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 چکیده
 راهکارهـاي  از اسـت.  مشهور تانزي اثر به بودجه کسري آنتبع به و مالیاتی حقیقی درآمدهاي بر تأثیر تورم

 بهبـود  نفتـی،  درآمدهاي اتکا به و کاهش تحریم نظام اقتصادي کشور در شرایط رفتبراي برون شدههیتوص
بـر عملکـرد درآمـدهاي     مـؤثر است و به همین دلیـل ضـرورت دارد بـه عوامـل      کشور مالیاتی نظام عملکرد
هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر تورمی تانزي در کنار سایر متغیرهـاي   شود. توجه شیازپشیبمالیاتی 

 بـا  توضـیح  خود اقتصادسنجی کالن اقتصادي بر عملکرد نظام مالیاتی ایران است. براي این منظور، از روش
نـرخ تـورم و متغیرهـاي کـالن      مدتکوتاهیامدهاي بلندمدت و )، براي بررسی پARDLتوزیعی ( يهاوقفه

و  مـدت در کوتـاه کـه  دهدیماستفاده شد. نتایج حاصل از بررسی نشان  1363-1393ي هاسالطی اقتصادي 
رهاي شـاخص توسـعۀ انسـانی،    بلندمدت، متغیرهاي نرخ تورم و سهم بخش کشاورزي، اثر منفی دارد و متغی

بر عملکرد نظام مالیاتی طی  داریمعني صنعت و خدمات با پیامدهاي مثبت و هابخشو سهم  مخارج دولت
این واقعیت است کـه گسـترش پایـۀ مالیـاتی در بخـش تولیـدي        انگریبی مواجه است. نتایج موردبررسدوره 

ي مالیاتی همچنین حذف هادورهدرآمدهاي مالیاتی از طریق کوتاه کردن  موقعبهصنعت و خدمات، وصول 
 .گرددیمی موجب استحکام و کارایی نظام مالیاتی راصولیغي مالیاتی هاتیمعاف

 .ARDLمالیاتی،  تورم، متغیرهاي کالن اقتصادي، عملکرد اثر تانزي،: کلیدي واژگان
 JEL: H2, H3, O4 يبندطبقه
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 مقدمه -1
 هـاي هزینـه  تـأمین  منبـع  تـرین باثبـات و  ترینمهمرا  مالیات ،ياقتصاد مسائل نظرانصاحب

 ویژگـی  بـر  کـه عـالوه   اسـت  دولـت  يدرآمدها مهم منابع . مالیات ازجملهدانندمی دولت

 در نقـش مهمـی   وشـود  محسوب مـی   دولت مالی سیاست اعمال ابزار ترینمهم ،يدرآمد

 و منابع درآمد، تخصیص توزیع اجتماعی، بهبود عدالت مانندي، اقتصاد اهداف به دستیابی
 درآمـد  سبک به هامالیات وصول از افراد یبرخ یتلق متأسفانه .کندمی ایفا ياقتصاد ثبات

 شودمی توجه آن به مترک آنچه و است محدود یدولت التکیتش کردن اداره منظوربه شتریب

 بـودن  نییپـا  و نفـت  فـروش  از حاصـل  يدرآمد هايوصولی سهم بودن باال هک است نیا

 یوابسـتگ  همچون يناگوار عوارض، دولت يدرآمد ترکیب در یاتیمال هايوصولی سهم
 یمال ابزار از استفاده انکام از را شورک اقتصاد و دارد بر در را االک صدور به شورک درآمد
 هـاي نابسـامانی  از ياریبسـ  تـوان مـی  ابـزار  نیاز ا استفاده با کهدرحالی است. کرده محروم

). البتـه  47: 1387(پیرایـی و سـلطانی شـیرازي،     کـرد  تیهدا یحیصح سمت به را ياقتصاد
 بلکه تا حد زیادي بهاست، تنها به دریافت حجم مناسب وابسته وصول درآمدهاي مالیاتی نه

. بسـتگی دارد تورمی در جامعه، به دریافت در زمان مناسب نیز  هاينرخشدن با  دلیل مواجه
 پـذیرتر انعطاف مالیاتی نظام و کمتر مالیات آوريجمعدر  زمان تأخیر هرچه مشخصطور به

 ونظـام مالیـاتی    ناپـذیري انعطـاف اما ، است حقیقی مالیاتی بیشتر درآمد افزایش امکان باشد
شـدید   موجب کاهش ،نسبتاً باال تورم با نرخ همراه مالیات آوريجمعدر تأخیرهاي طوالنی 

ــاتی درآمــدهاي ــابع  توصــیف در ).53: 1385(نجــارزاده و زارع،  شــودمــی حقیقــی مالی من
 مالیــاتی، درآمــدهاي دولــت شـامل  درآمــدهاي درآمـدي و غیرنفتــی در اقتصــاد ایــران، 

 ، درآمدهايغیرمالیاتی درآمدهاي درواقع .شودمی درآمدها سایر و غیرمالیاتی درآمدهاي

 ماننـد  دولـت  انحصارات از ناشی سود شامل که است دولت اقتصادي هايفعالیت از ناشی

 از ناشـی  درآمـدهاي  دولتـی،  نهادهـاي  و هـا سـازمان خدمات  ارائه کارمزد آهن،نفت، راه

 (انتشـار  پـولی  نهادهـاي  فعالیـت  درآمـد  یـا  وامي اعطـا  و اجاره فروش یا عمومی، امالك

 و انحصـارات  از حاصـل  دولت، درآمـدهاي  درآمدهاي سایر از منظور .شودمی اسکناس)
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 سـود  و هـا وام و بهـره  متفرقـه  درآمـدهاي  ارز، و کـاال و خـدمات   فـروش  دولت، مالکیت

و پورغفـار دسـتجردي،    سلطانیتقیاست ( کشور خارج در دولت گذاريسرمایه از حاصل
1391 :146.( 

 ،درآمـدهاي مالیـاتی   تـورم بـر   اثر نقش و زمینه درو ادبیات اقتصادي  دراز سوي دیگر، 
 بـر  تورم . تأثیرکردتـورم را بـر کـاهش ارزش حقیقی درآمدهاي مالیاتی مطرح  اثـر 1تانزي

تـانزي مشهوراسـت (تـانزي،     اثـر  آن کسـري بودجـه بـه    تبـع به درآمدهاي حقیقی مالیاتی و
 دلیـل درآمدهاي حقیقی مالیاتی را بهاست  ممکن تورممعتقد است افزایش  وي ).27: 1977
 ،اسـت توسعه درحالدر کشورهاي بسیار مرسوم  ايپدیدهکـه  هامالیاتدر پرداخـت  تـأخیر

 بـا درآمـدهاي مالیـاتی    کشـوري در  کــه  زمـانی تــانزي  مطالعـات   بـر اسـاس  کاهش دهـد.  
یـک   از کمتـر  مالیـاتی  درآمـدهاي  قیمتـی  کشـش و  می شـود  آوريجمعطوالنی  هايوقفه
 از ي). بسیار77: 1392، (ثانی شودمیموجب کاهش درآمدهاي حقیقی مالیاتی  تورم ،است

 يدرآمدها مانند جایگزین منابع به دسترسی دلیل به ایران ازجمله، توسعهدرحال يکشورها
 نقش به کشورها این اما ؛ندارند توجه مالیاتی يدرآمدها به است که شایستهچنانآن نفتی،

افـزایش   چگـونگی  بررسی دنبال به و دارند اذعان خود بودجه ساختار در آن و اساسی مهم
صورت شـناخت عوامـل مـؤثر بـر بهبـود       هستند، این امر در خود بالقوه مالیاتی هايظرفیت

 پیامـدهاي این نظام و تـالش بـراي رفـع یـا کنتـرل       ناکارآمديعملکرد نظام مالیاتی، دالیل 
 ناخـالص  دیـ تول بـه  اتیـ مال منفی هریک از عوامل مؤثر بر این مهم میسر خواهد شد. نسبت

 يدیتول قدرت نوعیبه ن شاخصیا است. یاتیمال نظام یابیارز هايشاخص از یکی یداخل
 شیافـزا  شـور و ک هـر  داتیـ تول نیبـ  میمسـتق  رابطـه  رایـ زکنـد؛  مـی  مشـخص  را شـور ک هر

 ،باشـد  تـر قـوي  يشورک در يدیتول هاينظام هراندازه دیگرعبارتبه ؛دارد وجود هامالیات
بود. ظرفیت مالیاتی هر کشور، به عوامل و متغیرهاي اقتصادي  خواهد شتریب یادشده شاخص

وتحلیـل درآمـدهاي مالیـاتی و نیـز تعیـین میـزان       و اجتماعی متعددي بسـتگی دارد و تجزیـه  
بودجـه دولـت و همچنـین سـاختار آن      هـاي اخـتالل تأثیرگذاري متغیرهاي کالن در کاهش 

  
1- Tanzi 
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تغییـرات ارزش   عوامـل،  تـرین مهم. ازجمله استدرآمدهاي دولت مؤثر  کردنبراي پایدار 
وجـود   بـه سـبب  سـت کـه   هاقیمـت اساس تغییر سطح عمـومی   مختلف بر هايزمان پول در

 و ایجـاد اخـتالل در   دولت حقیقی درآمد، کاهش مالیاتی درآمدهاي در وصولآمدن وقفه 
وصـول درآمـدهاي   چگـونگی  دربـارة  بنابراین ضروري است  ؛گرددمیارائه خدمات دولت 

 کـه  اصـالح شـود   ايگونـه بـه  مالیـاتی  نظـام آن  بـر اسـاس  تا شود بررسی  و بحثمالیاتی  حقیقی
 همچنـین ، گـردد  تـأمین  دولت عمومی خدمات بهتر ارائهبراي  موعد مقرر درآمدهاي مالیاتی در

 .مهم است افزایش درآمدهاي مالیاتی بسیار هايراهکشف 
 ،سایر متغیرهاي کالن اقتصـادي  بررسی اثر تورمی تانزي در کنارن پژوهش، یهدف از ا

خدمات، درجه باز  -صنعت هايبخششاخص توسعه انسانی، سهم بخش کشاورزي و نظیر 
بر عملکرد نظـام مالیـاتی ایـران     بودن اقتصاد و مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی سرانه

 ازاي اسـت کـه پـس    گونـه اختار مقالـه بـه  در ادامه، سـ است.  1393الی  1363 يهاسالطی 
 و یداخل مطالعات مروري بر پیشینه تحقیق شامل مبانی نظري تحقیق در بخش دوم، مقدمه،
و  گیـري انـدازه مـدل   ق، معرفییتحق شناسیروشدر بخش سوم،  مرتبط با موضوع یخارج
 ج حاصـل از و نتـای  هـا یافتـه  نیز ششم بخش در .شودمیچهارم ارائه  بخش مدل در حیتصر

 پیشـنهادها ارائـه   و گیرينتیجه بندي،جمع به زین یانیپا بخش و در شدهگزارش مدل نیتخم
 .شودمیپرداخته 

 مبانی نظري -2
 تورم و کسري بودجه -1-2

علت تـورم بـا تأکیـد بـر جنبـه       یابیریشهکینز در  مکتب در ارتباط با مقوله تورم، طرفداران
 از ناشـی  تـر دقیـق  عبـارت  بـه  یـا  تقاضاي مـؤثر  ازحدبیش افزایش از ناشی را تقاضا، تورم

 تقاضـاي  دالیلـی  بـه  هرگـاه  ،هـا آن ازنظردانند. می کامل اشتغال شرایط در تقاضا افزایش
 بخشـی  و شـود می موجود ظرفیت از کمتر نیز تولید شود، کمتر کامل حد اشتغال از مؤثر
 تقاضـاي  که زمانی برعکس مانند.می استفاده بدون و بیکار عوامل تولید، و کار نیروي از
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 امـر  ایـن  شـود و بیشـتر مـی   تولیدي هاينهاده براي تقاضا فراتر رود، کامل اشتغال حد از مؤثر

از  ).89: 1393وکالیـی،   ول زادهداشـت (نبـی   پی خواهـد  در را هاقیمت عمومی سطح افزایش
یـابی علـت تـورم،    هستند که با تأکید بـر جنبـه عرضـه در ریشـه     پردازانینظریهطرف دیگر، 

