیز نظری هایواقعیت برخی اقتصاد، ایدایره جریان

 توانمی 8کننده مصرف رفتار نظریه طبق اینکه جمله از بود. خواهد استخراج و برداشت

 قید با مطلوبیت کردن حداکثر نوع از سازیبهینه فعالیت یک را خانوارها فعالیت

 یبرا هاخانوار یتقاضا قیطر نیا ازگرفت که  نظر در قیمتی و ایبودجه هایمحدودیت

 طرف در نیز اقتصادی هایبنگاه همچنین. بود خواهد ستخراجا قابل ،خدمات و کاالها

. ندکنمی محصول تولید به اقدام سود حداکثرسازی هدف با و ثابت آوریفن تحت عرضه

 اریرفت معادالت تصریح امکان نیز اقتصادی بازیگران و نهادها سایر برای نحو همین به

 از شده استخراج روابط به ریرفتا هایچنین منطق نمودن داشت. اضافه خواهد وجود

را شکل  پذیرمحاسبه عمومی تعادل هایکلی مدل ارچوبچ اجتماعی حسابداری ماتریس

  دهد.می

                                                 
1 AlShehabi 
2 Circular Flow of Economic Activities 

 مراجعه شود.  Wingهای تعادل عمومی به تصریح مدلعادل عمومی و مبانی الگوهای تدرخصوص  برای اطالع 3
4 Léon Walras 
5 Consumer Behaviour Theory 

https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Walras
https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Walras
http://eprints.bournemouth.ac.uk/10107/1/Consumer_Behaviour_Theory_-_Approaches_&_Models.pdf
http://eprints.bournemouth.ac.uk/10107/1/Consumer_Behaviour_Theory_-_Approaches_&_Models.pdf
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با توجه به سهم باالی نفت خام و گاز طبیعی در منابع بودجه عمومی و نیز تأثیر آن بر 

در نوع  محصول ناخالص ملی و نیز ماهیت کاماًل دولتی این حوزه و همچنین تفاوت

 اجتماعی حسابداری ماتریس جدیدترین و آخرین اساس بر تقاضای این رشته فعالیت

 غاماد و طبیعی گاز و خام نفت تولید فعالیت رشته نمودن جدا از پس ایران، برای موجود

 بیعی،ط گاز و خام نفت تولید از غیر هایفعالیت قالب در اقتصادی هایفعالیت رشته سایر

  است؛ شده تشریح صورت این ز منابع اولیه تا محصول نهایی بها تولید فرآیند

 ترکیب هم با 6داگالس کاپ تابع یک تحت 0اولیه تولید هاینهاده سطح ترینپایین در

 با مرکب تولید عامل باالتر سطح در. داد خواهند تشکیل را 1مرکب تولید عامل و شده

 فرض با 0لئونتیف تابع یک حتت هابخش دیگر شده از تقاضا ایواسطه هاینهاده

 تاندهس و شده ترکیب ،(صنعت هر در تولید معین آوریفن توجه به با) ثابت هاینسبت

 زنیو ترکیب از تولید واحد شده تمام قیمت مرحله این در. شودمی حاصل فعالیت رشته

 ورمنظ نیز محصول بر مالیات شود ومی حاصل ایهای واسطهنهاده و اولیه عوامل قیمت

 ترکیب 8ثابت تبدیل کشش با تابع یک تحت اقتصادی بنگاه سوم سطح در. شد خواهد

 . نمود خواهد تعیین را محصول داخلی عرضه و صادراتی سهم بهینه

 ارز نرخ تعیین در تجاری تراز عرضه طرف از جزئی عنوان به محصول شده صادر بخش

 بنگاه یک توسط چهارم سطح در داخلی بازار به شده عرضه جزء و بود خواهد تأثیرگذار

 از 9ثابت جانشینی کشش با تابع یک تحت ،2آرمینگتون عامل بنگاه عنوان تحت مجازی

 از سطح این. داد خواهد شکل مرکب را محصول وارداتی و داخل تولید کاالی ترکیب

 و اخلد تولید محصوالت ناکامل جانشینی بر مبنی آرمینگتون فرض واسطهبه تحلیل

 تالش و مختلف سطح چهار این گرفتن شود. در نظرگرفته می نظر در وارداتی کاالهای

 هاینهاده تقاضای توابع ای،بودجه و قیمتی مختلف قیود تحت سود نمودن حداکثر در

 تقاضای فعالیت، رشته هر داخلی صادرات و عرضه سهم ای،واسطه تقاضای نیز و اولیه

 داد.  خواهد نتیجه را ا ستانده نهاییی محصول همچنین عرضه و وارداتی کاالی

                                                 
 .یاجتماع یحسابدار سیماتردر مندرج  کیبراساس تفک مختلط، نهاده و هیسرما کار، ؛شامل  1

