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بررسی بودجه عمومی کشور نشان دهنده ضرورت افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین
منابع عمومی است .افزایش مالیاتها بر منابع و مصارف بودجه عمومی GNP ،و رفاه اجتماعی
موثر خواهد بود .در این تحقیق ضمن معرفی یک مدل تعادل عمومی ( )CGEمناسب برای
تحلیل سیاستهای مالی ایران ،آثار افزایش سه گروه اصلی مالیاتی شامل؛ مالیات بر محصول،
مالیات بر واردات و مالیات بر درآمد خانوارها و نیز افزایش همزمان هرسه نوع مالیات مذکور
)در قالب سه سناریوی منفرد و یک سناریوی مرکب( در نرم افزار  GAMSبررسی شده است.
مقایسه نتایج سناریوهای منفرد نشان میدهد بیشترین میزان تأثیرات مربوط به افزایش 01
درصدی مالیات بر محصول است که منابع و مصارف عمومی را  1/88و  1/97درصد افزایش
و کسری بودجه و رفاه را تا  00/10و  0/88درصد کاهش میدهد .اما در مجموع بهترین نتایج
از اجرای سناریوی مرکب با کاهش  07/90درصدی کسری بودجه متأثر از افزایش  0/62و
 0/01درصدی منابع و مصارف عمومی در کنار صرفاً کاهش  1/00درصدی رفاه حاصل
میشود ،که به عنوان سناریوی برگزیده جهت اجرا توصیه میگردد .ضمناً ،به دلیل گستره
محدود پایههای مالیاتی در تمام سناریوها تغییرات  GNPمنفی و ناچیز به دست آمده است.
واژههای کلیدی :منابع و مصارف بودجه دولت ،توازن بودجه دولت ،مدل تعادل عمومی،
محصول ناخالص ملی.
طبقهبندی .Q34 ،H68 ،H63 ،H62 ،H21 ،H11 :JEL

 1مقاله حاضر مستخرج از رساله دکتری نویسنده اول در دانشگاه سمنان است.
 نویسنده مسئول مکاتبات
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 -1مقدمه
در تفکرات مبتنی بر نظام اقتصاد بازار ،گستره حضور و دخالت دولت در اقتصاد براساس
محاسن و معایب آن تحلیل میگردد .از جمله دالیل ورود دولت به اقتصاد ،مصادیق
شکست بازار 0عنوان می شود .حضور دولت در اقتصاد مخارجی را در پی خواهد داشت و
نیازمند پیش بینی منابعی برای تأمین مخارج مذکور است .مخارج عمومی براساس
چهارچوب کلی طبقهبندی منابع و مصارف بودجه عمومی (بارتون )6100 ،6مشتمل بر؛
درآمدها ،واگذاری داراییهای سرمایهای و واگذاری داراییهای مالی و مصارف عمومی در
برگیرنده؛ هزینهها ،تملک داراییهای سرمایهای و تملک داراییهای مالی است.1
در میان اجزاء منابع و مصارف عمومی ،درآمدها و هزینهها به عنوان اجزاء اصلی و پایدار
بودجه عمومی قلمداد میشوند (بوهانون و دیگران .)6100 ،0هرچند در اقتصاد ایران
بهواسطه عدم تکامل نظام بودجهریزی و اتکاء به منابع زیرزمینی سهم و ارزش نسبی
واگذاری داراییهای سرمایهای طی سالهای متمادی قابل توجه بوده است ،اما به هر حال
در بلندمدت درآمدهای مالیاتی ،یگانه بخش اصلی منابع بودجه عمومی میباشد .در متون
اقتصادی با تأکید بر محاسن حضور بخش خصوصی در اقتصاد و مضرات و ناکارآمدی
حاصل از ورود دولت به حوزه بنگاهداری اقتصادی ،توصیه میشود که حتی در مدیریت
منابع زیرزمینی نظیر نفت نیز عملیات اجرایی به بخش خصوصی واگذار گردیده و حضور
دولت در قالب درآمدهای مالکانه ،نظارت بر تولید و بهرهبرداری جهت اطمینان از برداشت
صیانتی منابع مذکور ،محدود گردد.8
پرداختن به مالیاتها و گسترش ظرفیتهای این حوزه مستلزم شناخت اجزاء مختلف آن
و بررسی و تحلیل تمام جوانب اعمال سیاستهای مالیاتی خواهد بود .اعمال سیاستهای
مالیاتی جدید به منظور افزایش تدریجی سهم درآمدهای مالیاتی در منابع بودجه عمومی

1

Market Failures
Barton
 3برای اطالعات بیشتر در خصوص دستورالعمل طبقهبندی آمارهای مالی دولت به سایت صندوق بینالمللی پول
مراجعه شودhttp://www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal.pdf :
4
Bohanon et al.
 5براساس قوانین بودجه ساالنه کشور نروژ نقش دولت این کشور در امور مربوط به منابع نفتی به همین شکل است.
برای مطالعه بیشتر موضوع به قانون بودجه نروژ در سال  6102در وبسایت بودجه ملی آن کشور به نشانی
 www.statsbudsjettet.noمراجعه شود.
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با توجه به پایان پذیر بودن درآمدهای حاصل از فروش منابع زیرزمینی ،اجتناب ناپذیر
است.
در این تحقیق به منظور فراهم نمودن یک بستر تحلیلی مناسب به تشریح محاسن
بهکارگیری الگوهای ت عادل عمومی و مزیت استفاده از این گروه مدلها در تحلیل
سیاستهای مالی در قیاس با الگوهای تعادل جزئی پرداخته میشود .به این منظور با
بهکارگیری یک مدل تعادل عمومی 0مناسب برای اقتصاد ایران و با استفاده از جدیدترین
ماتریس حسابداری اجتماعی موجود ،6به تجزیه و تحلیل آثار اقتصادی تغییر در نرخ برخی
از انواع مهمترین مالیاتها مشتمل بر؛ مالیاتهای بر محصول ،مالیات بر واردات (تعرفههای
وارداتی) و مالیات مسقیم بر درآمد خانوارها ،پرداخته خواهد شد .در ادامه با تأکید بر
مهمترین جوانب تحلیل سیاستهای مالی شامل؛ آثار تخصیصی ،تثبیتی و توزیعی،
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
عمومی و محصول ناخالص ملی ( ،)GNPبررسی میشود .از این طریق ضمن تشریح تبعات
هر سیاست و مقایسه نتایج ،بهترین سناریوی سیاستی به منظور افزایش سهم درآمدهای
مالیاتی در منابع بودجه عمومی و اتکاء هرچه بیشتر به این منبع معرفی میگردد.
در ادامه این تحقیق و در بخش دوم به بررسی مبانی نظری و در بخش سوم به مرور
پیشینه تحقیق پرداخته شده است .در بخش چهارم مدل تعادل عمومی سازگار با اقتصاد
ایران معرفی و تصریح شده ،در بخش پنجم آثار تغییر نرخ مالیات تحت چهار سناریوی
سیاستی ارائه گردیده و نهایتاً در بخش ششم نیز تحلیل نتایج ،نتیجهگیری و ارائه پیشنهاد
آمده است.