و بـا اشـاره بـه    کننـد  مـی  معرفـی  هـا قیمـت  افزایش اصلی عامل را تولید هايهزینه افزایش
 مـؤثر  عوامـل  معتقدند 1970 در دهه صنعتی کشورهاي تورمی رکود پدیده شرایط رخداد

ممکـن   انـرژي  هـاي حامـل  قیمـت  دستمزد، بهره، هاينرخ مانند هابنگاه شدههزینه تمام بر
دلیـل   سـاختارگرایان،  ). همچنـین 38: 1392(عظیمـی و همکـاران،    باشـند  تورم عاملاست 

و نهـادي   سـاختاري  ضـعف تغییـرات   در عرضـه را  ناپـذیري کشـش  تـورمی و  فشـارهاي 
 تغییـرات  کـه آثـار  شـده اسـت   بیـان   پولی مکتب نظریه طرفداراندر که ، درحالیدانندمی

 در هاقیمت سطح شده و منعکس هاقیمت عمومی سطح روي بر مستقیم طوربه پول حجم
و  اسـت  پـولی  پدیـده  یک تورم دیگرعبارتبه؛ است متناسب پول حجم با اقتصادي نظام

 چشـمگیري داشـته باشـد،    افـزایش  ،تولید واحددر مقایسه با  گردش در پول حجم هرگاه

). از 11: 1389، مالیـی تقـی و  نیـا طیبداشت ( انتظار را هاقیمت عمومی سطح افزایش باید
خـود از طریـق انتشـار     هـاي هزینهبخشی از  دولت براي تأمین مالی کههنگامیطرف دیگر، 

مختلفی بر درآمـدهاي مالیـاتی    هايصورت، این امر به کندمیپول، به افزایش تورم کمک 
 ارزش واسـت   همـراه  هـا قیمـت  عمـومی  سـطح  افـزایش  با پول چاپگذارد؛ زیرا میاثر 

افـراد   بـراي  مالیـات  نوع یک کاهش این یافت. درواقع، کاهش خواهد پول واحد حقیقی
 بودجـه،  تـورم و کسـري   یعنـی اقتصـادي   کـالن  متغیر بین دو است. ارتباط پول دارندهنگه
 بـه  خـارج  و داخـل  در یافتـه تجربی انجام کارهاي و است مبهم تئوري نظر از طورکلیبه

 و تأییـد  تـورم  بـر  بودجه را کسري تأثیر ،هاپژوهش از برخی است. رسیده متفاوتی نتایج
نیـز   تعـدادي انـد،  کـرده  رد را متغیـر  دو ایـن  بین معلولی و علت رابطه مطالعات از بعضی
 بودجـه  کسري تورم، افزایش تجربی مطالعات از برخی . دردانندمی مبهم را هاآن ارتباط

 آن بـر  و شـده  آن کـاهش  موجـب  نیـز  موارد از دیگر برخی و دراست   داده افزایش را

 قطعـی  طـور بـه  بودجـه  کسـري  بـر  تـورم  اثر لحاظ نظري از بنابراین است؛ نداشته تأثیري

 یـا  مثبـت  منفـی،  اثر است کشور ممکن هر اقتصادي ساختار به توجه با و نیست مشخص
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در  شـود مـی باشد. همچنین وجود تأخیر در وصـول درآمـدهاي مالیـاتی سـبب      داشته خنثی
از نرخ تـورم، میـزان تـأخیر    طور مستقیم بهمتوجه دولت شود که  هاییزیانموقعیت تورمی، 

باشـد،   تـر طـوالنی . هرچه تأخیر وصول مالیاتی شودمیدر وصول و سطح اولیه مالیات ناشی 
قبـل از تـورم بیشـتر     دورهدر مقایسه با اخالص داخلی کاهش درصد نسبت مالیات به تولید ن

 ).28: 1385ان و شیرازي، ی، اسالملوئيریخواهد بود (قطم

 تورم و مالیات -2-2
در  خصـوص بـه  تـورمی تـانزي،   اثـر  بـه  معـروف  مالیـاتی  حقیقـی  درآمـدهاي  بـر  تأثیر تورم

ظـام مالیـات بـر    و ن داردویـژه اهمیـت    هـاي مالیـات هـا  که در آن -توسعهکشورهاي درحال
احتمـاالً منفـی اسـت. همچنـین وجـود تـأخیر در        -را نـدارد درآمد تصـاعدي کـارایی الزم   

متوجـه دولـت شـود     هاییزیاندر موقعیت تورمی،  شودمیوصول درآمدهاي مالیاتی سبب 
. هرچـه  شـود مـی که مستقیماً از نرخ تورم، میزان تأخیر در وصول و سطح اولیه مالیات ناشی 

باشد، کاهش درصد نسبت مالیات قبل از تورم بیشتر خواهد  ترطوالنیتأخیر وصول مالیاتی 
تورم مختلف بر ارزش یک واحـد   هاينرخ). تأثیر تأخیر در وصول مالیات و 28: همانبود (

کـه در   آورد دست به  مقدار از طریق ضرب آن واحد در توانمیدرآمد مالیاتی را 
و برحسب مـاه اسـت. بـا     هامالیات، تأخیر در وصول nنرخ تورم ماهانه و  دهندهشانن، pآن 

فرض اینکه کشش قیمتی درآمدهاي مالیاتی واحـد باشـد، اثـر تـورم بـر درآمـد مالیـاتی را        
 آورد. دستبه) 1از رابطه ( توانمی

12

00

11 nn
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T
T  (1)  

  تورم و نبود هنگامبهنسبت درآمد مالیاتی به درآمد ملی  دهندهنشانکه در آن

بیانگر تأخیر  nنسبت درآمد مالیاتی به درآمد ملی با فرض وجود تورم است.  دهندهنشان
 .استکننده نرخ تورم برحسب ماه و سال نیز به ترتیب بیانو در وصول مالیات، 

 توانمیشود، اثر تورم بر درآمد مالیاتی را  صورت پیوسته در نظر گرفتهچنانچه زمان به
 فرم لگاریتمی نوشت.در قالب و  )2صورت رابطه (به
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neTT .0  (2)  
nLTLT 0  

هـا طـوالنی و در   نظام مالیاتی در کشورهایی کـه متوسـط تـأخیر در وصـول مالیـاتی آن     
 باشد، مقدار زیان درآمدي ناشـی از پرداخـت   همان حال نرخ تورم و سطح اولیه مالیات باال

وجــود سیســتم مالیــاتی  یابــد. بــامالیــات از ســوي مؤدیــان مالیــاتی نیــز افــزایش مــی نکــردن
هــاي مالیــاتی میــزان کــاهش پــذیر در مقابــل تغییــرات قیمتــی در اثــر وجــود وقفــه انعطــاف

 هـاي سیاستپس  معروف است. درآمدهاي حقیقی بیشتر خواهد شد که این اثر به اثر تانزي
غیرمسـتقیم   هـاي مالیـات زیرا برخـی از   گذارند؛میتورمی بر سطح درآمدهاي مالیاتی تأثیر 

 هـاي نـرخ مهم مانند مالیات بر سوخت یا مالیات بر دخانیات یـا بعضـی عـوارض واردات بـا     
دولـت   هـا قیمـت هنگام افـزایش   شوند.نمیو بر اساس تورم تعدیل  شوندمیمشخص وضع 

. با توجه به فرضیه تانزي، باوجود کشش قیمت برابـر یـک   شودمیدرآمدي  هايزیاندچار 
و نرخ تورم باال، درآمدهاي مالیاتی حقیقی کاهش خواهد یافت که این کاهش درنهایت به 

پس در شرایط تورمی درآمدهاي مالیاتی تحت تأثیر تـورم   ؛کسري بودجه منجر خواهد شد
مـالی وسـعت عمـل کمـی      هـاي اهـرم در کشورهایی کـه   کندمی. تانزي بیان گیرندمیقرار 
اثر تورم بر درآمد منفی است. تـانزي اثـر دیگـر تـورم بـر درآمـدهاي مالیـاتی را بـه          ،دارند

 هـاي نـرخ غیرمستقیم و عوارض واردات با  هايمالیاتکه برخی  داندمیکشورهایی مربوط 
شـده هماهنـگ بـا تـورم     وضـع  يهانرخبه دلیل اینکه این  کندمیو بیان  شودمیویژه وضع 

 کننـد مـی درآمـدي بـه دولـت وارد     هـاي زیـان  هـا قیمـت ، درزمان افزایش شوندنمیتعدیل 
اثر تـورم و تـأخیر در    با مطالعه) 1977( ). تانزي166: 1384و موسوي،  پورنعمت(پورمقیم، 

اگـر   درآمدهاي مالیاتی بر درآمدهاي مالیاتی حقیقی، بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه      آوريجمع
 آوريجمـع کشش قیمتی درآمـدهاي مالیـاتی برابـر یـک باشـد، افـزایش میـزان تـأخیر در         

تـأخیر   بـاوجود ، کاهش خالص درآمدهاي حقیقی مالیاتی بیشتري را در پی دارد و هامالیات
در وصول درآمدهاي مالیاتی، همراه با افزایش نرخ تورم، ارزش درآمدهاي حقیقی مالیـاتی  
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، هرانـدازه کشـش   هـا مالیات آوريجمعکه در فاصله مشخص تأخیر در و این یابدمیکاهش 
بیشـتر از یـک باشـد، درآمـدهاي حقیقـی       هـا قیمـت تغییـر   در مقایسه بـا درآمدهاي مالیاتی 

 شیل افـزا یدل به تورم شیافزا با گفت توانمیطور خالصه به تحقق خواهد یافت. ترسریع
 جهـت  مـردم  زهیـ انگ مـردم،  دیـ خر قـدرت  اهشک و هاقیمت شیافزا و دیتول هايهزینه

 وصول تأخیر با است نکمم یاتیمال يدرآمدها درنتیجهیابد و می کاهش اتیپرداخت مال

 است. یاتیمال تالش اهشک آن یدرپ و یاتیمال يدرآمدها اهشکبر  یلیدل خود هک شود

 اهشک سبب و دهدمی اهشک را یصادرات ياالهاکد یتول زهیانگ تورم، شیافزا نیهمچن

 اهشک دولت، بودجه اهشک خود تبعات صادرات حجم اهشک .شودمی صادرات حجم

ممکـن   تـورم  .در بـردارد  را یاتیـ مال تـالش  و یاتیمال يدرآمدها اهشک درنهایت و دیتول
دهد. درنتیجه،  اهشک اتیمال افتیدر به را دولت ازین و شود یتورم اتیمال موجب است
، يریـ (قطم باشـد  برقـرار  یاتیمال نسبت و تورم انیم یمنف ايرابطه هک است نیا هیاول انتظار

 ).29: 1385ان و شیرازي، یاسالملوئ

 شاخص توسعه انسانی -3-2
شاخص ترکیبی است که در آن معیارهاي اصـلی و پایـه توسـعه    یک شاخص توسعه انسانی 

ــتی      ــی و بهداش ــادي، آموزش ــاي اقتص ــی معیاره ــانی یعن ــر درانس ــه نظ ــده  گرفت ــت ش اس
ایـن شـاخص، سـنجش هـر      گیـري اندازه). هدف از 155: 1393و شاهنوشی،  دارانیرفیعی(

 2و محبـوب الحـق   1آمارتیاسـن  1990نوع پیشرفتی در رویدادهاي انسانی است که در سـال  
برنامـه  نیـز  از همان زمان  دادند.بسط و گسترش  3و با همکاري گوستاو رانیس کردندمطرح 

کـه حـاکی از تغییـر رویکردهـا      -»مردم ثروت واقعـی کشـورها  «ار توسعه سازمان ملل با شع
پس انجمن همـاهنگی آمـار ملـی    . ازآنکرده استاستفاده از آن  -نسبت به امر توسعه است

کـه در آن   کنـد مـی بـر اسـاس میـزان ایـن شـاخص منتشـر       را فهرستی از کشـورهاي جهـان   
  