2 Cobb–Douglas Production Function  
3 Composit Factor 
4 Leontief Production Function 
5 Constant Elasticity of Transformation (CET) 
6 Armington 
7 Constant Elasticity of Substitution (CES) 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjoiNm7-cjcAhWP6qQKHagACYcQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FCobb%25E2%2580%2593Douglas_production_function&usg=AOvVaw3e_ZXB5Th4esDCrF1Vjw7i
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjoiNm7-cjcAhWP6qQKHagACYcQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FCobb%25E2%2580%2593Douglas_production_function&usg=AOvVaw3e_ZXB5Th4esDCrF1Vjw7i
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinz9uV-sjcAhVC2aQKHZ86CUEQFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FLeontief_production_function&usg=AOvVaw3LymsxiXtShGP-o1HuGz6c
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinz9uV-sjcAhVC2aQKHZ86CUEQFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FLeontief_production_function&usg=AOvVaw3LymsxiXtShGP-o1HuGz6c
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ارچوب نظری مشخصی از اجرای مدل تعادل عمومی شکل خواهد گرفت به این ترتیب چ

( نشان داده شده است. این مدل حالت تعدیل یافته مدل ارائه شده توسط 0که در نمودار )

ایجاد امکان باشد که برای یک اقتصاد باز کوچک و با هدف ( می6101، 0)هوزوه و دیگران

 . 6های مالی طراحی شده بودبررسی آثار اقتصادی سیاست

 
 یعموم تعادل مختلف مدل سطوح(: 1نمودار )

 (6101) 1گرانید و هوزوهمنبع: 

 ایهیارانه یا هامالیات انواع گرفتن نظر در با استفاده از چهارچوب تحلیلی فوق امکان 

 و فعالیت خاص رشته برای هر تولید ای وهواسط هاینهاده تولید، عوامل بر اقتصادی؛

 فراهم خواهد شد. نیز وارداتی و صادراتی هایامکان منظور نمودن تعرفه همچنین

 بر این اساس معادالت بخش تولید داخلی به صورت زیر در مدل منظور شده است:

Yj = bj ∏ F
h,j

βh,j
h                                                                                                          (0)  

Fh,j =
βh,jpj

y

ph
f Yj                                                                                                            (6)   

Xi,j = axi,jZj                                                                                                                (1)  

Yj = ayjZj                                                                                                                    (0)  

                                                 
1 Hosoe et al 

 ، AlShehabiهای تعادل عمومی به کار رفته برای اقتصاد ایران بهبرای مشاهده برخی دیگر از مدل  2

Dahmardeh et al .  وBehboudi et al. (2013) .مراجعه شود 
3 Hosoe et al 
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pj
z = ayjpj

y
+ ∑ axi,jpi

q
i                                                                                            (8)  

ها مشتمل بر؛گروه تولید نفت خام و گاز طبیعی و گروه سایر رشته فعالیت j که در آن 

های اولیه است. عامل تولید مرکب حاصل از ترکیب بهینه نهاده Yjعوامل تولید و  hاست. 

bj  ،ضریب تابع تولیدFh,j  ،تقاضای نهاده تولیدβh,j ها از کل سهم تقاضای هریک از نهاده

pjارزش تولید ستانده، 
y  ،قیمت نهاده مرکبph

f  ،قیمت نهاده اولیهXi,j  ،نهاده واسطهaxi,j 

تولید  Zjسهم نهاده مرکب از ارزش تولید،  ayjای از کل ارزش تولید، سهم نهاده واسطه

pjهر گروه رشته فعالیت، 
z  قیمت محصول وpi

q .همچنین  قیمت محصول مرکب است

 اند:معادالت بخش دولتی به صورت زیر در مدل منظور شده

CTnonoil = τnonoil
d (FC − NIOCcapital − NONNIOCcapital)                             (2)  