 -2مبانی نظری
مالیاتها به عنوان یکی از مهمترین منابع تأمین مالی دولت محسوب میگردند .طیف
وسیعی از انواع مالیاتهای اقتصادی برای دولتها قابل وضع است .انواع مالیاتهای
مستقیم شامل؛ مالیاتهای بر اشخاص حقوقی ،مالیاتهای بر درآمد و مالیاتهای بر ثروت
و انواع مالیاتهای غیر مستقیم شامل؛ مالیات بر واردات و مالیاتهای بر کاالها و خدمات
1

)Computable General Equilibrium (CGE
 2جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعی کشور براساس حسابهای ملی سال  0171میباشد که در سال 0171
توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی منتشر شده است.
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هستند .عالوه بر درآمدهای مالیاتی گستره وسیعی از انواع درآمدهای غیر مالیاتی شامل؛
درآمدهای حاصل از مالکیت دولت مشتمل بر؛ سود سهام شرکتهای دولتی ،درآمدهای
حاصل از اجاره و درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کاالها ،نیز وجود دارد.0
در کنار انواع درآمدها ،واگذاری داراییهای سرمایهای دیگر بخش اصلی منابع بودجه
عمومی دولت قلمداد میشود .این بخش شامل درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و گاز
طبیعی و فروش اموال منقول و غیر منقول میباشد .آخرین بخش منابع بودجه عمومی
دولت واگذاری داراییهای مالی و یا بهعبارتی استفاده از انواع روشهای استقراض و
دریافت تسهیالت مالی میباشد که تأثیر مستقیم آن افزایش سطح بدهیها و تعهدات
مالی دولت است.
مصارف عمومی دولت شامل سه بخش اصلی؛ هزینهها ،تملک داراییهای سرمایهای و
تملک داراییهای مالی میباشد .هزینهها بیشترین سهم را در بین اجزاء مصارف عمومی
دولت به خود اختصاص میدهند که مشتمل بر؛ جبران خدمات کارکنان ،استفاده از کاالها
و خدمات ،هزینههای اموال و داراییها ،یارانه ،کمکهای بالعوض و هزینههای در راستای
بهبود رفاه اجتماعی میباشند .بخش دوم مصارف عمومی تملک داراییهای سرمایهای یا
به عبارتی سرمایه گذاریهای دولت در طرحهای عمرانی میباشد .نهایتاً بخش آخر مصارف
عمومی تملک داراییهای مالی یا به عبارتی بازپرداخت بدهیهای دولتی است.6
معموالً درجه تحققپذیری مصارف بودجهای از منابع بودجهای دولت باالتر است ،به همین
دلیل هر چند اغلب در مرحله پیشنهاد بودجه سعی بر ارائه یک بودجه متوازن میباشد
اما بهواسطه تحققپذیری ضعیفتر منابع عمومی و نیز بودجهریزی توأم با خوشبینی در
عمل اغلب مصارف بودجهای فراتر از مقادیر پیشبینی شده و برعکس منابع بودجهای
ال کسری بودجه مسئلهای متداول در
کمتر از مقادیر برآورده شده تحقق مییابند .1لذا عم ً
بودجه عمومی دولت است .از طرفی ذخایر خدادادی نفت و گاز طی سالیان متمادی به
 1برای توضیحات بیشتر درخصوص تاریخچه و شرایط وضع مالیات در ایران و جهان و موضوعاتی چون؛ نظام
بین المللی مالیاتی ،درآمد تحصیل شده از خارج از کشور و موارد مربوط به آن ،بخشنامهها و مقررات مالیاتی و دیگر
موضوعات مفید و مرتبط با نظام مالیاتی به ) Tavakol (2007و دیگر مقاالت این شماره فصلنامه مراجعه شود.
 2برای اطالع از ترکیب منابع و مصارف بودجه عمومی و سهم هر یک از اجزاء به خالصه تحوالت اقتصادی کشور،
( )0178در وبسایت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ( )www.cbi.irمراجعه شود.
 3برای اطالعات بیشتر پیرامون چگونگی تحققپذیری منابع و مصارف بودجه عمومی ایران به & Komijani
) Varharami (2015مراجعه شود.
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عنوان سهم اصلی بودجه عمومی قلمداد شده است اما به دلیل پایانپذیر بودن منابع
مذکور در آیندهای نهچندان دور درآمدهای مالیاتی به تنها منبع تأمین مالی دولت بدل
خواهد شد و روش استقراض نیز بهواسطه ضرورت بازپرداخت و انتقال کسری بودجه به
ادوار آتی نمیتواند در بلندمدت منبع پایداری برای تأمین مالی باشد.
از اینرو درآمدهای مالیاتی بیشترین سطح اهمیت را در تأمین مالی دولت خواهند داشت
و تأثیرات خرد و کالن بسیاری نیز بر تخصیص منابع و توزیع درآمد خواهند داشت.
چهارچوب تحلیلی مشخصی برای ارزیابی نتایج اجرای سیاستهای مالی در اقتصاد وجود
دارد که تمرکز آن بر بررسی سه دسته آثار کلی اجرای سیاست مالی یعنی؛ آثار تخصیصی،
آثار توزیعی و آثار تثبیتی میباشد .آثار تخصیصی ،تغییر در چینش بهینه عوامل و منابع
تولید در بخشهای مختلف اقتصادی و بازتخصیص منابع درنتیجه اعمال سیاست را مورد
توجه قرار می دهد و آثار توزیعی بر تأثیرات درآمدی و تغییرات توزیع درآمد متمرکز است0
که درآمد مالیاتی دولت را میتوان جزئی از سرفصل اثر توزیعی دانست .همچنین اثر
تثبیتی بر تأثیرات محتمل موافق یا مخالف چرخهای سیاست مالی در ادوار رکود و رونق
متمرکز است .البته در عمل تحلیل تبعات اعمال سیاستهای مالی در قالب سه دسته آثار
مذکور مستلزم تعریف شاخص های مناسب برای هر یک از این سه حوزه است که در
بخشهای دیگر تحقیق انجام خواهد شد.
براساس مفاهیم علم اقتصاد اعمال مالیات بر محصول (فروش) و یا افزایش نرخ این گروه
مالیاتها قیمت تمام شده سطوح مختلف محصول را افزایش خواهد داد و به عبارتی عرضه
را کاهش میدهد .تبعاً با انتقال منحنی عرضه به سمت چپ و باال ،تعادل جدیدی در
راستای منحنی تقاضا شکل خواهد گرفت که بسته به کشش قیمتی عرضه و تقاضا ،قیمت
تعادلی افزایش و مقدار تعادلی کاهش مییابد .میزان رفاه جامعه در اثر اعمال چنین
سیاستی متناسب با کاهش سطح اضافه رفاه تولید کننده و مصرف کننده کاهش خواهد
یافت ،هرچند بخش ی از آن در قالب درآمد مالیاتی به دولت منتقل میگردد .از طرفی
بهواسطه کاهش مقدار تعادلی ،سطح تقاضای عوامل تولید کاسته شده و با احتساب آثار
رکودی چنین تغییری عرضه کل اقتصاد نیز به احتمال قوی متأثر خواهد شد .6تأثیرات
یاد شده اغلب آثار اولیه اعمال مالیات است که از یک رویکرد تحلیلی مبتنی بر تعادل
1