1- Amartya Sen 
2- Mahbub ul Haq 
3- Gustav Ranis 
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 شـوند مـی رتبه در مقایسه با کشورهاي دیگر مطرح  ترینپایینکشورها به ترتیب باالترین تا 
در گیـري  انـدازه کمـی و قابـل   هـاي شـاخص منظور ارائه ). به96: 1392(اسدي و اسماعیلی، 

 2010هاي منتشره برنامه توسعه سازمان ملل متحـد تـا سـال    در گزارش HDI زمینه استخراج
خص امید به زنـدگی در  براي موضوع بهداشت و سالمت، مدت و سالمت زندگی که با شا

بدو تولد، براي موضوع آموزش، شاخص نرخ باسوادي و بـراي سـطح اسـتاندارد زنـدگی،     
 هـاي بخـش شاخص سرانه تولیـد ناخـالص داخلـی در نظـر گرفتـه شـد. افـزایش هریـک از         

رشـد   سـبب و  کنـد مـی شاخص توسعه انسـانی بـه افـزایش تولیـد ناخـالص داخلـی کمـک        
 سـبب و  باال می بردنیروي کار را  وريبهرهی و روانی افراد . سالمت جسمشودمیاقتصادي 

. از بـرد مـی و از ایـن طریـق عملکـرد مالیـاتی را بـاال       شودمیافزایش تولید ناخالص داخلی 
طرفی افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه انگیزه افراد را براي پرداخت مالیات و اجتناب از 

 هـاي شـاخص . یکـی از  کندمیایی نظام مالیاتی کمک و به کار دهدمیفرار مالیاتی افزایش 
ناپـذیر پرداخـت مالیـات بـه دولـت      یافتگی وجود فرهنگ بسیار نیرومنـد و خلـل  مهم توسعه

بـه هـر دلیـل و     یافتـه توسـعه است تا حدي که طفره رفتن از پرداخت مالیات در کشـورهاي  
عملـی   هـا آنماعی شهروندان دقیق میزان درآمد ساالنه در فرهنگ اجتنکردن بهانه یا اعالم 

). یکـی از  78: 1391شـود (گرایـی نـژاد و چپـردار،     زشت و ناپسند و نابخشـودنی محسـوب مـی   
شـود کـه بـه افـراد در     عوامل افزایش فرهنگ پرداخت مالیات در کشور نرخ باسوادي افـراد مـی  

 ردد.گدرك لزوم پرداخت مالیات کمک کرده و باعث افزایش وصول درآمدهاي مالیاتی می

 مخارج دولت -4-2
مختلف جهان صورت  يدر کشورها ياریبس هايپژوهشاندازه دولت  بررسی در خصوص

مخـارج دولـت بـر     یاثـر مثبـت و منفـ    یبررس هاپژوهشن یتمام ا ينظر يگرفته است. مبنا
جـاد سـاختارها، بهبـود    یت، ایـ جاد امنیاز ا ین مخارج بر اقتصاد ناشیاقتصاد است. اثر مثبت ا

و  یبـا بـازده اجتمـاع    یعمـوم  هـاي گـذاري سرمایهن، انجام یقوان ي، اجراوکارکسبط یمح
بـودن   نییاز پـا  یشـتر مـوارد ناشـ   یمخـارج دولـت در ب   یاست و اثر منفـ  دستازاین یمسائل
نهـاده و   ي، ورود دولت بـه بازارهـا  ییدر امور اجرا یدولت در برابر بخش خصوص ییکارا
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 یش فسـاد ناشـ  یدر اقتصاد، افـزا  هاهزینهو  يادار یبروکراسش ی، افزاهانهادهمت یش قیافزا
). 193: 1389(دژپسـند و گـودرزي،    است نمونهازاین یم منابع توسط دولت و مسائلیاز تقس

ارتباط بین درآمدهاي مالیاتی و مخارج دولتی نظرات عمـدتاً مشـابه و    در زمینهاقتصاددانان 
کـه   کنندمیگونه استدالل )، این1987( 1ریدمنباکمی اختالف ممکن دارند. افرادي نظیر ف

) 1977( 2. بوکـانن و واگنـر  شـود مـی دولـت   هـاي هزینـه  افـزایش  سـبب تنها  فزایش مالیاتا
)، معتقد اسـت  1979( 3و بارو کنندمینظرات مشابهی در بررسی رابطه بین این دو متغیر بیان 

 گـردد مـی دولتـی   هـاي هزینـه که افـزایش مالیـات و همچنـین اسـتقراض، موجـب افـزایش       
، هـا مالیـات رابطه علـت و معلـولی بـین مخـارج دولـت و       در زمینه). 1209: 2005 4،(نارایان

 چهار فرضیه وجود دارد:  
بـا در نظـر    هـا مالیـات کـه سـطح مخـارج دولتـی و      کندمیالف) فرضیه تطابق مالی بیان 

دیگـر بـین   بیـان بـه  شـود؛ یم تعیین زمانهمطور به هاآنگرفتن منافع خدمات دولتی و هزینه 
 درآمدهاي مالیاتی و مخارج دولت ارتباطی دوطرفه برقرار است. 

طرفه که از سمت درآمد به مخارج است و اصـطالحاً فرضـیه مالیـات و    ب) ارتباط یک
 .  شودمیمخارج (ابتدا اخذ مالیات و سپس انجام مخارج) خوانده 

کـه   کنـد مـی ج) فرضیه مخارج و مالیات (ابتدا انجام مخارج و سپس اخذ مالیات) بیـان  
دیگـر علیـت از سـمت    بیـان . بـه شـود مـی مخارج دولت منجر به تغییر در درآمدهاي مالیاتی 

 مخارج دولتی به درآمدهاي مالیاتی است.  
بـراي انجـام    و مخارج، بدین مفهوم کـه تصـمیمات دولتـی    هامالیاتد) عدم ارتباط بین 

 ).86: 1393مخارج ارتباطی با تصمیمات مالیاتی ندارد (قادري، مشیدي و ایزدي، 

 هاي مختلف اقتصادافزوده بخشسهم ارزش -5-2
هـاي صـنعتی   دهنده وضعیت ساختار اقتصادي با گرایشسهم بخش صنعت در اقتصاد، نشان

  
1- Friedman 
2- Buchanan and Wagner 
3- Barrow 
4- Narayan 
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ن و راحـت حجــم  کـه بسـیار آسـا    دهـد مـی اسـت. بخـش صـنعت بـه دولـت ایـن اجـازه را        
صـنعتی را تخمـین بزنـد. همچنـین ایـن صـنایع بـه علـت بـازدهی و           هـاي بنگـاه  هـاي فعالیت
 هـاي ویژگـی . ایـن  شـوند مـی مالیـاتی   هـاي معافیتزیادي که دارند کمتر مشمول  وريبهره

و بیشـتر باشـد. شاخصـی     تـر آسانوصول مالیات از این بخش  شودمیبخش صنعت موجب 
عنـوان  افـزوده بخـش صـنعت بـه    ارزش دهـد مـی را در اقتصاد نشـان  که اندازه بخش صنعت 

 است. از طرف دیگـر بـاال بـودن سـهم بخـش کشـاورزي در اقتصـاد، بـه         GDPدرصدي از 
وضـعیت سـاختار اقتصـادي بـا      دهنـده نشـان معناي پایین بودن درجه صنعتی شـدن کشـور و   

گونـه سـاختارها،   در ایـن  هاي اقتصاد سنتی و معیشتی در فرایند رشد و توسعه است.گرایش
و سـود پـایین    وريبهـره وکار با مقیاس کوچک و با اقتصادي عمدتاً داراي کسب هايبنگاه

، درنتیجـه  شـود نمـی وکارها مالیات اخـذ  حمایتی از این کسب هايسیاستهستند و به دلیل 
باال بودن سهم بخش کشاورزي در تولیـد ناخـالص داخلـی، ممکـن اسـت کـاهش درآمـد        

ممکـن   گیـري نتیجـه ). البتـه ایـن   1393تی را در پی داشته باشد (سپهردوست و رجبـی،  مالیا
 ؛یافته مصـداق پیـدا نکنـد   توسعه و همچنین توسعهاست همواره در تمامی کشورهاي درحال

افزوده بخش کشـاورزي و افـزایش درآمـد کشـاورزان ایـن امـر       زیرا با افزایش سهم ارزش
هـاي اقتصـادي   از سـایر بخـش   ایش تقاضـا زرزي و افموجب رونق اقتصادي در بخش کشاو

علیـرغم وجـود معافیـت بـر      کـه طـوري بـه ، شـود مـی خـدمات   -بخـش صـنعت   خصـوص به
 ازغیرمسـتقیم   صـورت بـه درآمدهاي بخش کشاورزي، تأثیر مالیـات در بخـش کشـاورزي    

طریق پرداخت مالیات بر مصرف کاال و خدمات تقاضاشده، منجـر بـه افـزایش درآمـدهاي     
 .گرددمالیاتی دولت و بهبود عملکرد مالیاتی نظام 

 1380اصالحات اساسی در قانون مالیات در سال  -6-2
 جـاد یا نیتضـم  تنهـا است کـه نـه   ياقتصاد هايزمینهدر  اصلی نیقوان جمله از یاتیمال نیقوان

 بـه  لیـ ن بـراي  یمـال  هـاي سیاسـت  يابزارهـا  ترینمهماز  یکی هکبل است دولت يبرا درآمد
 نیقـوان . آیـد بـه شـمار مـی    يتخصیص منابع، توزیع درآمد و تثبیت اقتصـاد  گانهسه اهداف
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 را مولـد  ياقتصـاد  تیـ فعال يفضـا  ،گرفـت مـی  قـرار  استفاده مورد 1380 سال تا هک یاتیمال
 خـود  ،ياقتصـاد  ارشناسـان ک و انـدرکاران دسـت  از ياریبس تالش رغمبه و کردنمی قیتشو
 اواخـر  در هـا مالیات قانون هیاصالح درنتیجه،. شدمی یتلق شورک ياقتصاد رشد يبرا یمانع
 و گـذاري سـرمایه  قیتشـو  منظـور و بـه  دیرسـ  یاسالم يشورا مجلس بیتصو به 1380 سال
 از اصـوالً . شـد  داده اهشکـ  یاتیـ مال هـاي نـرخ  ،یخدمات و يدیتول بخش یمال هیبن تیتقو

 عنوانرا به آن و ردک استفاده ياقتصاد توسعه يبرا یاهرم عنوانبه توانمی یاتیمال نیقوان

 ).1387گرفت (سعیدي و کالمی،  ارکهب اندازپس و گذاريسرمایه مشوق

 هاقیمت سطح عمومی به نسبت مالیاتی درآمدهاي کشش -7-2
 و بـوده  زامشکل همواره موضوع شوند. اینمی آوريجمع وقفه ها بامالیات کشورها تمامی در

 وقفـه  ایـن  مالیـاتی،  کـل  درآمدهاي براي شاید است. غیرممکن هامالیات برخی از براي حتی

 اینکـه  بـه  توجـه  بـا  است. شده مشاهده یافتهتوسعه بیشتر کشورهاي در که همچنان باشد کوتاه

 مسـاوي  کمتر، است ممکن هاقیمت سطح عمومی در مقایسه با مالیاتی کل درآمدهاي کشش

 بـدون  یابـد یـا   افزایش یا کاهش ممکن است حقیقی مالیاتی درآمدهايباشد،  یک از بیشتر یا

 کشـش  و آوري کوتـاه جمع هايوقفه با مالیاتی سیستم پیشرفته، . در کشورهايباقی بماند تغییر

 مالیـاتی بـا   سیسـتم  توسعهدرحال کشورهاي در رسدمی نظر به یک). از (بیش است همراه باال

 بـه  آوريجمـع  هايباشد. اگر وقفه همراه مالیات آوريجمع طوالنی هايوقفه و پایین کشش

 گرفت: نظر در را 1 جدول ترکیب توانمی باشند، شدهتقسیم و طوالنی کوتاه

 ترکیب وقفه و کشش مالیاتی -1 جدول
 طوالنی کوتاه کشش آوريهاي جمعوقفه

B A 1< 
D C 1= 

F E 1> 
 .1977مأخذ: تانزي، 
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است  کشورهایی براي D . حالتافتدمیبیشتر در کشورهاي صنعتی اتفاق  Dو  Fحالت 
 کـه کـاربرد دارد    کشورهایی براي Fحالت  و گیردمی صورت هامالیات بنديشاخص که