CT = CTnonoil + SSOG                                                                                            (9)  

Tj
z = τj

zpj
zZj                                                                                                               (8)  

ITi = τi
mpi

mMi                                                                                                           (7)  

Xi
g

=
μi

pi
q (Thoh

d + ∑ Tj
z

j + ∑ Tj
m

j + CT + GC − TPCS − Sg)                         (01)  

سایر  به گروه Nonoilفعالیت نفت و گاز اشاره دارد و  به گروه رشته Oilدر این معادالت 

نشانگر شرکت ملی نفت ایران به عنوان متولی بخش دولتی نفت  NIOCها، رشته فعالیت

ای به شرکت ملی نفت پرداخت سرمایه NIOCcapitalمالیات مستقیم بر بنگاه،  CTو گاز، 

های غیر های سرمایه از محل درآمدهای نفتی به بخشپرداخت NONNIOCcapitalایران، 

Tjحجم منابع اولیه،  FFhنرخ مالیات مستقیم بر بنگاه،  τdفت ایران، از شرکت ملی ن
z 

τjمالیات بر تولید کاال، 
z  ،نرخ مالیات بر تولیدITi  ،مالیات بر وارداتτi

m  نرخ متوسط تعرفه

piوارداتی، 
m  ،قیمت کاالی وارداتیMi ،میزان وارداتXi

g ت، مخارج مصرفی دولGC  سهم

Thohای دولت به خانوار، های انتقالی و یارانهپرداخت TPCSدولت از منابع اولیه، 
d  مالیات

نیز به  Sgسهم گروه کاالها در سبد مخارج مصرفی دولت و  μiمستقیم بر درآمد خانوار، 

گذاری سرمایه -انداز انداز بخش دولتی اشاره دارد. معادالت بخش پسنرخ متوسط پس

 به صورت زیر در مدل منظور شده است:

Xi
v =

λi

pi
q (Sp + Sg + εSf + Sb)                                                                             (00)  

Sp = ssp((∑ ph
f FFh − GC − FC) + TPCS + HOHext − EXThoh −h Thoh

d ) (06)  

Sb = ssb ((FC − SSOG − NIOCcapital) + FH − CTN)                                  (01)  

Sg = ssg(Thoh
d + CT + ∑ Tj

z
j + ∑ Tj

m
j + GC)                                                  (00)  
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Xi معادالت نیا در که
v یگذارهیسرما مخارج، 𝜆𝑖 یگذارهیسرما مخارج در کاال هر سهم، 

Sp خانوارها، اندازپس ε ،نرخ ارز Sf ه،یسرما ورود خالص Sb و هابنگاه اندازپس ssp  ،ssg 

 ارائه از حاصل درآمد از هابنگاه سهمبه  FC مربوطه هستند. همچنین هاینرخ ssbو

 د،یتول عوامل خدمات ارائه از حاصل درآمد از خانوارها سهم FH د،یتول عوامل خدمات

HOHext و کشور از خارج از خانوارها درآمد EXThoh از خارج به خانوارها یپرداخت به 

 معادله مصرف خانوار به صورت زیر در مدل منظور شده است: .دارد اشاره کشور
Xi

p
=

αi

p
i
q ((∑ ph

f FFh − GC − FC) − Thoh
d + TPCS − FH − Sp +h HOHext −

EXThoh)                                                                                                                   (08)  

Xi آن در که 
p  یکاال از خانوار مصرف 𝑖  و𝛼𝑖 تیمطلوب تابع در کاالها از کیهر سهم بیضر 

همچنین معادالت توازن بخش خارجی اقتصاد به صورت زیر در مدل منظور شده  .است

 است:

pi
e = εpi

we                                                                                                                (02)  

pi
m = εpi

wm                                                                                                             (09)  

∑ pi
weEii + Sf+LABext/ε + CAPext/ε +HOHext/ε =  ∑ pi

wmMii +EXTlab/

ε + EXTcap/ε +EXThoh/ε                                                                                    (08)  