برای اطالعات بیشتر در خصوص تأثیر سیاستهای مالی بر توزیع درآمد در ایران به )Dadgar et al. (2008

مراجعه شود.
Ferguson & Maurice
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جزئی پیروی میکند .اعمال چنین ساستی عالوه بر آثار مستقیم و اولیه ،آثار غیرمستقیم
و آثار القایی 0نیز بر دیگر بازارها و بخشهای اقتصادی خواهد داشت .از جمله آثار
غیرمستقیم میتوان به تبعات اعمال سیاست بر بازار عوامل تولید و آزاد شدن یا بیکار
شدن عوامل در اثر اعمال سیاست و جابهجایی آنها به دیگر بازارها ،همچنین تغییر در
قیمت نسبی بهواسطه وضع یا افزایش مالیات بر بازارهای وابسته (بازار کاالهای جانشین
یا مکمل) و تغییر در عرضه و تقاضای بازارهای وابسته ،اشاره نمود .همچنین بعد دیگری
از پیامدهای اعمال سیاست مالی آثار القایی و تأثیر اعمال سیاستهای مالیاتی بر قدرت
خرید فعاالن اقتصادی میباشد .ارتباطات و آثار فوق در یک الگوی تعادل جزئی قابل
بررسی و استخراج نبوده و نیازمند بهکارگیری یک الگوی تحلیلی کارآمد است که در این
تحقیق با استفاده از یک مدل تعادل عمومی ،ضمن مهیا نمودن امکان در نظر گرفتن آثار
غیرمستقیم و القایی ،امکان یک تحلیل نسبت ًا صحیح و جامع را در سنجش ابعاد واقعی
اجرای سیاستهای مالیاتی فراهم خواهد نمود.
افزایش نرخ مالیات بر واردات (تعرفههای وارداتی) نیز بسته به میزان کشش جانشینی
بین کاالهای تولید داخل و کاالهای وارداتی ،فشار تقاضا از کاالهای وارداتی را به کاالهای
تولید داخل جابهجا خواهد نمود که در پی آن تبعات اعمال چنین سیاستی به سایر
بخشها و بازارهای وابسته منتقل خواهد شد .افزایش تقاضای کاالهای تولید داخل (به
عنوان کاالهای جانشین واردات) ،احتماالً رونق در زنجیره تولیدات داخلی از طریق افزایش
تقاضای نهادههای واسطهای و نهادههای اولیه (کار و سرمایه) را سبب خواهد شد .آثاری
که بهرهگیری از یک مدل تعادل عمومی جهت احتساب آنها مدنظر قرار گرفته است.
آثار رفاهی اعمال چنین سیاستی نیز به برآیند آثار نهایی کاهش در میزان واردات و
افزایش در میزان تقاضای کاالی تولید داخل وابسته است ،به نحوی که آثار رفاهی منفی
کاهش تقاضای کاالی وارداتی و محدودیت اعمال شده در آن حوزه با آثار رفاهی مثبت
افزایش محصوالت تولید داخل و گشایش در تولید ملی ،تعیینکننده آثار رفاهی خالص و
نهایی اعمال این سیاست خواهد بود .در آن گروه از محصوالتی که کاالهای تولید داخل
امکان جانشینی کاالی خارجی را دارند احتمال آنکه اعمال تعرفههای فزاینده بر واردات
منافع خالص رفاهی در پی داشته باشد بیشتر و برعکس در مواردی که جانشین مناسب
برای کاالی وارداتی وجود ندارد و مزیتهای رقابتی تولید پایینتر از رقیب خارجی باشد،
Induced Effects

1
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اعمال مالیات بر واردات با زیان رفاهی خالص همراه خواهد بود .در هر حال یکی از
مهمترین دالیل یا توجیههای اعمال تعرفههای وارداتی حمایت از تولید ملی است ،چرا که
انتظار میرود که تقاضا از کاالی خارجی به محصول داخلی منتقل شده و به صورت
زنجیروار تقاضای منابع و عوامل داخلی و اشتغال منابع ملی افزایش یابد .درآمد مالیاتی
دولت از اجرای سیاست مالیاتی نیز وابسته به نرخ تعرفه و میزان واردات خواهد بود.
سومین نوع مالیات مورد بررسی در این تحقیق مالیات بر درآمد خانوارها است .در اینگونه
از مالیات قدرت خرید خانوار به عنوان مصرف کننده اصلی در اقتصاد هدف گرفته میشود
ال قدرت خرید خانوار کاهش یافته و بسته به میزان
و با وضع یا فزایش این نوع مالیات عم ً
نسبی کشش درآمدی ،تقاضای مؤثر خانوار کاهش یافته و از این طریق کاهش مستقیم
سطح رفاه اجتماعی و کاهش تقاضای مؤثر از بخشهای وابسته رخ میدهد.0
افزایش جداگانه هریک از سه نوع مالیات اشاره شده فوق میتواند به عنوان یک سناریو یا
گزینه سیاستی به منظور افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در منابع بودجه عمومی دولت
مطرح گردد .گزینه سیاستی دیگر نیز میتواند اعمال یک سیاست مرکب باشد .به این
صورت که دولت به طور همزمان افزایش نرخ هر سه نوع مالیات مذکور را در دستور کار
خود قرار دهد .تحت اعمال این سیاست مرکب ،حجم بیشتری از درآمدهای مالیاتی عاید
دولت شده و میتوان به این موضوع نیز خوشبین بود که اجرای گزینشی و صحیح مالیات
بر واردات از طریق تمرکز بر کاالهایی که مزیت رقابتی مناسب در اقتصاد ملی برای آنها
وجود دارد ،کمترین زیان رفاهی ناشی از محدود نمودن واردات و در عوض بیشترین منافع
رفاهی از طریق افزایش تقاضای محصوالت ملی و بهبود اقتصاد داخلی را به ارمغان آورد
و در نهایت تا حدودی آثار منفی رفاهی دو نوع مالیات دیگر را نیز تعدیل نمود.