 توسعهدرحال کشورهاي براي بیشتر Aو  C هايحالت. دندار وجود هامالیات بندي شاخص

 واحـد  کشـش  بـا  را مالیـات  آوريجمع کوتاه هايوقفه از ترکیبی Dحالت  دارد. مصداق

 کندمی بیان را یک از بیش کشش با کوتاه هايوقفه Fحالت  .دهدمی نشان مالیاتی سیستم

 شـد.  خواهـد  مالیـاتی  حقیقـی  درآمـدهاي  افـزایش  موجـب  تورم که دارد این بر داللت و

 ناپـذیر اجتنـاب  طـور بـه  که مالیاتی سیستم واحد کشش با طوالنی هايوقفه بیانگر Cحالت 

 ایـن  و است شد خواهد هاقیمت سطح افزایش با حقیقی مالیاتی درآمدهاي کاهش موجب

 مالیـاتی  سیسـتم  کششیبی با طوالنی هايوقفه که بود خواهد دارمعنی خیلی زمانی کاهش

 و شـود می پوشینیز چشم Bو  Eاست و از ترکیبات  Cحالت نهایی  Aباشد. درواقع  همراه
 .شودمینشان داده  1محدود و در نمودار  Cو  D ،Fبه ترکیبات  فقط بحث

 
 مختلف هايوضعیت در تورم و مالیاتی حقیقی درآمد رابطه -1 نمودار

 .1977مأخذ: تانزي، 

حقیقـی   درآمـد  دهندهنشانتورم و محور افقی  دهندهنشانمحور عمودي  )1( در نمودار
قرار داشته باشد، یعنی کشـش برابـر یـک و     VDمالیات است. چنانچه کشوري در وضعیت 

. اگـر کشـوري   پـذیرد میاز تورم  یکمبسیار وقفه طوالنی باشد درآمد حقیقی مالیاتی تأثیر 
و اگـر کشـور    یابـد مـی ات افزایش باشد، با افزایش تورم درآمد حقیقی مالی VFدر موقعیت 
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قرارگرفتــه باشــد، افــزایش تــورم درآمــدهاي حقیقــی مالیــات را کــاهش   VCدر موقعیــت 
 مالیـاتی  درآمـدهاي  کـاهش  . درصـد باشـد مـی  VC. هدف اصلی بررسی موقعیت دهدمی

 کشش که شرایطی در آوريجمع هايوقفه به بلکه ،ندارد تورم بستگی نرخ به فقط حقیقی

 مطلـق  مقـدار  کـه  نکته این ذکر و باوجوداین .وابسته است نیز شودمی فرض واحد مالیاتی

 تعهـدات  در صـورت،  این دارد، در بستگی ملی نیز درآمد بر مالیات اولیه نسبت به کاهش

بـود   خواهـد  بیشـتر  مالیـاتی  درآمـدهاي  مطلـق  هـاي زیـان تـورم،   نرخ افزایش با باال مالیاتی
 ).1384 ،و موسوي پورنعمت(پورمقیم، 

 هاي مالیاتیوقفه -8-2
شـود  به فاصله زمانی که طی آن مالیات باید پرداخت شود با زمانی که مالیات واقعاً پرداخـت مـی  

گویند. تأخیر زمانی پرداخت مالیات به سه صورت متفاوت تـأخیر قـانونی، تـأخیر    میوقفه زمانی 
همان فاصله زمانی بین موعد مقرر قـانونی  شود. تأخیر قانونی مشاهده میها غیرقانونی و سایر وقفه

پرداخت مالیات با زمان تحقق درآمد مشمول مالیات اسـت. تـأخیر غیرقـانونی بـه حـالتی اطـالق       
گیـرد.  شود که طی آن پرداخت مالیات پس از اتمام مهلـت زمـان قـانونی آن نیـز انجـام نمـی      می
هـا یـاد   غیرقـانونی از نـوع سـایر وقفـه    داده شده در میان دو طیف قـانونی و  هاي رختمامی وقفهبه
آوري هریک از اقالم مالیـاتی، تـأخیر زمـانی    شود. با در دست داشتن مقدار تأخیر زمانی جمعمی

شـدنی اسـت.   متوسط براي کل سیستم مالیاتی از راه محاسبه متوسط وزنی این تـأخیرات محاسـبه  
میت نسـبی هریـک از اقـالم مالیـاتی     وزنی که براي این منظور در نظر گرفته خواهد شد بیانگر اه

 شود.محاسبه می 3در کل درآمدهاي مالیاتی است. میانگین تأخیر زمانی طبق رابطه 

i

n

i
it LTL

1  
 (3)  

تأخیر زمانی مربوط بـه   :Liقلم مالیاتی در کل درآمد مالیاتی،  سهم یک :iTکه در آن 
بیـانگر   :iو  هـا مالیـات کل  آوريجمعتأخیر متوسط زمانی در  :Ltقلم مالیاتی،  آوريجمع

 ).1387گروه مالیاتی است (زمانی و کالنتري، 
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 پیشینه تحقیق -3
متعـددي   نظام مالیاتی، مطالعـات داخلـی و خـارجی    عملکرد بردر ارتباط با موضوع عوامل مؤثر 

شـده اسـت. در ادامـه بـه     امصورت مطالعات بنیادي و کاربردي در داخل و خارج از کشور انجبه
 شود.گرفته در این راستا در دو بخش داخلی و خارجی اشاره میبرخی مطالعات صورت

 مطالعات داخلی -1-3
)، به بررسی عوامل مؤثر بـر سـطح وصـول مالیـاتی در     1384( و موسوي پورنعمتپورمقیم، 

بنـدي مالیـاتی در   نبـود شـاخص   سیستم مالیاتی ایران پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بـه دلیـل  
مقابل ساختار تورم اقتصاد ایران، قسمت چشمگیري از درآمدهاي مالیاتی به زیان مالیـاتی تبـدیل   

 کند.شود که این عامل نیز در گسترش کسري بودجه دولت نقش اساسی ایفا میمی
 اسـتان  در یاتیمال تیظرف بر مؤثر عوامل ی)، به بررس1387فرازند و بهاروند احمدي (

 دهدمی نشان بررسی مورد دوره یط مدل برآورد حاصل از یمک جیلرستان پرداختند، نتا

 اسـتان  یاتیمال تیظرف و يباسواد نرخ خدمات، - صنعت هايبخش افزودهارزش نیب هک

 نـرخ  سـرانه،  درآمـد  معـدن،  بخـش  افزودهارزش يرهایمتغ یول ،دارد وجود مثبت رابطه

 رییـ تغ )، به بررسی تـأثیر 1387سعیدي و کالمی ( .ندارند داريمعنی رابطه تیجمع و تورم
پرداختند و بـه ایـن    يدیتول هايشرکت گذاريسرمایه بر هاشرکت درآمد بر اتیمال قانون

 کمـ ک هکـ  م،یمستق هايمالیات قانون هیاصالح از خود هدف به نتیجه رسیدند که دولت
 هـاي شـرکت  گـذاري سـرمایه و  اقتصاد ییوفاکش و رشد قیطر از شورک ياقتصاد نظامبه

 تی)، به برآورد ظرف1389است. فالحتی و همکاران ( دهیگرد نائل بوده، یصنعت و يدیتول
بـودن   پرداختنـد و نتیجـه گرفتنـد کـه بـاز      یعصـب  هـاي شـبکه  از اسـتفاده  بـا  شورک یاتیمال

 سـهم  امـا  برخوردارنـد؛  تیـ اهم از یاتیـ مال تیـ ظرف بـرآورد  در ینیج بیضر و ياقتصاد
 هک نفتی هايشوك و تعدیل هايسیاست همچنین و تورم ، نرخGDPاز  کشاورزي بخش

 نقـش  و اسـت  برخـوردار  مـدل  در یمک تیاهم از اندشده مدل وارد یدام ریمتغ عنوانبه
 بررسـی  بـه  )1391( خراسـانی  و ندارد. شـکیبایی  شورک یاتیمال تیظرف برآورد در یچندان



 بررسی اثر تورمی تانزي بر عملکرد نظام مالیاتی در ایران   16

) 1380-1388( اسـتانی  هـاي داده از اسـتفاده  بـا  ایـران  مالیـاتی  عملکـرد  بر مؤثر عوامل تأثیر
 افـزایش  کـه  داد نشـان  مطالعـه  ایـن  پانـل  هايداده با مدل برآورد از حاصل نتایج. پرداختند
 داخلـی،  ناخالص تولید به ساختمان و صنعت معدن، خدمات، هايبخش افزودهارزش نسبت
 نتـرل ک شـاخص  ریتـأث  ی)، بـه بررسـ  1391صادقی (. است شده مالیاتی نسبت افزایش باعث
 درآمـد  بـا  يشورهاک يمورد (مطالعه یاتیمال يدرآمدها بر دولت یاثربخش و يادار فساد
 و ییتـابلو  هـاي داده افـت یره از استفاده با 1990-2009 هايسالباال) طی  و متوسط سرانه
 مثبـت  ریانگر تـأث یـ ب مـدل  یتجربـ  هـاي یافتـه یافته پرداخـت،  تعمیم گشتاور روش قالب در
 بـر  یقـ یحق سـرانه  درآمـد  اقتصـاد،  بـودن  باز درجه صنعت، بخش افزودهارزش يرهایمتغ

)، به بررسی تأثیر شاخص توسعه انسانی 1392اسدي و اسماعیلی ( .است یاتیمال يدرآمدها
و نتیجه گرفتنـد کـه    ندسوئیچینگ پرداخت –بر رشد اقتصادي ایران در قالب مدل مارکوف 

در زمان رونق توسعه انسانی تأثیر منفی و در زمان رکود تأثیر مثبت بر رشد اقتصـادي ایـران   
 اقتصـاد  در افـزوده ارزش بـر  مالیـات  و تـورم  متقابـل  )، تأثیر1393ولوکالیی ( زادهدارد. نبی

 ترتیـب  بـه  مختلف تورم هايشاخص میان را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که از ایران

 دولـت  بودجـه  کسـري  و ملـی  ناخـالص  تولیـد  تـورمی،  انتظـارات  مالیـاتی،  درآمد میزان

اسـت. قـادري، مشـیدي و ایـزدي      داشـته  افـزوده ارزش بر میزان مالیات بر را تأثیر بیشترین
الـی   1355 هـاي سـال )، ارتباط درآمدهاي مالیاتی و مخارج دولت در ایران را بـراي  1393(

طرفه از سـمت  و نتیجه آنان منطبق با نظریه فریدمن مبنی بر ارتباط یک کردند بررسی 1391
) به ارزیـابی تـأثیر   1393( زادهعیديآمد. صمدي و  دستبهدرآمد مالیاتی به مخارج دولتی 

بـا رهیافـت    1404اقتصادي و مالیاتی بـر عملکـرد نظـام مالیـاتی ایـران در افـق        هايسیاست
ستم پرداختند و نتایج آنان نشان داد که بـا ادامـه رونـد کنـونی،     شناسی سیالگوسازي پویایی

 1404و در سـال   نداردوضعیت تالش مالیاتی و فرار مالیاتی در اقتصاد ایران جایگاه مناسبی 
مورد انتظار دولت، وصول خواهد شد. زراءنژاد، تبعه ایـزدي و   هايمالیاتدرصد از  66تنها 

 مالیـاتی  درآمدهاي نفتی بر درآمدهاي تأثیر گیريدازهان و )، به بررسی1393پور ( حسین

 تـأثیر  از حـاکی  فرضـیه  آزمـون  و مدل برآورد از آمده دستبه ایران پرداختند. نتایج در
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 بـه  اتکـا  کـاهش  لـزوم  و بـود  مالیـاتی  درآمـدهاي  بـر  نفتـی  درآمدهاي دارمعنی مثبت و