Qi = γi(δmiMi
ηi + δdiDi

ηi)
1

ηi                                                                               (07)  

  Mi = [
γ

i

ηiδmipi
q

(1+τi
m)pi

m]

1

1−ηi
 Qi                                                                                      (61)  

Di = [
γ

i

ηiδdipi
q

pi
d ]

1

1−ηi
 Qi                                                                                           (60)  

Zi = θi[ξeiEi
ϕi + ξdiDi

ϕi]

1

ϕi                                                                                   (66)  

 Ei = [
θ

i

ϕiξei(1+τi
z)pi

z

pi
e ]

1

1−ϕi

Zi                                                                                  (61)  

Di = [
θ

i

ϕiξdi(1+τi
z)pi

z

pi
d ]

1

1−ϕi

Zi                                                                                  (60)  

pi آن در که
e یصادرات یکاالریالی  متیق، pi

we یصادرات یکاالارزی  متیق، pi
m متیق 

pi ،یواردات یکاالریالی 
wm یواردات یکاالارزی  متیق، Ei صادرات، زانیم LABext درآمد 

 EXTlab کشور، از خارج از هیسرما عامل رآمدد CAPext کشور، از خارج از کار یروین

 یکاال Qi ،یخارج هیسرما عامل به یپرداخت EXTcap ،یخارج کار یروین به یپرداخت
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 تابع یهانهاده بیضرا δdi  و δmi نگتون،یآرم تابع بیضر γi ،یداخل یکاال Di یی،نها

ηi  رابطه از که کشش بیضر  ηi نگتون،یآرم = (σi − 1) σi⁄ و دیآیم دسته ب σi 

σi رابطه از که نگتونیآرم تابع ینیجانش کشش = −
d(Mi Di⁄ )

Mi Di⁄

d(pi
m pi

d⁄ )

pi
m pi

d⁄
 دسته ب ⁄

 نهایتًا شرایط تسویه بازار نیز به صورت زیر در مدل منظور شده است: .باشد، میدیآیم

Qi = Xi
p

+ Xi
g

+ Xi
v + ∑ Xi,jj                                                                                 (68)  

∑ Fh,jj = FFh                                                                                                            (62)  

 مدل نتایج و اجرای سناریوهای سیاستی -5
 مؤثر و متوسط تغییر در نرخ تأثیرگذاری میزان فوق مدل چهارچوب در تحقیق این در

 خدمات و هامالیات بر کاال و تولیدی محصول بر هایمالیات بر درآمد خانوارها، مالیات

عمومی و  جهبود مصارف و منابع ملی، ناخالص محصول اجتماعی، رفاه سطح وارداتی بر؛

 متوسط نرخ %01 افزایش از تغییرات ناشی شده است و با مقایسه بررسی کسری بودجه،

ترین سیاست افزایش مذکور، نسبت به تعیین مناسب هایمالیات انواع از یک هر مؤثر

 است. شده اقدام GAMSدر چهارچوب نرم افزار  مالیات،

 منابع خانوارها، رفاه سطح %6 ودکاهش حد ضمن (،0اجرای سناریوی اول مطابق جدول )

 افزایش درصد 97/1 را حدود دولت عمومی مصارف و درصد 88/1 حدود را دولت عمومی

 تغییرات روند در تفاوت. یافت کاهش خواهد %00دهد که متأثر از آن کسری بودجه تا می

 هبودج کسری عامل کاهش عمومی منابع بیشتر تأثیرپذیری و بودجه مصارف و منابع

 دست آمده است. درصد به 10/1کمتر از  GNPست. همچنین میزان کاهش در ا

 سناریوی اول و دوم )مبالغ به میلیارد ریال(نتایج اجرای (: 1جدول )

 تعادل پایه متغیر مورد بررسی

مالیات افزایش 
 بر محصول

(01%)+ 

درصد 
 تغییرات 

مالیات افزایش 
 بر واردات

(01%)+ 

درصد 
 تغییرات 

 00/0 1،116،128 -88/0 6،706،287 6،787،172 سطح رفاه
 1/1 2،118،020 1/1 2،118،072 2،118،078 ناخالص ملی محصول

 18/1 778،100 88/1 0،111،288 770،897 منابع بودجه عمومی
 11/1 0،110،011 97/1 0،117،687 0،110،172 یعموم بودجه مصارف