 -3پیشینه تحقیق
تحلیل اقتصادی و زیست محیطی تحول در یارانه حوزه انرژی در ایران با استفاده از مدل
تعادل عمومی محاسبهپذیر (فرجزاده و بخشوده ،)6108 ،6عنوان مقالهای است که در آن
مضامین اقتصادی و زیست محیطی حذف یارانه بر انرژی در ایران با استفاده از یک مدل
 CGEمورد بررسی قرار گرفته است .طبق این تحقیق تحول یارانه حوزه انرژی از طریق
 1برای توضیحات بیشتر درخصوص شرایط وضع این نوع مالیاتها ،ارتباط آن ب ا ساختار اجتماعی و آثار رفاهی آن
به  Romerمراجعه شود.
2
Farajzadeh & Bakhshoodeh
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توزیع بخشی از درآمدهای حذف یارانههای مذکور به خانوارها ،رفاه اجتماعی را تا حدودی
افزایش خواهد داد و حذف یارانههای انرژی سبب کاهش انواع آلودگیها خواهد شد.
تأثیرات رفاهی و محیط زیستی مالیات سبز در ایران :یک مدل تعادل عمومی (شاهنوشی
و دیگران ،)6106 ،0عنوان مقالهای است که یکی از مهمترین چالشهای دولتها را
بحرانهای رفاهی و زیست محیطی میداند .بنابراین دولت موظف به اجرای سیاستها و
برنامههای مختلف نظیر مالیات سبز 6به منظور غلبه بر زیانهای رفاهی ،است .این مطالعه
با استفاده از مدل داده  -ستانده سال 0181و توجه به مقدار آلودگی و انتشار گازهای
آالینده ،به بررسی آثار رفاهی و زیست محیطی وضع مالیات سبز بر مصرف کننده انرژی
پرداخته است و با بهکارگیری نرم افزار  1GAMSتغییرات در رفاه را مورد بررسی قرار داده
است .نتایج بررسی حاکی از آن بوده است که مالیات سبز تقاضای سوختهای فسیلی را
هم در بخش مصارف واسطهای و هم مصارف نهایی آن کاهش خواهد داد و چنانچه
مالحظات زیست محیطی نیز در نظر گرفته شود تغییر در رفاه مثبت خواهد بود.
منابع طبیعی و وضع مالیات تحت یک مدل تعادل عمومی برای کشورهای در حال توسعه
(دواراجان ،)0788 ،0عنوان مقالهای است که در آن از مدلهای تعادل عمومی برای پاسخ
به پرسشهای وضع مالیات بهویژه پیرامون منابع طبیعی استفاده شده است .طبق این
تحقیق بهکارگیری اینگونه مدلها برای پرسشهای پیرامون منابع طبیعی به سه دسته
تقسیمبندی میشود:
 -0مدلهای مدیریت انرژی که نقش منابع طبیعی را به عنوان یک داده در فرآیند
تولید مدنظر قرار میدهند.
 -6مدلهای بیماری هلندی ،8که در پی یافتن آثار افزایش قیمت نفت بر اقتصاد
هستند.
 -1مدلهای تقلیل بهینه که موضوع برداشت بیرویه منابع و ارتباط بین استخراج
بهینه منابع و سرمایهگذاری را مورد بررسی قرار میدهند.
در این تحقیق کلیات مربوط به این موارد تحت یک مدل تعادل عمومی جمع شده است.
دولت و مالیات بهینه در اقتصاد بخش عمومی و کارکرد دولت و مالیات در ایران (دادگر
1

Shahnoushi et al
Green Taxes
3
)General Algebraic Modeling System (GAMS
4
Devarajan
5
Dutch Disease
2
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و دیگران ،)6101 ،0عنوان مقالهای است که طبق نظریههای اقتصاد بخش عمومی ،نظام
مالیاتی بهینه به همراه دولت بهینه را از ارکان محوری نظامهای اقتصادی پیشرفته
برشمرده است .طبق این تحقیق تجارب کشورهای مختلف نیز نشان دهنده نقش کلیدی
کارآمدی بخش عمومی و سالمت نظام مالیاتی در پایداری توسعه اقتصادی است .از اینرو
ضمن تحلیل ساختار دولت و مالیات ،دولت بهینه و مالیات بهینه را با کمک دو شاخص
نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی و نسبت مالیاتها به تولید ناخالص
داخلی مورد بررسی قرار میدهد .طبق آن وابستگی منابع مالی دولت در ایران به
درآمدهای نفتی در دوره مورد مطالعه ( )0186-0171تأثیر مستقیمی بر ایجاد ساختار
دولتی اقتصاد و گسترش اندازه دولت داشته است.
برآورد سطح بهینه مالیات بر آلودگی در اقتصاد ایران (هادیان و استادزاد ،)6101 ،6عنوان
مقالهای است که آسیبهای زیست محیطی ناشی از فعالیتهای اقتصادی را به عنوان
مهمترین پیامد منفی موثر بر رفاه جامعه شناخته و اذعان میدارد انتشار آلودگی همراه
با افزایش فعالیتهای اقتصادی ،تأثیر مثبت افزایش تولید و رشد اقتصادی بر رفاه اجتماعی
را کاهش میدهد ،از اینرو کنترل آسیبهای زیست محیطی ناشی از گسترش فعالیت
اقتصادی را از اهداف سیاستگذاران میداند .طبق این تحقیق یکی از این ابزارهای کنترل،
وضع مالیات بر آلودگی است که هدف اصلی تحقیق مذکور برآورد سطح بهینه مالیات بر
آلودگی در ایران است.
اثرات قیمتی مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از تکنیک داده  -ستانده (فریدزاد و
دیگران ،)6106 ،1عنوان تحقیقی است که بیان میکند اصالح نظام مالیاتی کشور ،با توجه
به هزینههای دولت و نااطمینانی کشور به درآمدهای نفتی ،یکی از مهمترین مسایل
اقتصادی کشور است .از این رو بهکارگیری نظام مدرن مالیات بر ارزش افزوده را یکی از
راهکارهایی میداند که به شفافیت نظام مالیاتی و اصالح ساختاری آن کمک خواهد کرد.
هرچند یکی از آثار بهکارگیری این نظام مالیاتی افزایش در قیمتها است و هدف از
تحقیق مذکور بررسی آثار قیمتی مالیات بر ارزش افزوده بوده است که با بهکارگیری
جدول متقارن داده  -ستانده نشان داده که با اعمال نرخ مالیات بر ارزش افزوده ،شاخص
عمومی قیمتها تا  %81و در صورت اعمال برخی معافیتها  %68رشد میکند.
1

)Dadgar et al. (2013
)Hadian & Ostadzad (2013
3
)Faridzad et al. (2012
2
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تحوالت انرژی و نیروی کار :شواهدی از ایران (الشهابی ،)6106،0عنوان مقالهای است که
آثار حذف یارانه بر نفت خام و سوخت را بر اقتصاد ایران بهویژه بر بازار کار تحت دو
سناریوی؛ توزیع درآمدهای اضافه شده به خانوارها در مقابل تزریق منابع به حوزه
سرمایهگذاری ،با استفاده از یک مدل تعادل عمومی بررسی نموده است .در این تحقیق
که حذف یکباره و تدریجی یارانه مورد بررسی قرار گرفته است نتایج نشان دهنده اثر
منفی کاستن از درآمد اضافی خانوارها بر تولید ملی و بازار کار میباشد.