 سـهم  داخلـی،  ناخالص تولید تأثیر داد. نشان را مالیاتی ساختار اصالح نفتی و درآمدهاي

 امـا  مثبـت،  مالیـاتی  درآمدهاي بر دولت درآمدهاي سایر و داخلی تولید ناخالص از صنعت

) در 1394داشـته اسـت. سپهردوسـت و زمـانی (     مالیاتی درآمدهاي بر منفی تورم تأثیري نرخ
 اثـر  یبررسـ گـذاري مالیـاتی، بـه    اي با عنوان بهبـود پـارتویی توزیـع درآمـد و سیاسـت     مطالعه
درآمد کشـور، بـا اسـتفاده     بهبود پارتویی توزیع ي انواع مالیات بر مصرف و درآمد برکارآمد

 1391 الـی  1351 هـاي سال براي) OLS( معمولی مربعات حداقل رگرسیون تجزیه تحلیل از
شـده، متغیرهـاي تـورم، بیکـاري و تولیـد ناخـالص       هـاي بررسـی  پرداختند و دریافتند طی سال

داخلی سبب افزایش ضریب جینی و نابرابر شدن وضعیت توزیـع درآمـد و متغیرهـاي درآمـد     
هـاي  هـاي عمرانـی بـه هزینـه    مالیاتی، نرخ باسوادي، مربع تولید ناخالص داخلی و نسبت هزینـه 

انـد، همچنـین مشـخص شـد کـه متغیـر       جاري دولت سبب بهبود وضعیت توزیع درآمـد شـده  
مالیات بر درآمد، مالیات بر درآمد با یک وقفه، مالیات بر مصرف و مالیات بر مصرف با یـک  

انـد.  بهبـود وضـعیت توزیـع درآمـد شـده      سـبب داري بر ضریب جینـی داشـته و   وقفه اثر معنی
هـاي  )، بـه بـرآورد ظرفیـت اقتصـادي مالیـات در اسـتان      1394ران (همچنین شکیبایی و همکـا 

کشور با رهیافت اقتصادسنجی فضایی پرداختند و نشان دادند افزایش شـاخص توسـعه انسـانی    
افـزوده بخـش کشــاورزي   انجامـد و سـهم ارزش  بـه افـزایش مالیـات بـر درآمـد و ثـروت مـی       

افـزوده  نـین افـزایش سـهم ارزش   صورت غیرمستقیم در ظرفیـت مالیـاتی دخیـل اسـت، همچ    به
 شود.میمنجر بخش صنعت و معدن به افزایش مالیات بر درآمد و مالیات کل 

 مطالعات خارجی -2-3
بـا   توسـعه درحـال درآمد مالیاتی در کشورهاي  کنندهتعیین) به بررسی عوامل 2007( 1گوپتا

کشــور  120 بــه بررســی ایــن موضــوع در )GMM( 2یافتــهاســتفاده از روش گشــتاور تعمــیم
کشور با درآمـد   36کشور با درآمد پایین،  50درآمدي مختلف ( هايگروهبا  توسعهدرحال

  
1- Gupta 
2- Generalized Method of Momeats 
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1- Nyamongo et al. 
2- Eita and Mbazima 
3- Yuan-Hong Ho and Chiung –Ju Hunag 
4- Botlhole 
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 يآزادسـاز  تـأثیر  و کنـد سـرانه) بـازي مـی    GDPسـرانه (  درآمـد  را اصلی نقش مطالعات،
 مالیـاتی  تـالش  همچنـین  پـژوهش  ایـن  اسـت.  شـده  تأیید مالیاتی نسبت بهبود در يتجار

 يصـحرا  زیر يکشورها 1990-2007 دوره طی دهدمی نشان و گیردمی اندازه را مناطق
 .انـد نداشـته  مطلـوبی  عملکرد عبارتی ؛ بهاندکرده عمل شانبالقوه مالیات از ترپایین فریقاآ

 دولت مخارج و درآمد بین علی رابطه بررسی به ايمقاله )، در2010( 1پین و سائونوریس

 بـرداري  خطـاي  تصـحیح  مـدل  از اسـتفاده  با 1995 -2009دوره  طی انگلستان در کشور

 تغییـرات  به مدتکوتاه در دولت درآمدهاي که یافتند دست نتیجه به این هاآن پرداختن

هـدف بررسـی اثـر     )، بـا 2010( 2. اعجـاز و احمـد  دهدمی نشان العملعکس دولت مخارج
مالیاتی و بـا اسـتفاده از   و حکمرانی) بر روي درآمدهاي  متغیرهاي نهادي و ساختاري (فساد

-2005دوره زمـانی (  توسـعه را طـی  کشور درحـال  25)، GMMیافته (روش گشتاور تعمیم
متغیرهـاي حکمرانـی    دارمعنـی . نتایج بررسی بیانگر وجود اثر مثبت و کردند) مطالعه 1990

خوب، درآمد سرانه، اندازه بخش صـنعت و بـاز بـودن تجـارت و اثـر منفـی فسـاد، تـورم و         
بـا اسـتفاده از روش    )،2011( 3اندازه بخش کشاورزي بر درآمدهاي مالیاتی است. موتاسکو

 123به بررسی اثر شرایط کشـور بـر درآمـدهاي مالیـاتی      )،OLS( 4قل مربعات معمولیحدا
پرداخت و نتایج بیانگر تأثیر مثبت درآمد سرانه، اندازه بخش  1996-2010 دورهکشور طی 

هاي مصرفی دولت و اثربخشی دولت بر درآمد مالیاتی اسـت.  صنعت، تعادل تجاري، هزینه
 بـر  تأکیـد ویـژه   بـا  مالیاتی عملکرد يکشور بین تحلیل به دخو مطالعه )، در2011( 5قانی

 1996-2005دوره  طـی  کشـور  104 پانـل  هـاي داده از اسـتفاده  بـا  پاکسـتان  مالیاتی تالش
 کنترل و قانون ، حاکمیتيشهر سرانه، جمعیت GDPآزادسازي،  طورمعمولبه پردازد.می

 مالیـاتی  تـالش  .انـد شـده تعیـین  کشـورها   بـین  در مالیـاتی  نسبت کنندهتعیین عوامل فساد،
 بـه ) 2013( 6همچنین پـالئولوگو  .کلی است کاهش دهندهنشان پاکستان يبرا آمدهدستبه

  
1- Saunoris and Payne 
2- Ajaz and Ahmad 
3- Mutascu 
4- Ordinary Least Square Method 
5- Ghani 
6- Paleologou 



 بررسی اثر تورمی تانزي بر عملکرد نظام مالیاتی در ایران   20

 و سـخت  ریـزي بودجـه  هاينظام چهارچوب در دولت مخارج و درآمدها بین رابطه بررسی
 بـرآورد  روش و غیرخطـی  مدل یک از استفاده با آلمان و یونان سوئد، کشورهاي براي نرم

 رابطــه وجــود آزمــون بــه ســاختاري شکســت نقــاط شناســایی و ايآســتانه خودرگرســیون
 بیـانگر  وي پـژوهش  نتـایج . است پرداخته دولت مخارج و درآمدها متغیرهاي بین غیرخطی

 بـوده  آلمـان  و سـوئد  کشورهاي در موردبررسی متغیرهاي بین غیرخطی رابطه هرگونه نبود
 مدل یک از استفاده با سپس شودمی تأیید یونان در غیرخطی رابطه وجود کهدرحالی است؛

 تأییـد  آلمـان  و سـوئد  در بلندمـدت  رابطـه  و مـالی  هماهنگی فرضیه برداري خطاي تصحیح
 .است شده
 بـر  مالیـات  دریافـت  تـأثیر  بررسـی  بـه  شـده، انجـام  تجربی طورکلی، بیشتر مطالعاتبه

 کـه  تأکیـد دارنـد  و بر ایـن نکتـه    است پرداخته تورم بر درنهایت و کسري بودجه کاهش

 از قـوي  علـی  رابطـه  را متـأثر سـاخته و   مالیاتی، نـرخ تـورم   درآمدهاي تغییرات در کسب

 هـدف از ایـن پـژوهش    کـه درحـالی دارد،  وجود تورم سمت به سمت درآمدهاي مالیاتی

اسـت و از ایـن    1393 الی 1363 هايسالبررسی اثر تورم بر عملکرد نظام مالیاتی ایران طی 
 نظر نسبت به مطالعات قبلی متمایز بوده و داراي نوآوري است.

 روش تحقیق -4
شــده اســت، اســتفاده  1393الــی  1363هــاي هــاي مربــوط بــه ســالدر ایــن پــژوهش از داده

 ) از شـاخص نسـبت درآمـدهاي مالیـاتی    TAXPکه براي متغیـر عملکـرد مالیـاتی (   طوريبه
هـاي مربـوط بـه سـري زمـانی      ید ناخالص داخلی اسـتفاده و داده حاصل از مالیات کل به تول

شـده اسـت. همچنـین بـراي نـرخ تـورم،       درآمدهاي مالیاتی از منابع بانـک مرکـزي گرفتـه    
هاي مربوط به متغیرهاي نـرخ تـورم و   کننده در نظر گرفته شد و دادهشاخص قیمت مصرف

یـز از منبـع بانـک مرکـزي     خدمات و کشاورزي ن -هاي صنعت افزوده بخشمجموع ارزش
هـاي امیـد بـه    هاي ترکیبی متشـکل از داده استخراج شد. براي شاخص توسعه انسانی از داده

زندگی در بخش سالمت، نرخ باسوادي در بخش آموزش و سـرانه تولیـد ناخـالص داخلـی     
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هـاي مسـتقیم   شده و براي بررسی نحوه تأثیرگذاري اصالحات اساسی قـانون مالیـات  استفاده
 بـه  مطالعه این در تحقیق شده است. روش، از متغیر مجازي در مدل استفاده 1380سال در 

هـاي تـوزیعی   وقفـه  بـا  توضـیح  خـود  پویـاي  الگوي از گیريبهره با که است صورت این
)ARDLخطـا (  تصـحیح  سازوکار ) وEMC بلندمـدت  و مـدت اثـرات کوتـاه   بـرآورد  ) بـه 

تخمــین  شــد. در ارتبــاط بــا روش مالیــاتی پرداختــهمتغیرهــاي ذکرشــده بــر عملکــرد نظــام 
 بـردار  اگـر  کـه  ) نشان دادند1996( 1شین و )، پسرانARDL( توزیعی وقفه با خودتوضیح

 بـا  توضـیح  الگـوي خـود   یک در مربعات حداقل روش کارگیريبه از حاصل 2جمعی هم
 اینکـه  بـر  عـالوه  آیـد،  دست به باشند، شدهتصریح خوبیبه آن هايوقفه که توزیعی وقفه

 بیشـتر  کـارایی  و کمتر اریب از کوچک هاينمونه در دارد، نرمال توزیع حداقل برآوردگر
آوردن  دسـت  بـه  مـذکور،  روش از اسـتفاده  مزایـاي  دیگـر  از .بـود  خواهـد  برخـوردار 
 متغیرهاسـت.  بـودن  I(1)یـا   I(0)بـه   توجـه  بـدون  بلندمدت ضرایب از سازگار برآوردهاي

 دلیل به حجم کوچک، با هاينمونه براي بلندمدت رابطه برآورد در OLSروش  از استفاده

 تورشـی  بـدون  متغیرها، برآورد بین موجود مدتکوتاه پویاي هايواکنش نگرفتن نظر در
سـازي  ) بـا اسـتفاده از روش شـبیه   1993) و اینـدر ( 1993بنرجـی (  .کـرد  نخواهـد  ارائـه  را

 هاي کوچک تورش برآورد ممکن است مهـم باشـد؛  اند که در نمونهکارلو نشان دادهمونت
مدت را در خـود داشـته باشـد و درنتیجـه     بنابراین باید الگویی برآورد شود که پویایی کوتاه

 با توضیح مدل خود در ).57: 1378وفرستی، ضرایب الگو با دقت بیشتري برآورد شوند (ن

 و توضـیحی  متغیرهـاي  وابسـته،  متغیـر  هـاي شـامل وقفـه   هـا زن ) تخمینARDLتوزیعی، ( وقفه
 نشان داد. )4رابطه ( کلی صورتبه را آن توانمی که هستند توضیحی متغیرهاي هايوقفه