 -02/2 -2،008 -10/00 -8،210 -2،802 بودجه( یکسر) مازاد

 قیتحق محاسبات: منبع

تحت عنوان سناریوی دوم  وارداتی هایتعرفه مؤثر متوسط نرخ در تغییر آثار خصوص در

 را اجتماعی رفاه سطح مذکور؛ هایتعرفه متوسط درصدی 01 (، افزایش0مطابق جدول )
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 سیاستی چنین اعمال که است حالی در این داد. خواهد افزایش درصد 00/0 حدود تا

 که داد خواهد افزایش درصد 11/1 و 18/1 ترتیب به را دولت عمومی مصارف و نابعم

بودجه  کسری درصد 02/2 کاهش مصارف، و در منابع نامتوازن اما همسو تغییر این برآیند

 نامحسوس همچنان GNP بر سیاست اعمال تبعات نیز مورد این در. است دولت عمومی

 است. اغماض قابل و

تحت عنوان سناریوی سوم  درآمد خانوارها بر مالیات نرخ افزایش ثارآ( 6) طبق جدول

 رفاه سطح درصدی 10/1 کاهش ضمن این نرخ درصدی 01 افزایش که است از آن حاکی

 که داده افزایش درصد 11/1 حدود را دولت عمومی مصارف و منابع سطح اجتماعی

  شد. خواهد راسبب بودجه عمومی کسری درصدی 11/1 افزایش

 (: نتایج اجرای سناریوی سوم و چهارم )مبالغ به میلیارد ریال(2دول )ج

 تعادل پایه متغیر مورد بررسی
افزایش مالیات 

 بر درآمد
(01%)+ 

درصد 
 تغییرات

افزایش همزمان 
مالیات بر 

محصول، واردات 
 +(%01) و درآمد

درصد 
 تغییرات

 -00/1 6،788،190 -10/1 6،787،187 6،787،172 سطح رفاه
 1/1 2،118،021 1/1 2،118،078 2،118،078 حصول ناخالص ملیم

 62/0 0،119،008 11/1 778،660 770،897 منابع بودجه عمومی 
 01/0 0،106،298 11/1 0،110،901 0،110،172 مصارف بودجه عمومی
 -90/07 -8،667 11/1 -2،808 -2،802 مازاد )کسری( بودجه

 قیتحق محاسبات: منبع

نظر نیز تحت  مورد مالیاتی نرخ سه هر درصدی 01 همزمان افزایش ستسیا اعمال اثر

 و منابع مرکب، سیاست اعمال دهد؛( نشان می6مطابق جدول ) عنوان سناریوی چهارم

 این برآمد که داد خواهد افزایش درصد 01/0 و 62/0 ترتیب به را دولت عمومی مصارف

بود این افزایش قابل  خواهد دولت عمومی کسری بودجه درصدی 9/07 کاهش تغییرات

 سطح درصدی 00/1 کاهش مالحظه در منابع عمومی و کاهش کسری بودجه صرفًا با

ای به مراتب بزرگتری برای خانوارها همراه بوده است که امکان تحقق اهداف بودجه رفاه

 . هدددولت درکنار زیان رفاهی کمتر را نسبت به سناریوهای سیاستی منفرد نشان می

 شنهادیپ ارائه و گیریتیجهن -6
 از رتیبت به عمومی مصارف و منابع بیشتر یریرپذیتأث زانیم از یحاک مدل جینتا یبررس

 درآمد خانوارها بر مالیات نهایت در و واردات بر مالیات محصول، بر هایمالیات در تغییر

 هایالیاتم انواع از یک هر از شده عاید منابع از دولت یعموم منابع ینسب سهم. است
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اس کند. بر اسمی توجیه را هااین مالیات از عمومی بودجه نسبی تأثرپذیری میزان مذکور

 یهاتعرفه آن از پس ،محصول بر به مالیات بزرگتر ماتریس حسابداری اجتماعی سهم

 نتایج از دیگری بعد. است گرفته تعلق خانوار، درآمد بر اتیمال آخر مقام در و یواردات

ها اتمالی انواع نسبی یکسان تغییرات از اجتماعی رفاه نسبی تأثیرپذیری میزان مدل،

 اجتماعی رفاه درصد 88/0 محصول، بر مالیات درصدی 01 افزایش که نحوی به باشد،می

 00/0 تا را اجتماعی رفاه واردات، بر مالیات درصدی 01 افزایش مقابل در و داده کاهش را