 -4مدل تعادل عمومی سازگار با اقتصاد ایران
اصول حاکم بر جریان دایرهای فعالیتهای اقتصادی 6که شرایط تعادلی اقتصاد را نشان
میدهند میتوانند به صورت معادالت ریاضی بیان شوند .1حال با توجه به اینکه ماتریس
حسابداری اجتماعی تصویری از چرخه متعادل اقتصادی طی یک سال مالی مشخص را
بازتاب میدهد میتوان اصول حاکم بر چرخه اقتصادی و شرایط مربوطه را در قالب
ارتباطات بین اجزای مختلف ماتریس حسابداری اجتماعی بیان نمود.
عالوه بر مفهوم بازارهای به هم پیوسته مطرح شده توسط والراس 0و شرایط منتج شده از
جریان دایرهای اقتصاد ،برخی واقعیتهای نظری نیز از فعالیت بازیگران اقتصادی قابل
برداشت و استخراج خواهد بود .از جمله اینکه طبق نظریه رفتار مصرف کننده 8میتوان
فعالیت خانوارها را یک فعالیت بهینهسازی از نوع حداکثر کردن مطلوبیت با قید
محدودیتهای بودجهای و قیمتی در نظر گرفت که از این طریق تقاضای خانوارها برای
کاالها و خدمات ،قابل استخراج خواهد بود .همچنین بنگاههای اقتصادی نیز در طرف
عرضه تحت فنآوری ثابت و با هدف حداکثرسازی سود اقدام به تولید محصول میکنند.
به همین نحو برای سایر نهادها و بازیگران اقتصادی نیز امکان تصریح معادالت رفتاری
وجود خواهد داشت .اضافه نمودن چنین منطقهای رفتاری به روابط استخراج شده از
ماتریس حسابداری اجتماعی چارچوب کلی مدلهای تعادل عمومی محاسبهپذیر را شکل
میدهد.

1

AlShehabi
Circular Flow of Economic Activities
 3برای اطالع درخصوص مبانی الگوهای تعادل عمومی و تصریح مدلهای تعادل عمومی به  Wingمراجعه شود.
4
Léon Walras
5
Consumer Behaviour Theory
2
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با توجه به سهم باالی نفت خام و گاز طبیعی در منابع بودجه عمومی و نیز تأثیر آن بر
ال دولتی این حوزه و همچنین تفاوت در نوع
محصول ناخالص ملی و نیز ماهیت کام ً
تقاضای این رشته فعالیت بر اساس آخرین و جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعی
موجود برای ایران ،پس از جدا نمودن رشته فعالیت تولید نفت خام و گاز طبیعی و ادغام
سایر رشته فعالیتهای اقتصادی در قالب فعالیتهای غیر از تولید نفت خام و گاز طبیعی،
فرآیند تولید از منابع اولیه تا محصول نهایی به این صورت تشریح شده است؛
در پایینترین سطح نهادههای اولیه تولید 0تحت یک تابع کاپ داگالس 6با هم ترکیب
شده و عامل تولید مرکب 1را تشکیل خواهند داد .در سطح باالتر عامل تولید مرکب با
نهادههای واسطهای تقاضا شده از دیگر بخشها تحت یک تابع لئونتیف 0با فرض
نسبتهای ثابت (با توجه به فنآوری معین تولید در هر صنعت) ،ترکیب شده و ستانده
رشته فعالیت حاصل میشود .در این مرحله قیمت تمام شده واحد تولید از ترکیب وزنی
قیمت عوامل اولیه و نهادههای واسطهای حاصل میشود و مالیات بر محصول نیز منظور
خواهد شد .در سطح سوم بنگاه اقتصادی تحت یک تابع با کشش تبدیل ثابت 8ترکیب
بهینه سهم صادراتی و عرضه داخلی محصول را تعیین خواهد نمود.
بخش صادر شده محصول به عنوان جزئی از طرف عرضه تراز تجاری در تعیین نرخ ارز
تأثیرگذار خواهد بود و جزء عرضه شده به بازار داخلی در سطح چهارم توسط یک بنگاه
مجازی تحت عنوان بنگاه عامل آرمینگتون ،2تحت یک تابع با کشش جانشینی ثابت 9از
ترکیب کاالی تولید داخل و وارداتی محصول مرکب را شکل خواهد داد .این سطح از
تحلیل بهواسطه فرض آرمینگتون مبنی بر جانشینی ناکامل محصوالت تولید داخل و
کاالهای وارداتی در نظر گرفته میشود .در نظر گرفتن این چهار سطح مختلف و تالش
در حداکثر نمودن سود تحت قیود مختلف قیمتی و بودجهای ،توابع تقاضای نهادههای
اولیه و نیز تقاضای واسطهای ،سهم صادرات و عرضه داخلی هر رشته فعالیت ،تقاضای
کاالی وارداتی و همچنین عرضه محصول یا ستانده نهایی را نتیجه خواهد داد.

1

شامل؛ کار ،سرمایه و نهاده مختلط ،براساس تفکیک مندرج در ماتریس حسابداری اجتماعی.
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
2
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به این ترتیب چارچوب نظری مشخصی از اجرای مدل تعادل عمومی شکل خواهد گرفت
که در نمودار ( )0نشان داده شده است .این مدل حالت تعدیل یافته مدل ارائه شده توسط
(هوزوه و دیگران )6101 ،0میباشد که برای یک اقتصاد باز کوچک و با هدف ایجاد امکان
بررسی آثار اقتصادی سیاستهای مالی طراحی شده بود.6

نمودار ( :)1سطوح مختلف مدل تعادل عمومی
منبع :هوزوه و دیگران)6101( 1

با استفاده از چهارچوب تحلیلی فوق امکان در نظر گرفتن انواع مالیاتها یا یارانههای
اقتصادی؛ بر عوامل تولید ،نهادههای واسطهای و تولید برای هر رشته فعالیت خاص و
همچنین امکان منظور نمودن تعرفههای صادراتی و وارداتی نیز فراهم خواهد شد.
بر این اساس معادالت بخش تولید داخلی به صورت زیر در مدل منظور شده است:
β

() 0

Yj = bj ∏h Fh,jh,j

() 6

= Fh,j

() 1
() 0

Yj

y
βh,j pj
pfh

X i,j = axi,j Zj
Yj = ayj Zj

Hosoe et al
2

1

برای مشاهده برخی دیگر از مدل های تعادل عمومی به کار رفته برای اقتصاد ایران به ،AlShehabi