 )4(                                                    ttit

k

i
it uwCxqby ,1,1
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1- Pesaran and Shin 
2- Cointegrated 
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توضـیحی   متغیر ،tyوابسته  متغیر با k,…,q1(p,q ARDL(مدل  )، بر اساس4رابطه (
tx، وقفه  عملگرL اخالل  جزء وtu .است itX، i در است که شده بنا توضیحی متغیر اُمین 

 يمتغیرها یک از هر هايوقفه و يجار ارزش بلندمدت در که. ازآنجایی=k،...،1،2iآن 
 .کرد ) بیان5رابطه ( به را بلندمدت تعادلی معادله توانمی برابرند، توضیحی و وابسته

 

 )5(                                                             ti

k

i
it xby

1

  

                                     آن در که
,1
0    ,

,1

,1 qib
ib  ,

,1
tu

t  
 

عملکـرد  مدت متغیرهاي کالن اقتصادي بـر  )، جهت بررسی اثر کوتاه5بر اساس رابطه (
 ) استفاده شد.6صورت رابطه (نظام مالیاتی از فرم کلی معادله رگرسیونی به

 )6(      
DUMHDI

INFINDUAGRIOPENGOVPTAXP

76

543210  

صورت مفهوم کشش مالیـاتی از صـورت لگـاریتمی مـدل     به هاتخمینبراي تفسیر نتایج 
صـورت  بـه ) لگاریتم گرفته و مـدل کلـی تحقیـق    6کار از رابطه ( . براي اینشودمیاستفاده 
 آید:) درمی7رابطه (

 )7(
LDUMLHDI

LINFLINDULAGRILOPENLGOVPLTAXP

76

543210  

: لگـاریتم مخـارج دولـت؛    LGOVP: لگـاریتم عملکـرد مالیـاتی؛    LTAXPآن؛  در که
LAGRI از تولید ناخالص داخلـی؛   کشاورزي بخش افزودهارزش: لگاریتم سهمLINDU :

: LINFاز تولیـد ناخـالص داخلـی،     صـنعت و خـدمات   بخـش  افـزوده ارزشلگـاریتم سـهم   
مجـازي در   متغیـر  DUM: لگاریتم شاخص توسـعه انسـانی و   LHDIلگاریتم شاخص تورم، 

 هستند. 1380رابطه با اصالحات اساسی قانون مالیات 
) نسبت مالیاتی را که برابر 1961( 1براي اولین بار ویلیامسون ازآنجاکهذکر است،  یانشا

خـوب بـراي    یکجانشـین  عنـوان به با نسبت درآمدهاي مالیاتی به تولید ناخالص داخلی است
  
1- Williamson 
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، در ایـن پـژوهش نیـز بـراي     کـرد اسـتفاده   توسعهدرحالبرآورد عملکرد مالیاتی کشورهاي 
 شـده  اسـتفاده متغیر عملکرد مالیاتی از نسبت درآمدهاي مالیاتی بـه تولیـد ناخـالص داخلـی     

جاري دولـت (قـادري، مشـیدي و     يهاپرداختاست. همچنین براي متغیر مخارج دولت از 
ایـن   افـزوده ارزشاقتصـادي بـا تقسـیم     يهـا بخش)، هریک از متغیرهاي 89: 1393ایزدي، 
و  انـد شـده  داده) نشـان  117: 1389بر تولید ناخالص داخلی (فالحتـی و همکـاران،    هابخش

رم و توسعه انسانی به ترتیب از شاخص بهاي کـاالي مصـرفی بـر اسـاس سـال      براي متغیر تو
توسـعه انسـانی   ) و شـاخص ترکیبـی   171: 1384و موسوي،  پورنعمت(پورمقیم،  1383پایه 

 يبرا که در آن گرفته انجام Microfitافزار نرم از استفاده ) با7رابطه ( استفاده شد. برآورد
 بـرآورد  بار +1k+)1(mتعداد  به یعنی مقادیر، ممکن یباتترت تمامی يبرا و حاالت تمام

 يمتغیرهـا  تعـداد  نیـز  kو  کنـد میتعیین  محقق که است وقفه تعداد : حداکثرm، کندمی
) در ایـن  ARDL( تـوزیعی  وقفـه  بـا  است. مزیت استفاده از الگـوي خودتوضـیح   توضیحی

و حتی در شـرایطی   ندارد صورت انفرادي اهمیتیجمعی بودن متغیرها به است که درجه هم
 مـدت کوتـاه بودن متغیرها متفاوت است، امکان به دست آوردن روابط  جمعیهمکه درجه 

 و بلندمدت معتبر وجود دارد.
 و 3کـویین  حنـان  2،بیزین –شوارتز  1،آکائیک معیارهاي از یکی از استفاده ادامه با در
 دلیـل دارا بـودن   و بـه  معادلـه مناسـب بـراي تخمـین انتخـاب      4،شـده تعـدیل  تعیین ضریب

از  يزیـاد  يآزاد درجـه  تـا  شـد  اسـتفاده  بیزین -شوارتز معیار از ،100 از کمتر هاينمونه
 لحـاظ  بـه  متغیرهـا  اسـت،  الزم ابتـدا  بلندمـدت  رابطه برآورد از نرود. همچنین قبل دست

گیرنـد.   قـرار  بررسـی  مـورد  )جمعـی هم( رابطه بلندمدت نبود یا وجود و نامانایی و مانایی
 دارد، پدیـده  وجـود  زمانی يسر هايداده شامل هايرگرسیون در که مشکلی ترینعمده

 زمـانی  يسـر  متغیـر  دو هـر  کـه  اسـت  آن از ناشی مشکل است. این ساختگی رگرسیون

 و يصـعود  هـاي حرکـت ( زمـان  بـه  يشدید تمایل توضیحی)، يمتغیرها و وابسته (متغیر
  
1- Akaike Information Criterion 
2- Schwarz –Quinn Criterion 
3- Hannan- Quinn Criterion 
4- Adjusted R-Square 
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 زمـان  متغیـر  وجـود  از ناشی شودمیمشاهده  که باالیی 2R بنابراین ؛دهندمی نشان نزولی)

 ایـن  در بنـابراین  )؛1390متغیرهـا (آرام و قنبـري،    بـین  حقیقـی  ارتبـاط  از ناشـی  نه است،

 از بررسـی  مـورد  يمتغیرهـا  يبـرا  مانـایی  انجام آزمون جهت مدل تخمین از قبل مطالعه،

 شد. استفاده )ADF( 1یافتهتعمیم فولر دیکی آزمون

 ها و نتایجیافته -5

متغیرهاي موردبررسی، بیشـتر از  درجه انباشتگی باید مطمئن شد  انباشتگی همقبل از آزمون 
 Fیـا بیشـتر باشـند، مقـدار آمـاره       دودرجـه انباشـته از   يو در حالتی کـه متغیرهـا   است یک

 هــايروش .)4475: 2007، 3(انــگاعتمــاد نیســت قابــل 2شــده پســران و همکــارانمحاســبه
گوناگونی براي انجام آزمون ریشه واحد وجود دارد کـه در ایـن مطالعـه از آزمـون دیکـی      

 اسـت و  شـده  خالصـه ) 2در جـدول ( این شده است. نتایج  ) استفادهADFیافته (فولر تعمیم
مربـوط بـه    جینتا کهدرحالید. هستندر سطح نامانا  شده بررسی يرهایتمام متغ دهدمینشان 

 مانـا  گیـري  تفاضـل  بـار یـک بـا   رهایمتغ نیکه ا دهدمینشان  رهایمتغ نیتفاضل مرتبه اول ا

 جمعـی  هـم  لیـ هسـتند و امکـان اسـتفاده از تحل    I)1یک (درجهانباشته از درنتیجه  ،شوندمی
 فراهم خواهد بود. ARDLموسوم به 

 مدل براي متغیرهاينتایج آزمون دیکی فولرتعمیم یافته  -2 جدول

مدل داراي عرض از مبدأ و  متغیر
 وضعیت پایایی فرایند آزمون بدون روند

LTAXP 15/2- نامانا در سطح 
D(LTAXP) 88/3- مانا با یک مرتبه تفاضل 

LGOVP 45/2- نامانا در سطح 
D(LGOVP) 48/5- مانا مرتبه تفاضلبا یک 

LHDI 64/1- نامانا در سطح 
D(LHDI) 41/4- مانا تفاضلمرتبه با یک 

  
1- Adjusted Dickey-Fuller Test 
2- Pesaran et al. 
3- Ang 
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 2ادامه جدول 

 متغیر
مدل داراي عرض از مبدأ و 

 وضعیت پایایی فرایند آزمون بدون روند

LINF 86/2- نامانا در سطح 
D(LINF) 76/3- مانا مرتبه تفاضلبا یک 
LAGRI 25/0- نامانا در سطح 

D(LAGRI) 40/5- مانا مرتبه تفاضلبا یک 
LINDUS 73/2- نامانا در سطح 

D(LINDUS) 58/5- مانا مرتبه تفاضلبا یک 
 .پژوهش هايیافته :مأخذ 

 اعتباري جهت مدل مورداستفاده هايآزمون -1-5
هاي مرتبط با بررسی فرضیه نبود خودهمبستگی، ناهمسانی واریانس و صـحیح بـودن   آزمون

در جـدول  شده که خالصه آن و نتایج حاصل افزار مایکروفیت انجام شدتصریح مدل با نرم
دهنـده نبـود مشـکل خودهمبسـتگی، ناهمسـانی واریـانس و همچنـین        ) آمده است، نشـان 3(

 تصریح غلط در مدل تخمین است.
 هاي اعتباري در مدل تحقیقنتایج آزمون -3 جدول

 نتیجه F Prob نوع آزمون
Serial Correlation 5829/2 124/0 .خودهمبستگی وجود ندارد 

Heteroscedasticity2635/1 271/0 
ناهمسانی واریانس وجود 

 ندارد.

Functional form 2278/2 151/0 
مدل مشکل تصریح غلط 

 ندارد.
 .پژوهش هايیافته :مأخذ             

 ARDL پویاي حاصل از برآورد مدل جینتا -2-5
) و تعیـین  ARDLتوزیعی ( هايوقفه با در ادامه با استفاده از روش برآورد مدل خودتوضیح
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) و طـی  8بیزین، ابتدا مدل پویاي پژوهش طبق در رابطه ( -وقفه بهینه بر اساس معیار شوارتز
) آمده اسـت. بـا   4برآورد شده و نتایج حاصل از برآورد نیز در جدول ( 1363-1393دوره 

توسعه انسانی، بخش صـنعت و   شده در این جدول، متغیرهاي شاخصتوجه به نتایج خالصه
ج دولت نیز با یک وقفـه زمـانی داراي اثـر مثبـت و متغیـر شـاخص       همچنین مخار، خدمات

بـر نسـبت درآمـدهاي مالیـاتی بـه       دارمعنـی تورم و سهم بخش کشاورزي داراي اثر منفی و 
 تولید ناخالص داخلی هستند.