 صرفاً  درآمد خانوارها بر مالیات درصدی 01 افزایش نهایتاً و داد خواهد افزایش درصد

 داد. خواهد کاهش را اجتماعی رفاه درصد 10/1

 هااتاینگونه مالی نقش واسطهبه درآمد خانوار بر محصول و مالیات بر نهایی مالیات تأثیر 

 بر قابل تحلیل است. هرچند تأثیر مالیات و کاهش رفاه خانوارها خرید قدرت در کاهش

 به نیست. چشمگیر چندان آن، بر رفاه پایین بسیار متوسط نرخ واسطهبه مد خانواردرآ

خانوارها  حساب خروجی) خانوارها پرداختی ریال میلیارد هزار 1808 مجموع از که نحوی

 هزار 08/1 درصد آن یعنی 0/1 از کمتر صرفاً( براساس ماتریس حسابداری اجتماعی

 ریال آن میلیارد هزار 6787 بر بالغ و بر درآمد بوده اتمالی بابت پرداختی ریال میلیارد

این  که متأثر از مالیات بر محصول بوده و افزایش گردیده خدمات و کاالها خرید صرف

 ستا دلیل همین بود. به خواهد خانوار خرید قدرت بر محسوس تأثیر منزله به نوع مالیات

 ست.ا درآمد خانوار بر مالیات از بیشتر محصول بر مالیات از اجتماعی رفاه تأثیرپذیری که

. داشت خواهد دنبال به را متفاوتی کامالً  رفاهی تغییرات واردات، بر مالیات افزایش نرخ

 کاالهای هب وارداتی کاالهای نسبی قیمت باال رفتن این مالیات افزایش مدل، نتایج براساس

 االهایک سمت به وارداتی کاالهای از اتقاض تغییر، این از متأثر و شده سبب را داخل تولید

 هب نسبت داخل تولید کاالهای تقاضای نسبی شد. افزایش خواهد جاجابه داخل تولید

 کلش به اغلب که ایواسطه اولیه و نیز هاینهاده تقاضای رشد منزله به وارداتی کاالهای

 رداختیپ افزایش منزله هب امر این. بود خواهد اندداخلی اقتصادی هایفعالیت رشته از تقاضا

 به عنوان مالکان نهایی منابع تولید خواهد خانوارها دریافتی سطح افزایش و تولید منابع به

 نوع دو اعمال از حاصل نتایج از متفاوت واردات بر مالیات اعمال آثار رفاهی اینرو از بود.

همه انواع  اولیه تأثیر عمومی، بودجه منظر از حال هر اما به .بود خواهد دیگر مالیات

 بود. افزایشی خواهد و سوبر منابع عمومی هم هامالیات
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متمادی، نظام  هایسال طول در نفتی اتکاء دولت به درآمدهای کلی به دلیل طور به

مالیاتی کشور توسعه کمی و کیفی الزم را نداشته است. البته باید به ابعاد دیگری از 

 های مورد بررسیسیاست اعمال ناچیز تأثیر هرچند های مالیاتی نیز توجه نمود.سیاست

توان به قابل اغماض بودن این دسته آثار در شرایط فعلی را می ملی ناخالص محصول بر

های متمادی در اقتصاد ایران دار طی سالتعبیر نمود، اما با توجه به رکود واقعی و ریشه

امکان تشدید رکود را تقویت  تیمالیا هایکه اغلب با تورم نیز همراه بوده است سیاست

 حائز بسیار آنها نیز تخصیصی آثار یعنی هااین سیاست دیگر همچنین وجه خواهند نمود.