 .Dahmardeh et alو ) Behboudi et al. (2013مراجعه شود.
Hosoe et al

3
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q

71
y

pzj = ayj pj + ∑i axi,j pi

() 8
که در آن  jمشتمل بر؛گروه تولید نفت خام و گاز طبیعی و گروه سایر رشته فعالیتها
است h .عوامل تولید و  Yjعامل تولید مرکب حاصل از ترکیب بهینه نهادههای اولیه است.
 bjضریب تابع تولید Fh,j ،تقاضای نهاده تولید βh,j ،سهم تقاضای هریک از نهادهها از کل
y
ارزش تولید ستانده pj ،قیمت نهاده مرکب pfh ،قیمت نهاده اولیه X i,j ،نهاده واسطهaxi,j ،
سهم نهاده واسطهای از کل ارزش تولید ayj ،سهم نهاده مرکب از ارزش تولید Zj ،تولید
هر گروه رشته فعالیت pzj ،قیمت محصول و  pqiقیمت محصول مرکب است .همچنین
معادالت بخش دولتی به صورت زیر در مدل منظور شدهاند:
) CTnonoil = τdnonoil (FC − NIOCcapital − NONNIOCcapital
() 2
CT = CTnonoil + SSOG
() 9
Tjz = τzj pzj Zj
() 8
m m
ITi = τi pi Mi
() 7
μ
g
d
X i = qi (Thoh
) + ∑j Tjz + ∑j Tjm + CT + GC − TPCS − S g
()01
p
i

در این معادالت  Oilبه گروه رشته فعالیت نفت و گاز اشاره دارد و  Nonoilبه گروه سایر
رشته فعالیتها NIOC ،نشانگر شرکت ملی نفت ایران به عنوان متولی بخش دولتی نفت
و گاز CT ،مالیات مستقیم بر بنگاه NIOCcapital ،پرداخت سرمایهای به شرکت ملی نفت
ایران NONNIOCcapital ،پرداختهای سرمایه از محل درآمدهای نفتی به بخشهای غیر
از شرکت ملی نفت ایران τd ،نرخ مالیات مستقیم بر بنگاه FFh ،حجم منابع اولیهTjz ،
z
 τmنرخ متوسط تعرفه
مالیات بر تولید کاال τj ،نرخ مالیات بر تولید ITi ،مالیات بر وارداتi ،
 pmقیمت کاالی وارداتی Mi ،میزان واردات X ig ،مخارج مصرفی دولت GC ،سهم
وارداتیi ،
d
دولت از منابع اولیه TPCS ،پرداختهای انتقالی و یارانهای دولت به خانوار Thoh ،مالیات
مستقیم بر درآمد خانوار μi ،سهم گروه کاالها در سبد مخارج مصرفی دولت و  S gنیز به
نرخ متوسط پسانداز بخش دولتی اشاره دارد .معادالت بخش پسانداز  -سرمایهگذاری
به صورت زیر در مدل منظور شده است:
()00

) (S p + S g + εS f + S b

λi

q

pi

= X iv

d
S p = ss p ((∑h pfh FFh − GC − FC) + TPCS + HOHext − EXThoh − Thoh
())06

()01
()00

) S b = ssb ((FC − SSOG − NIOCcapital ) + FH − CT N
d
S g = ss g (Thoh
)+ CT + ∑j Tjz + ∑j Tjm + GC
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که در این معادالت  X ivمخارج سرمایهگذاری 𝜆𝑖 ،سهم هر کاال در مخارج سرمایهگذاری،
 S pپسانداز خانوارها ε ،نرخ ارز S f ،خالص ورود سرمایه S b ،پسانداز بنگاهها و ss g ، ss p
و ss bنرخهای مربوطه هستند .همچنین  FCبه سهم بنگاهها از درآمد حاصل از ارائه
خدمات عوامل تولید FH ،سهم خانوارها از درآمد حاصل از ارائه خدمات عوامل تولید،
 HOHextدرآمد خانوارها از خارج از کشور و  EXThohبه پرداختی خانوارها به خارج از
کشور اشاره دارد .معادله مصرف خانوار به صورت زیر در مدل منظور شده است:
d
((∑h pfh FFh − GC − FC) − Thoh
+ TPCS − FH − S p + HOHext −

αi

q

pi

p

= Xi

) EXThoh

()08
مصرف خانوار از کاالی 𝑖 و 𝑖𝛼 ضریب سهم هریک از کاالها در تابع مطلوبیت
که در آن
است .همچنین معادالت توازن بخش خارجی اقتصاد به صورت زیر در مدل منظور شده
است:
pei = εpwe
()02
i
wm
pm
()09
i = εpi
p
Xi

wm
f
∑i pwe
Mi +EXTlab /
i Ei + S +LABext /ε + CAPext /ε +HOHext /ε = ∑i pi
ε + EXTcap /ε +EXThoh /ε
()08
1

()07

η

η

Q i = γi (δmi Mi i + δdi Di i )ηi
Qi

()61

1
ϕi ϕi

[ = Mi

]

Q

()60
()66

1
η
q
γi i δmi pi 1−ηi
m
(1+τm
i )pi
1
η
q
γi i δdi pi 1−ηi
i
pd
i

]

[ = Di

ϕ

] Zi = θi [ξei Ei i + ξdi Di
1
ϕ
θi i ξei (1+τzi )pzi 1−ϕi
pei
1
ϕ
θi i ξdi (1+τzi )pzi 1−ϕi
pd
i

()61

Zi

]

[ = Ei

()60

Zi

]

[ = Di

we
 pmقیمت
که در آن  peiقیمت ریالی کاالی صادراتی،
 piقیمت ارزی کاالی صادراتیi ،
 pwmقیمت ارزی کاالی وارداتی Ei ،میزان صادرات LABext ،درآمد
ریالی کاالی وارداتی،
i
نیروی کار از خارج از کشور CAPext ،درآمد عامل سرمایه از خارج از کشورEXTlab ،
پرداختی به نیروی کار خارجی EXTcap ،پرداختی به عامل سرمایه خارجی Qi ،کاالی
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نهایی Di ،کاالی داخلی γi ،ضریب تابع آرمینگتون δmi ،و  δdiضرایب نهادههای تابع
آرمینگتون ηi ،ضریب کشش که از رابطه  ηi = (σi − 1)⁄σiبه دست میآید و σi
کشش جانشینی تابع آرمینگتون که از رابطه

m
d
) d(Mi ⁄Di ) d(pi ⁄pi
⁄
d
m
Mi ⁄Di
pi ⁄ pi

 σi = −به دست

میآید ،میباشد .نهایت ًا شرایط تسویه بازار نیز به صورت زیر در مدل منظور شده است:
g
p
Q i = X i + X i + X iv + ∑j X i,j
()68
∑j Fh,j = FFh
()62