 )8(
DUMLINDUSLAGRILINFLHDI

LGOVPLGOVPLTAXPLTAXP

079.0381.2019.0197.0410.0

1594.0541.01480.0758.0

ARDL) 1، 1، 0، 0، 0، 0،0(برآورد با استفاده از ازحاصلنتایج-4 جدول

احتمال tآماره  ضریب متغیر
LTAXP(-1)480/0 639/3 002/0

LGOVP541/0 216/2 045/0
LGOVP(-1)594/0 958/1 064/0

LHDI 410/0 485/2 021/0
LINF 197/0- 237/2- 036/0

LAGRI019/0- 542/2- 059/0
LINDUS 381/2 279/4000/0

C758/0 230/2 037/0
DUM 079/0 0003/2 059/0

2R77/0
.پژوهش يهاافتهی: مأخذ        

 جمعیآزمون هم -3-5
 آزمــون ازمتغیرهــایی بــا درجــه انباشــتگی بــیش از یــک،  نبــودپــس از حصــول اطمینــان از 

وجـود   تـوان مـی باند پسران و همکاران استفاده شد. بر اساس ایـن آزمـون زمـانی     جمعیهم
آمده از حد بحرانـی  دستبه Fیک رابطه بلندمدت بین متغیرهاي مدل را پذیرفت که آماره 
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 هـم )، نتـایج آزمـون   5باشـد. جـدول (   تـر بزرگ) 1996شده پسران و همکاران (باالي ارائه
 =8Kشده پسـران و شـین بـراي    براي مدل این تحقیق و همچنین مقادیر بحرانی ارائه جمعی

 -116/3شـده برابـر   محاسـبه  Fبراي مدل موردنظر مقـدار   شودمی. مالحظه دهدمیرا نشان 
بنـابراین   درصد است؛ 90مطلق بیشتر از مقدار بحرانی در سطح اطمینان  است که ازنظر قدر

آمـده، فرضـیه وجـود    دسـت یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها وجود دارد و نتـایج بـه  
 .کندمی یدتأیبین متغیرها را  جمعی همرابطه 

جمعی نتایج آزمون هم -5 جدول
 و روند) مبدأباعرض از ( Fمقادیر حدود بحرانی

%99 %95 %90 تعداد متغیر
8K= I(0) I(1)

085/3 956/1
I(0) I(1)

447/3 272/2
I(0) I(1)

126/4 848/2
=F-96/3 :شدهمحاسبهآماره 

.پژوهش هايیافته: مأخذ

 بلندمدتبرآورد رابطه  -4-5
 ECMبین متغیرها، رابطـه بلندمـدت و همچنـین مـدل      جمعیهمفرضیه وجود  تأییدبعد از 

مدل برآورده شده در بلندمدت بـا توجـه بـه نتـایج      دهندهنشان) 9برآورد شده است. رابطه (
 دارمعنـی آمـده و  دسـت تخمین است. نتایج تخمین بلندمدت روابط میان متغیرها، ضرایب به

است. نتایج برآورد بلندمدت در این جدول نشـان   شدهخالصه ) 6در جدول (بودن ضرایب 
اسـت و یـک درصـد افـزایش در      دارمعنیضریب متغیر اندازه دولت مثبت و کامالً  دهدمی

 .شودمیدرصدي عملکرد مالیاتی  185/2افزایش  سببمخارج دولت 

LINDUSLAGRI

LINFLHDILGOVPLTAXP

358.0036.0

379.0788.0185.2459.1 (9) 
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ARDL) 1، 1، 0، 0، 0، 0، 0(برآورد بلندمدت با استفاده از ازحاصلنتایج-6 جدول

احتمالt آمارهضریبمتغیر
LGOVP185/2885/2009/0
LHDI788/0907/1070/0
LINF379/0- 754/1-094/0

LAGRI036/0- 017/2-048/0
LINDUS358/0186/3004/0

C459/1702/1103/0
DUM153/0784/1089/0

 .پژوهش هايیافته: مأخذ                    
به این معنی که با افزایش نسبت مخارج جاري دولـت بـه تولیـد ناخـالص داخلـی و      
گسترده شدن بخش عمومی و افزایش درآمـد شـاغالن ایـن بخـش، میـزان درآمـدهاي       

بـاال رفـتن    سـبب و  یابـد می گردد افزایشمالیاتی که از طریق مالیات بر درآمد اخذ می
شاخص عملکرد مالیاتی (نسبت درآمدهاي مالیاتی، مالیات بر درآمد، به تولید ناخالص 

، درنتیجه کشش مالیاتی مخارج دولت مثبت و فرضیه سوم رابطه علـت  شودداخلی) می
دولـت   و معلولی درآمد و مخارج دولت کـه قـبالً در بخـش تعریـف عملیـاتی مخـارج      

 شود. ید می، تأیشدمطرح 
همچنین ضریب تصحیح خطا نشانگر سرعت تصحیح خطـا و میـل بـه تعـادل بلندمـدت      

شده بـه سـمت رابطـه    متغیر وابسته تعدیل یتعادلبیدوره چند درصد از  در هر دهدمینشان 
که در هـر دوره   دهدمی، ضریب تصحیح خطا نشان 7. در جدول شودمیبلندمدت نزدیک 

. شـود مـی براي رسـیدن بـه تعـادل بلندمـدت تعـدیل       مدتکوتاه یتعادلبیدرصد از  519/0
بودن آن  دارمعنی)، 7مربوط به ضریب تصحیح خطا در جدول ( tهمچنین با توجه به آماره 

آمده در ایـن جـدول،   دست. با توجه به نتایج بهشودمیدرصد اطمینان مشخص  99در سطح 
 90در سـطح اطمینـان    و 541/0ی برابـر بـا   درجه تأثیرگذاري اندازه دولت بر عملکرد مالیات

است. همچنین هریک از متغیرهاي شـاخص ترکیبـی توسـعه انسـانی، سـهم       دارمعنیدرصد 
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افزوده بخش صنعت و خدمات و متغیر مجازي اصـالحات اساسـی مالیـاتی در سـطح     ارزش
ــان داراي اثــري مثبــت و   95 ــه دارمعنــیدرصــد اطمین ــدازه ب ــر  079/0و  314/0، 410/0ان ب

تا  1363 هايسالافزوده بخش کشاورزي طی اما نرخ تورم و ارزش عملکرد مالیاتی هستند؛
بـر عملکـرد    019/0و  -197/0بـه ترتیـب بـا ضـرایب      دارمعنـی داراي اثرات منفی و  1393

 مالیاتی است.

خطاتصحیحمدلبرآوردازحاصلنتایج-7 جدول
احتمالt آمارهضریبمتغیر

dLGOVP541/0805/1085/0
dLHDI410/0485/2021/0
dLINF197/0-237/2-036/0

dLAGRI019/0-0003/2-051/0
dLINDUS314/0279/4000/0

dC758/0230/2036/0
dDUM079/00003/2058/0

ECM(-1)519/0-941/3-001/0
2R62/0

.پژوهش هايیافته: مأخذ 

آزمون ثبات ضرایب (ثبات ساختاري) -5-5
انجام آزمون ثبـات ضـرایب اسـت. بـراي انجـام       ARDLروش  مهم در هايآزمونجمله  از

شـده اسـت. بـا انجـام ایـن آزمـون        استفاده CUSUMSQو  CUSUMاین آزمون از روش 
خط  افزار مایکروفیت نمودارهاي پسماند تجمعی و مجذور پسماند تجمعی را در بین دونرم

شـده درون فاصـله اطمینـان    . اگر نمودار ارائهکندمیدرصد) ارائه  95صاف (فاصله اطمینان 
، در مقابـل اگـر نمـودار    شـود مـی شکست ساختاري پذیرفتـه   نبودباشد فرضیه صفر مبنی بر 

شکسـت سـاختاري، رد و وجـود     نبودفاصله اطمینان را قطع کرده باشد فرضیه صفر مبنی بر 
بـراي یـافتن تغییـرات     CUSUMذکر است آمـاره  . شایانشودمییرفته شکست ساختاري پذ
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زمانی که انحراف از  CUSUM OF SQUAREسیستماتیک در ضرایب رگرسیون و آماره
 ).2و  1(نمودارهاي  باشدمیپایداري ضرایب رگرسیون اتفاقی و ناگهانی است مفید 

CUSUM آزمون -2 نمودار

CUSUMSQ آزمون -3 نمودار

شـده در هـر دو   ازآنجاکه نمودار پسماند تجمعی رسـم  ) 3(و  )2(با توجه به نمودارهاي 
درصدي بوده و مرزهاي این محـدوده را قطـع نکـرده اسـت،      95نمودار، بین فاصله اطمینان 

شود و بر اسـاس ایـن نتـایج، ضـرایب     فرضیه صفر مبنی بر وجود ثبات ساختاري پذیرفته می
در طول دوره بررسی شده داراي ثبات هستند. متغیرها
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جهانی براي این نمونه از منابع طبیعی، بودجه کشور نیز تحت تأثیر قرار گرفته و دستیابی بـه  
شـود. مشـکل مزبـور بـراي اقتصـاد      شده در بودجـه دچـار مشـکل مـی    اهداف از پیش تعیین

هـاي اقتصـادي نیـز مواجـه هسـتند، چنـدین برابـر سـایر         کشورهایی نظیر ایران که با تحـریم 
توســعه اســت. بــروز مشــکالت یادشــده، منــابع مــالی دولــت در بخــش  کشــورهاي درحــال

گـذاري در منـابع انسـانی و    شـدت محـدود کـرده اسـت و سـرمایه     درآمدهاي مالیاتی را بـه 
 افـزایش  طـورکلی، کند. بهها و درنهایت رفاه جامعه را با مسائل جدي مواجه میزیرساخت

 هـا مالیـات  آوريجمـع  در تأخیر زمان ست، اول آنکها ممکن راه دو از مالیاتی درآمدهاي

 مـورد  در یادشـده  شـرایط  باشـد. اگرچـه   پذیرانعطاف مالیاتی سیستم تر، و دوم آنکهکوتاه

 کشـورها  تمام براي کلی یحکم تواننمی است، صادق کشورها از بسیاري مالیاتی سیستم

 طـوالنی  نسـبتاً  زمـانی  هـاي وقفـه  بـا  مالیـات  آوريجمـع  در که در کشورهایی .کرد صادر

 کمتر هاآن ملّی درآمد به نسبت مالیاتی درآمدهاي دیگر، کشش سوي از و هستند روروبه

 اخیر، شرایط گذارد.می جايبه خود از متفاوتی نتایج کامالً تورم نرخ تغییرات است، 1 از

 در که است شرایطی بلکه نیست، مباحث نظري بررسی براي اقتصاددانان انتزاعی تصورات

 خـوبی بـه  پیشـرفته  کشـورهاي صـنعتی   از برخی حتی و توسعهدرحال کشورهاي از بسیاري

 نیسـت،  درآمـدهاي مالیـاتی   افزایش اصلی مشکل کشورها، قبیل این براي است. محسوس

مـوارد   از بسـیاري  در اسـت.  سـاز مسئله تورم اثر در مالیاتی درآمدهاي حقیقی کاهش بلکه
 هـاي اسکناس چاپ و بانکی سیستم به هادولت مراجعه طریق از مالیاتی درآمدهاي کاهش

هـاي سـري زمـانی و    شود. در این راستا، پژوهش حاضر بـا اسـتفاده از داده  می جدید تشدید
هـاي  هاي پویاي خود بازگشت با وقفـه خصوص مدلجمعی در اقتصادسنجی، بهتکنیک هم

مدت عملکرد مالیاتی، با اسـتفاده  بلندمدت و کوتاهتوزیعی و سازوکار تصحیح خطا، روابط 
از متغیرهاي نرخ تورم، شاخص ترکیبـی توسـعه انسـانی، مخـارج دولـت، درجـه بـاز بـودن         

 هاي صنعت و خدمات، براي ایران برآورد شد.اقتصاد، سهم بخش کشاورزي و سهم بخش
ه نرخ تورم اثر مدت حاکی از آن است کنتایج حاصل از برآورد مدل بلندمدت و کوتاه

مالیـاتی ایـران را تأییـد    دار بر عملکرد مالیاتی دارد که وجود اثر تانزي در نظام منفی و معنی
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هـاي کشـاورزي، صـنعت و خـدمات و میـزان      افـزوده بخـش  میـزان ارزش  کند، همچنینمی
 مدت و بلندمدت بر عملکرد مالیـاتی اثرگـذار اسـت. مثبـت    کوتاه شاخص توسعه انسانی در

 کـه  ایـن اسـت   از حـاکی  مالیـاتی  عملکرد و خدمات و صنعت هايبخش بین رابطه بودن

 هااین بخش اند.داشته کشور در مالیاتی هايپایه عنوانبه مهمی نقش هابخش این گسترش
قبیـل   از وسـیعی  مالیـاتی  هـاي پایـه  داراي خـدمات  بخـش  دارنـد و  بـاالیی  مالیـاتی  کشش