 حدودیم بخش بر کشور در های مالیاتیپایه فعلی گستره اینکه به باتوجه. است اهمیت

 ایهظمالح قابل بخش و است های خاص متمرکزو برخی رشته فعالیت اقتصادی فعاالن از

 رب ناچیز ظاهر به آثار همین لذا نیستند، مالیات پرداخت مشمول اقتصادی بازیگران از

 اجرای و قرار گرفته است اقتصادی، فعاالن از محدودی طیف دوش بر صرفاً نیز ملی تولید

 ریناپذی جبران لطمات تواندبدون درنظر گرفتن تمام جوانب آن می هاییسیاست چنین

 شود. بازار از آنها خروج یا ورشکستگی به منجر حتی و آورده بار هب گروه این برای

ها( مالیات اغلب وضع هدف ترینابتدائی )به عنوان مالیاتی هایسیاست اعمال درآمدی آثار

 عمالً  که های مشمول مالیات به دولت، در قالب قدرت خریدیو بازتوزیع درآمد از بخش

عملیاتی  هایناکارآمدی پوشش و خود ایینههز و جاری هایپرداخت سمت به دولت

 فطی از خرید این قدرت تفسیر، این با تأمل است. کند، قابلمی هدایت دولتی بخش

 احتماالً که دولتی بخش شاغالن سمت به اقتصادی )اغلب مولد( فعاالن از محدودی

 شودمی هدایت دارند برعهده را ملی تولید از ناچیزی بسار سهم پایین وریبهره واسطهبه

 صرف که درآمدها این از بخشی البته است. مالیات اعمال توزیعی منفی آثار معنی به این و

بود. در نهایت  خواهد مستثنی موضوع این از شد خواهد عمومی خدمات و کاالها تأمین

های مالیاتی، های از این دست در تحلیل سیاستضمن اذعان به اهمیت توجه به دغدغه

 نتایج تحقیق به شرح زیر ارائه شده است.بندی جمع

به منظور افزایش سهم درآمدهای  مالیاتی هایسیاست اعمال مختلف حاالت بررسی نتیجه

 چند هر که است آن از مالیاتی در منابع بودجه عمومی تحت سناریوهای چهارگانه، حاکی

 آثار اما دارند، دولت عمومی بودجه مصارف و منابع بر همسویی اثرات هامالیات انواع تمام

 ار مالیاتی ترکیبی هایسیاست اعمال اجتماعی، رفاه سطح بر آنها جهت خالف و معکوس

 که راچ داند.می ترموجه اقتصادی تبعات نظر از و ترمقبول منفرد هایسیاست به نسبت
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به عنوان یک سیاست ترکیبی )سناریوی شماره  مالیاتی سیاست سه این همزمان اعمال

 مومیع منابع تحقق سطح باالتری از دلیل به عمومی مصارف افزایش امکان اینکه من( ض0

 در مقایسه با اجرای سطح کمترین به را دولت عمومی بودجه کسری نمود، خواهد فراهم را

داده و در نتیجه بیشترین میزان گشایش در بودجه  سوق منفرد مالیاتی هایسیاست

 . خواهد شدعمومی را نیز سبب 

 طهواسبه منفرد هایسیاست اعمال با مقایسه در ترکیبی سیاست یک اجرای نتیجه در

 و لمحصو بر هایمالیات بر خالف بر رفاه مثبت در اثرگذاری واردات بر پتانسیل مالیات

 ایمالحظه قابل حدود تا ها راافزایش مالیات منفی رفاهی تبعات درآمد خانوارها، بر مالیات

 منابع درصدی 62/0 رشد به دستیابی کنار در درصد 00/1 به آنرا انمیز و نموده تعدیل

 هاییافته نهایتاً اینکه طبق. رساند کسری بودجه خواهد %61و کاهش تا  دولت عمومی

 محصول بر محسوسی اثر بررسی مورد هایسیاست از کدام هر گرفتن پیش در مدل

 ناخالص محصول سطح در ییراتتغ حالت، هر در که طوری به داشت، نخواهد ملی ناخالص

 یترکیب سیاست یک اعمال خواهد بود. از اینرو مطابق نمودار زیر درصد 10/1 کمتر از ملی

داشت و به عنوان سناریوی  خواهد ارجحیت منفرد مالیاتی هایسیاست اعمال بر مالیاتی

 گردد.سیاستی برگزیده جهت اجرا پیشنهاد می

 
 یوهای مختلف (: مقایسه آثار سنار2نمودار )

  های تحقیقمنبع: یافته
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