 -5اجرای سناریوهای سیاستی و نتایج مدل
در این تحقیق در چهارچوب مدل فوق میزان تأثیرگذاری تغییر در نرخ متوسط و مؤثر
مالیات بر درآمد خانوارها ،مالیاتهای بر محصول تولیدی و مالیات بر کاالها و خدمات
وارداتی بر؛ سطح رفاه اجتماعی ،محصول ناخالص ملی ،منابع و مصارف بودجه عمومی و
کسری بودجه ،بررسی شده است و با مقایسه تغییرات ناشی از افزایش  %01نرخ متوسط
مؤثر هر یک از انواع مالیاتهای مذکور ،نسبت به تعیین مناسبترین سیاست افزایش
مالیات ،در چهارچوب نرم افزار  GAMSاقدام شده است.
اجرای سناریوی اول مطابق جدول ( ،)0ضمن کاهش حدود  %6سطح رفاه خانوارها ،منابع
عمومی دولت را حدود  1/88درصد و مصارف عمومی دولت را حدود  1/97درصد افزایش
میدهد که متأثر از آن کسری بودجه تا  %00کاهش خواهد یافت .تفاوت در روند تغییرات
منابع و مصارف بودجه و تأثیرپذیری بیشتر منابع عمومی عامل کاهش کسری بودجه
است .همچنین میزان کاهش در  GNPکمتر از  1/10درصد به دست آمده است.
جدول ( :)1نتایج اجرای سناریوی اول و دوم (مبالغ به میلیارد ریال)
متغیر مورد بررسی

تعادل پایه

سطح رفاه
محصول ناخالص ملی
منابع بودجه عمومی
مصارف بودجه عمومی
مازاد (کسری) بودجه

6،787،172
2،118،078
770،897
0،110،172
-2،802

افزایش مالیات
بر محصول
()+%01
6،706،287
2،118،072
0،111،288
0،117،687
-8،210

درصد
تغییرات
-0/88
1/1
1/88
1/97
-00/10

افزایش مالیات
بر واردات
()+%01
1،116،128
2،118،020
778،100
0،110،011
-2،008

درصد
تغییرات
0/00
1/1
1/18
1/11
-2/02

منبع :محاسبات تحقیق

در خصوص آثار تغییر در نرخ متوسط مؤثر تعرفههای وارداتی تحت عنوان سناریوی دوم
مطابق جدول ( ،)0افزایش  01درصدی متوسط تعرفههای مذکور؛ سطح رفاه اجتماعی را
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تا حدود  0/00درصد افزایش خواهد داد .این در حالی است که اعمال چنین سیاستی
منابع و مصارف عمومی دولت را به ترتیب  1/18و  1/11درصد افزایش خواهد داد که
برآیند این تغییر همسو اما نامتوازن در منابع و مصارف ،کاهش  2/02درصد کسری بودجه
عمومی دولت است .در این مورد نیز تبعات اعمال سیاست بر  GNPهمچنان نامحسوس
و قابل اغماض است.
طبق جدول ( )6آثار افزایش نرخ مالیات بر درآمد خانوارها تحت عنوان سناریوی سوم
حاکی از آن است که افزایش  01درصدی این نرخ ضمن کاهش  1/10درصدی سطح رفاه
اجتماعی سطح منابع و مصارف عمومی دولت را حدود  1/11درصد افزایش داده که
افزایش  1/11درصدی کسری بودجه عمومی راسبب خواهد شد.
جدول ( :)2نتایج اجرای سناریوی سوم و چهارم (مبالغ به میلیارد ریال)
متغیر مورد بررسی

تعادل پایه

افزایش مالیات
بر درآمد
()+%01

درصد
تغییرات

سطح رفاه
محصول ناخالص ملی
منابع بودجه عمومی
مصارف بودجه عمومی
مازاد (کسری) بودجه

6،787،172
2،118،078
770،897
0،110،172
-2،802

6،787،187
2،118،078
778،660
0،110،901
-2،808

-1/10
1/1
1/11
1/11
1/11

افزایش همزمان
مالیات بر
محصول ،واردات
و درآمد ()+%01
6،788،190
2،118،021
0،119،008
0،106،298
-8،667

درصد
تغییرات
-1/00
1/1
0/62
0/01
-07/90

منبع :محاسبات تحقیق

اثر اعمال سیاست افزایش همزمان  01درصدی هر سه نرخ مالیاتی مورد نظر نیز تحت
عنوان سناریوی چهارم مطابق جدول ( )6نشان میدهد؛ اعمال سیاست مرکب ،منابع و
مصارف عمومی دولت را به ترتیب  0/62و  0/01درصد افزایش خواهد داد که برآمد این
تغییرات کاهش  07/9درصدی کسری بودجه عمومی دولت خواهد بود این افزایش قابل
مالحظه در منابع عمومی و کاهش کسری بودجه صرف ًا با کاهش  1/00درصدی سطح
رفاه خانوارها همراه بوده است که امکان تحقق اهداف بودجهای به مراتب بزرگتری برای
دولت درکنار زیان رفاهی کمتر را نسبت به سناریوهای سیاستی منفرد نشان میدهد.

 -6نتیجهگیری و ارائه پیشنهاد
بررسی نتایج مدل حاکی از میزان تأثیرپذیری بیشتر منابع و مصارف عمومی به ترتیب از
تغییر در مالیاتهای بر محصول ،مالیات بر واردات و در نهایت مالیات بر درآمد خانوارها
است .سهم نسبی منابع عمومی دولت از منابع عاید شده از هر یک از انواع مالیاتهای

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال پنجم /شماره  /6تابستان 0179