 ورزشـی،  خـدمات  امـالك،  انتقـاالت  و نقل مستغالت، مشاغل، حقوق، مانند درآمدهایی

که شاخصه اصلی یـک نظـام مالیـاتی کـارا، بـاال بـودن سـهم        هستند. ازآنجا آموزش و ارث
درآمدهاي مالیاتی از تولید ناخالص داخلی است، جا دارد سیستم مالیاتی براي گسترش پایه 

هاي مالیاتی ت حذف معافیتمالیاتی حرکت کند و براي تحقق این امر تا حد امکان در جه
 هاي مالیاتی تالش کند؛ زیـرا کردن دوره وسیله کوتاهموقع درآمدهاي مالیاتی بهو وصول به

هـاي معـوق وجـود    به سبب برخورداري کشور از منابع نفتی حساسیت چشمگیري به مالیات
 هـا . دولتکنندیماقدام هاي بسیار طوالنی به پرداخت مالیات ندارد و مؤدیان مالیاتی با وقفه

 باز را مالیاتی فرار راه مالیاتی، هايمعافیت و مالیاتی حمایتی هايسیاست برخی اتخاذ با گاه
 فـرار  نباشد، موجود مالیاتی نظام در نیز کارآمد اطالعات سیستم در کهدرصورتی و کنندمی

 مالیـات  پرداخت از گروهی مالیاتی، هايمعافیت اعطاي با همچنین. یابدمی گسترش مالیاتی
 اگـر  بنـابراین  شـود؛ مـی  منجر دولت مالیاتی درآمدهاي کاهش به امر این و شوندمی معاف
 مـوردنظر،  مالیـاتی  درآمـد  کسب براي دولت نگیرد، صورت الزم دقت با هامعافیت اعطاي
 کاسه خالی بخش جبران براي یعنی کند؛می وارد جامعه دیگر هايگروه بر را سنگینی فشار

 مالیـاتی  هـاي معافیـت  از کـه  هـایی گـروه  بـر  بیشـتري  مالیاتی هاينرخ میزان مالیاتی، درآمد
 بـه  گسـترده،  مالیـاتی  هـاي اعطـاي معافیـت   تردیـد بـی . شـد  خواهـد  تحمیل نیستند، مندبهره

 بخـش  در که گونههمان .شودمی منجر مالیاتی اجرایی نظام ضعف و مالیاتی نظام ناکارایی

 از یـا کمتـر   مسـاوي  هـا مالیـات  قیمتـی  کشش کهدرصورتی شد، ذکر نیز موضوع ادبیات

 با طـوالنی  مسئله این یافت. خواهد کاهش تورم افزایش با مالیاتی درآمدهاي باشد، واحد

 بـوده  طوالنی وقفه هم ایران اقتصاد در شود.می تشدید مالیات آوريجمع هايوقفه بودن

باالسـت؛   ایـران  در تـورم  نـرخ  دیگـر،  سـوي  از کمـی دارد.  کشـش  مالیـاتی  هم سیستم و
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 تـانزي  فرضـیه  و مهیاسـت  کـامالً  مالیـاتی  حقیقی درآمدهاي براي کاهش شرایط بنابراین

 .شودمی تأیید دهد،می کاهش را مالیاتی درآمدهاي حقیقی تورم، افزایش اینکه بر مبنی
شـود  مشخص مـی اساس نتایج مطالعاتی نظیر این پژوهش و مقایسه آن با رابطه تانزي  بر

هاي برطرف کردن وقفه طوالنی مؤدیان مالیاتی در پرداخت مالیات کنترل تورم یکی از راه
نتایج حاصل از این پژوهش در رابطه با اثرگذاري نرخ تـورم بـر عملکـرد مالیـاتی بـا       است.

همچنین زراءنژاد، )، 2010)، اعجاز و احمد (1384( پور و موسويمطالعات پورمقیم، نعمت
افـزوده  و در زمینـه تحلیـل اثرگـذاري ارزش    ) مطابقـت دارد 1393پور (ه ایزدي و حسینتبع

افـزوده بخـش صـنعت و خـدمات بـر عملکـرد مالیـاتی،        بخش کشاورزي و مجمـوع ارزش 
)، 1391صـادقی (  ،)1391( خراسـانی  و نتایجی مشابه با نتایج حاصل در مطالعـات شـکیبایی  

. ه اسـت دسـت آمـد   )، بـه 2011) و موتاسـکو ( 2007)، گوپتـا ( 1394شکیبایی و همکاران (
همچنین در ارتباط با اثرگذاري مخارج دولتی بر عملکرد مالیاتی، نتایج این پژوهش مطـابق  

بنابراین با توجـه   ) حاصل شد؛2010) و سائونوریس و پین (2007با نتایج مطالعات نیامونگا (
ن اقتصادي بـر نسـبت درآمـدهاي    به نتایج پژوهش پیرامون اهمیت اثرگذاري متغیرهاي کال

توان مواردي را براي افـزایش عملکـرد مالیـاتی پیشـنهاد     مالیاتی به تولید ناخالص داخلی می
هاي مالیاتی از طریق برقـراري  اند از کاهش تأخیرات غیرقانونی وقفهکرد. این موارد عبارت

هـاي  ریـق حـذف معافیـت   پذیر در رابطه با تورم، گسترش پایه مالیاتی از طهاي انعطافنرخ
هاي جدید مالیاتی در کشور و تعیین نرخ بهینـه مالیـات بـراي    غیرضروري، شناسایی ظرفیت

 حداکثر کردن درآمدهاي مالیاتی با توجه به نرخ تورم موجود.
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 منابع
 و مدتکوتاه اثرات بررسی« ،)1390(قنبري  علی و صدیقه آرام، عبدالرحمن، آرام،

 و  ECMهايروش با ایران در مسکن قیمت حباب بر تأثیرگذار عوامل بلندمدت
ARDL« 1-15آذرماه:  3-2 ،ایران شهري اقتصاد کنفرانس اولین. 

تأثیر شاخص توسعه انسانی بـر رشـد اقتصـادي    « ،)1392اسماعیلی (سید میثم و  اسدي، علی
هاي رشـد و توسـعه   فصلنامه پژوهش ،»سوئیچینگ -ایران در قالب مدل مارکوف

 .89-104): 12( 3، اقتصادي
 مـؤثر بررسی عوامـل  «) 1384، معصومه و میرحسین موسوي (پورنعمت ،پورمقیم، سید جواد

): 17( 5، پژوهشـنامه اقتصـادي  ، »بر سطح وصول مالیاتی در سیسـتم مالیـاتی ایـران   
178-161. 
ان بــرآورد ظرفیــت مالیــاتی در اســت«، )1387ســلطانی شــیرازي (الیزابــت پیرایــی، خســرو و 
 .43-72): 49(1، فصلنامه مالیات، »فارس

تهران، انتشارات نور  ،اقتصادسنجی کاربردي به کمک مایکروفیت ،)1393تشکینی، احمد (
 علم.

 بر آن تأثیر و شدنجهانی فرایند«)، 1391پورغفار دستجردي (جواد تقی سلطانی، مهدي و 

 20، اقتصـادي  هـاي سیاسـت  و هـا پـژوهش  فصلنامه ،»ایران در مالیاتی درآمدهاي
)62 :(170-143. 
فصـلنامه   ، »درآمـد مالیـاتی مشـاغل در اسـتان تهـران      هـاي وقفهبرآورد «، )1392ثانی، باقر (

 .73-94 ):4(1 ،مالی و اقتصادي هايسیاست
اندازه دولت و رشد اقتصـادي در ایـران؛ روش   «)، 1389گودرزي (حسین دژپسند، فرهاد و 

 .189-207): 42(14، هاي اقتصادي ایرانصلنامه پژوهشف ،»ايآستانهرگرسیون 
تأثیر اندازه دولت و حکمرانـی خـوب بـر توسـعه     «، )1393شاهنوشی (ناصر رفیعی، هادي و 

هــاي فصــلنامه پــژوهش ،»کــارگیري رگرســیون مــوزون جغرافیــاییانســانی بــا بــه
 .153-181): 58(19 اقتصادي ایران،
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 گیـري انـدازه  و بررسـی «)، 1393پـور ( و فاطمه حسـین  تبعه ایزدي، امین ،زراءنژاد، منصور

 پژوهشـنامه  فصـلنامه  ،»ایـران  در مالیـاتی  درآمـدهاي  نفتـی بـر   درآمـدهاي  تـأثیر 

 .111-137 ):28( 72 ،بازرگانی
 منفـی  آثار و مالیاتی قانونی هايوقفه گیرياندازه«، )1387کالنتري (محسن زمانی، احمد و 
 .67-87: 11، اقتصادي هايسیاست و هاپژوهش، »ایران در آن

ــد و  ــانی شــبخانه (صــابر سپهردوســت، حمی ــد و  «)، 1394زم ــع درآم ــارتویی توزی ــود پ بهب
 .77-92): 10( 3، کالن و راهبردي هايسیاست ،»مالیاتی گذاريسیاست

مالیـاتی   درآمـد خوب بر  یاثر حکمران یبررس« ،)1393رجبی (فهیمه سپهردوست، حمید و 
، دانشـگاه بـوعلی   نامه کارشناسـی ارشـد  پایان، »اندازچشمکشورهاي منتخب سند 

 سینا همدان.
 هـا شرکت درآمد بر اتیمال قانون رییتغ تأثیر« ،)1387کالمی (عبدالحکیم سعیدي، پرویز و 

-198: 3)51، (فصلنامه تخصصـی مالیـات   ،»يدیتول هايشرکت گذاريسرمایه بر
168. 

 ،)1394الـدینی ( و زهـرا کمـال   فاطمـه ، طالقانی ،نژاد، محمدرضااحمدي ،شکیبایی، علیرضا
کشـور بـا رهیافـت اقتصادسـنجی      هـاي اسـتان برآورد ظرفیت اقتصادي مالیات در «

 .177-199): 77( 26، پژوهشنامه مالیات ،»فضایی
عملکـرد   بـر  مـؤثر  عوامـل  تـأثیر  بررسـی «)، 1391خراسـانی ( محمـود  علیرضـا و   شکیبایی،

 راهبـرد  فصـلنامه  ، »)1380-1388( اسـتانی  هـاي داده از اسـتفاده  بـا  ایـران  مالیاتی
 .181-200): 2( 1، اقتصادي

بررسی تأثیر شاخص کنترل فساد اداري و اثربخشی دولـت بـر   « ،)1391صادقی، سیدکمال (
، »مالیاتی (مطالعه موردي کشورهاي بـا درآمـد سـرانه متوسـط و بـاال)     درآمدهاي 

 .229-248): 62(14، پژوهشنامه مالیات
اقتصـادي و   هـاي سیاسـت ارزیـابی تـأثیر   « ،)1393( زادهعیـدي شهرام و  حسینعلیصمدي، 

ــق      ــران در اف ــاتی ای ــام مالی ــرد نظ ــر عملک ــاتی ب ــازي   1404مالی ــت الگوس (رهیاف
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 .209-181): 69( 21، پژوهشنامه مالیات ،»سیستم)شناسی پویایی
 خودرگرسـیونی  رویکـرد  ایـران  در تـورم  و پـول « ،)1389( مالییتقی، علی و سعید نیاطیب

 .29-3): 10( 15، برنامه و بودجه ،»)VAR( برداري
 ،)1392و رضـا صـمدي (  خدیجـه   ،زادهتقـی  طامه،میريالسادات، اشرف ،عظیمی، سیدرضا

 و اقـدامات صـورت   )1389-1391( هـاي سـال بررسی روند و علل تورم در ایـران در  «
 .58-25: 1)1( ،اقتصادي و مالی هايیاستس فصلنامه، »گرفته براي مهار آن

مؤثر بـر ظرفیـت مالیـاتی    بررسی عوامل « ،)1387بهارونداحمدي (اسماعیل فرازمند، حسن، 
 .141-168): 51( 3، فصلنامه تخصصی مالیات ،»در استان لرستان

بـرآورد ظرفیـت   « ،)1389( نایینینظیفیسحر و مینو  ،عباسپور ،فتاحی، شهرام ،فالحتی، علی
 7، پژوهشـنامه مالیـات دوره جدیـد    ،»عصبی هايشبکهمالیاتی کشور با استفاده از 

)56 :(123-103. 
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