79

مذکور میزان تأثرپذیری نسبی بودجه عمومی از این مالیاتها را توجیه میکند .بر اساس
ماتریس حسابداری اجتماعی سهم بزرگتر به مالیات بر محصول ،پس از آن تعرفههای
وارداتی و در مقام آخر مالیات بر درآمد خانوار ،تعلق گرفته است .بعد دیگری از نتایج
مدل ،میزان تأثیرپذیری نسبی رفاه اجتماعی از تغییرات نسبی یکسان انواع مالیاتها
میباشد ،به نحوی که افزایش  01درصدی مالیات بر محصول 0/88 ،درصد رفاه اجتماعی
را کاهش داده و در مقابل افزایش  01درصدی مالیات بر واردات ،رفاه اجتماعی را تا 0/00
درصد افزایش خواهد داد و نهایتاً افزایش  01درصدی مالیات بر درآمد خانوارها صرف ًا
 1/10درصد رفاه اجتماعی را کاهش خواهد داد.
تأثیر نهایی مالیات بر محصول و مالیات بر درآمد خانوار بهواسطه نقش اینگونه مالیاتها
در کاهش قدرت خرید خانوارها و کاهش رفاه قابل تحلیل است .هرچند تأثیر مالیات بر
درآمد خانوار بهواسطه نرخ متوسط بسیار پایین آن ،بر رفاه چندان چشمگیر نیست .به
نحوی که از مجموع  1808هزار میلیارد ریال پرداختی خانوارها (خروجی حساب خانوارها
براساس ماتریس حسابداری اجتماعی) صرفاً کمتر از  1/0درصد آن یعنی  1/08هزار
میلیارد ریال پرداختی بابت مالیات بر درآمد بوده و بالغ بر  6787هزار میلیارد ریال آن
صرف خرید کاالها و خدمات گردیده که متأثر از مالیات بر محصول بوده و افزایش این
نوع مالیات به منزله تأثیر محسوس بر قدرت خرید خانوار خواهد بود .به همین دلیل است
که تأثیرپذیری رفاه اجتماعی از مالیات بر محصول بیشتر از مالیات بر درآمد خانوار است.
ال متفاوتی را به دنبال خواهد داشت.
افزایش نرخ مالیات بر واردات ،تغییرات رفاهی کام ً
براساس نتایج مدل ،افزایش این مالیات باال رفتن قیمت نسبی کاالهای وارداتی به کاالهای
تولید داخل را سبب شده و متأثر از این تغییر ،تقاضا از کاالهای وارداتی به سمت کاالهای
تولید داخل جابهجا خواهد شد .افزایش نسبی تقاضای کاالهای تولید داخل نسبت به
کاالهای وارداتی به منزله رشد تقاضای نهادههای اولیه و نیز واسطهای که اغلب به شکل
تقاضا از رشته فعالیتهای اقتصادی داخلیاند خواهد بود .این امر به منزله افزایش پرداختی
به منابع تولید و افزایش سطح دریافتی خانوارها به عنوان مالکان نهایی منابع تولید خواهد
بود .از اینرو آثار رفاهی اعمال مالیات بر واردات متفاوت از نتایج حاصل از اعمال دو نوع
مالیات دیگر خواهد بود .اما به هر حال از منظر بودجه عمومی ،تأثیر اولیه همه انواع
مالیاتها بر منابع عمومی همسو و افزایشی خواهد بود.
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به طور کلی به دلیل اتکاء دولت به درآمدهای نفتی در طول سالهای متمادی ،نظام
مالیاتی کشور توسعه کمی و کیفی الزم را نداشته است .البته باید به ابعاد دیگری از
سیاستهای مالیاتی نیز توجه نمود .هرچند تأثیر ناچیز اعمال سیاستهای مورد بررسی
بر محصول ناخالص ملی در شرایط فعلی را میتوان به قابل اغماض بودن این دسته آثار
تعبیر نمود ،اما با توجه به رکود واقعی و ریشهدار طی سالهای متمادی در اقتصاد ایران
که اغلب با تورم نیز همراه بوده است سیاستهای مالیاتی امکان تشدید رکود را تقویت
خواهند نمود .همچنین وجه دیگر این سیاستها یعنی آثار تخصیصی آنها نیز بسیار حائز
اهمیت است .باتوجه به اینکه گستره فعلی پایههای مالیاتی در کشور بر بخش محدودی
از فعاالن اقتصادی و برخی رشته فعالیتهای خاص متمرکز است و بخش قابل مالحظهای
از بازیگران اقتصادی مشمول پرداخت مالیات نیستند ،لذا همین آثار به ظاهر ناچیز بر
تولید ملی نیز صرفاً بر دوش طیف محدودی از فعاالن اقتصادی ،قرار گرفته است و اجرای
چنین سیاستهایی بدون درنظر گرفتن تمام جوانب آن میتواند لطمات جبران ناپذیری
برای این گروه به بار آورده و حتی منجر به ورشکستگی یا خروج آنها از بازار شود.
آثار درآمدی اعمال سیاستهای مالیاتی (به عنوان ابتدائیترین هدف وضع اغلب مالیاتها)
ال
و بازتوزیع درآمد از بخشهای مشمول مالیات به دولت ،در قالب قدرت خریدی که عم ً
دولت به سمت پرداختهای جاری و هزینهای خود و پوشش ناکارآمدیهای عملیاتی
بخش دولتی هدایت میکند ،قابل تأمل است .با این تفسیر ،این قدرت خرید از طیف
محدودی از فعاالن اقتصادی (اغلب مولد) به سمت شاغالن بخش دولتی که احتماالً
بهواسطه بهرهوری پایین سهم بسار ناچیزی از تولید ملی را برعهده دارند هدایت میشود
و این به معنی آثار منفی توزیعی اعمال مالیات است .البته بخشی از این درآمدها که صرف
تأمین کاالها و خدمات عمومی خواهد شد از این موضوع مستثنی خواهد بود .در نهایت
ضمن اذعان به اهمیت توجه به دغدغههای از این دست در تحلیل سیاستهای مالیاتی،
جمعبندی نتایج تحقیق به شرح زیر ارائه شده است.
نتیجه بررسی حاالت مختلف اعمال سیاستهای مالیاتی به منظور افزایش سهم درآمدهای
مالیاتی در منابع بودجه عمومی تحت سناریوهای چهارگانه ،حاکی از آن است که هر چند
تمام انواع مالیاتها اثرات همسویی بر منابع و مصارف بودجه عمومی دولت دارند ،اما آثار
معکوس و خالف جهت آنها بر سطح رفاه اجتماعی ،اعمال سیاستهای ترکیبی مالیاتی را
نسبت به سیاستهای منفرد مقبولتر و از نظر تبعات اقتصادی موجهتر میداند .چرا که
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اعمال همزمان این سه سیاست مالیاتی به عنوان یک سیاست ترکیبی (سناریوی شماره
 )0ضمن اینکه امکان افزایش مصارف عمومی به دلیل تحقق سطح باالتری از منابع عمومی
را فراهم خواهد نمود ،کسری بودجه عمومی دولت را به کمترین سطح در مقایسه با اجرای
سیاستهای مالیاتی منفرد سوق داده و در نتیجه بیشترین میزان گشایش در بودجه
عمومی را نیز سبب خواهد شد.
در نتیجه اجرای یک سیاست ترکیبی در مقایسه با اعمال سیاستهای منفرد بهواسطه
پتانسیل مالیات بر واردات در اثرگذاری مثبت بر رفاه بر خالف مالیاتهای بر محصول و
مالیات بر درآمد خانوارها ،تبعات رفاهی منفی افزایش مالیاتها را تا حدود قابل مالحظهای
تعدیل نموده و میزان آنرا به  1/00درصد در کنار دستیابی به رشد  0/62درصدی منابع
عمومی دولت و کاهش تا  %61کسری بودجه خواهد رساند .نهایتاً اینکه طبق یافتههای
مدل در پیش گرفتن هر کدام از سیاستهای مورد بررسی اثر محسوسی بر محصول
ناخالص ملی نخواهد داشت ،به طوری که در هر حالت ،تغییرات در سطح محصول ناخالص
ملی کمتر از  1/10درصد خواهد بود .از اینرو مطابق نمودار زیر اعمال یک سیاست ترکیبی
مالیاتی بر اعمال سیاستهای مالیاتی منفرد ارجحیت خواهد داشت و به عنوان سناریوی
سیاستی برگزیده جهت اجرا پیشنهاد میگردد.
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