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 چکیده
ف سیاسدی و  اهدد و ا شده نهاده بنا اجتماعی و سیاسی ،اقتصادی عمده هدفسه  مبنای بر مالیاتی نظام نقش

چگدننگی  دولدت و  بدرای  درآمددزایی  هدای  جنبده وضد  مالیدا ،   ف اقتصدادی  اهدا تأثیرتحت نیز  اجتماعی
نقدش اساسدی    هدا مالیا ، بیا  نظری اقتصاداددر فعالیتی اقتصاد قرار دارد.  هایبخشاثرگذاری آن بر سایر 

اجرای هدر سیاسدت مالیداتی نیازمندد      و عهده دارندربای هزینهجهت ایفای وظایف  هادولتمین درآمد أدر ت
 منظدنر بده ای کالیدن  و مدل پایده  بیزیناز رویکرد  ،بینش مطلنبی از عملکرد آن اقتصاد است. در این مطالعه

متغیرهدای   تدأثیر امکدان بررسدی    کده  هشدد اسدتفاده   9931-9911های طی سال بررسی ساختار تقاضای ایران
از مزایدای رویکدرد بیدزین اسدتفاده از اطالعدا   یدر       . دهدمیشکل معتبر ارائه به کل را  تقاضای برسیاستی 

 تغییر و تحنال  اقتصادی اسدت.  نتیجه درست آوردن تصنیری شفاف از وضعیت اقتصاد دهای جهت بداده
 .اسدت  شدده  اسدتفاده  RJAGS یافدزار ندرم یزین از بسدته  بکدننیسی و تخمین مدل  منظنربهپژوهش  در این

 از ،و تقنیت اهدداف درآمددزایی   نفتی درآمدهایقط  وابستگی دولت به  منظنربهکه  دادنتایج مطالعه نشان 
 هدا مالیدا  رد ریدال در  افزایش یک هزار میلیدا بر درآمد و مصرف چندان نیست ) هامالیا اثر کل  که جاآن

بندابراین در راسدتای تقنیدت اهدداف      ،(میلیدارد ریدال خناهدد شدد     977منجر به کاهش مصرف تنها حددود  
. نمایدد اقددام   نظدر  منردپایدار  درآمدهایبرای رسیدن به  ترسری به نحن بهتر و  دتنانمیدرآمدزایی، دولت 
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 مقدمه -1

ند. در اقتصدداد کددالن هسددت هددادولددتتثبیتددی  ابزارهددایتددرین مالیدداتی از مهددم درآمدددهایو  مالیددا 

در ایدن  گیدرد.  قرار می بررسی منردتقاضای کل مصرف کل و بر  تأثیر نظر از هامالیا اثرگذاری 

بسیاری عقیده اند. پرداخته هامالیا  تأثیرگذاریروند  متفاوتی از هایجنبهبه  نظریمطالعا  راستا 

در کندار مالیدا  بدر درآمدد      افدزوده  ارزشمناسب مالیاتی نظیر مالیا  بدر   هایسیاستدارند اتخاذ 

در  .(9911ندژاد،  )چهرقدانی و زار  سازد و دارای اثرا  مثبت باشد  متأثرتناند رشد اقتصادی را می

 ایهزینده مالیداتی بدا خدند تعهددا       درآمددهای  سطحرود که افزایش ییک اقتصاد مدرن انتظار م

 دهیدآمنزشتنسعه انسانی شاخص  و ارتقا  جانبههمهرشد اقتصادی در جهت رفاه از طریق دولت 

هدای  افدزایش ندر   البته در ارتباط بدا اثدرا  منفدی    (. 9791، 9کیا و منسنیرا فراهم آورد )سعیدی

، هدا قیمدت پدذیر بدندن   در شدرای  انعطداف  که ممکن است طنریاست؛ بهنظراتی بیان شده مالیاتی 

 هدای نر افزایش  ،، کاهش عرضه پنلهاقیمتافزایش سطح عمنمی  سیاست مالی انبساطی منجب

در یدک   (.9919، اوالدیمرادپدنر  و )فالحتدی  شدند بخدش خصنیدی    هایفعالیتو تضعیف بهره 

و  اندازپس، کار کردنفردی برای  هایانگیزهکاهش مالیا ، است که  بر آن تأکید اقتصاد پیشرفته

افزایش کسری بندجده دولدت مرکدزی را بده دنبدال       متأسفانه، اما دهدمیگذاری را افزایش سرمایه

وجدند دارد   نظدر اتفدا  چه در ادبیا  نظری اقتصداد  آن(. در این میان 9792، 9سامنیچو  گیلدارد )

مدثثر بدر    یکدی از عنامدل   رفی آن در چرخه کالن تنلیدد ملدی اسدت.   های مصنقش خاننار و هزینه

متفداوتی بدر مصدرف بخدش      تناندد تدأثیرا   حسدب پایده وضد  آن مدی    مصرف، مالیا  است که بر

مالیدا  بدر    تدأثیر اسدت کده شدد      بددیهی . داقتصداد بگدذار   جانبههمهرشد  نهایت درو خصنیی 

مالیا  بدر مصدرف، مالیدا  بدر فدروش،       نظیر شدهوض بخش خصنیی نیز به ننع مالیا   مصرف

کداالیی   بدر چده ندنع    نظدر  مدنرد که مالیا  و این هامالیا  سایرو  سند، مالیا  بر درآمد مالیا  بر

 هرکدام که جاازآن. بستگی دارد وض  شند( دوامدوام یا باکاالی ضروری، لنکس یا کاالهای بی)

 ا هدف قدرار داده، بدا تنجده بده تفداو  میدل نهدایی بده        ، درآمد بخشی از جامعه رهامالیا از انناع 

 د آثدار متفداوتی بدر مصدرف    تناند مدی  هدا مالیدا  مختلدف جامعده، اندناع     هایبخشمصرف در بین 

 گدذاران مالیداتی کشدنر   تناند کمک شایانی به سیاستد که شناخت آن میرخصنیی جامعه بگذا

  (.9912، تراب و سبن)انصاری نماید هامالیا در افزایش کارایی انناع 

                                                      
1. Saeedi & Mousavi (2015) 
2. Gale & Samwick (2014) 



 

 29   یزینب یکرداستفاده از رو با یراناقتصاد کالن ا یبخش تقاضا یبر معادال  ساختار یا مال یرتأث

 افرایش، وابسته به نفت پاییناقتصادی با رشد  تنأمکه  اقتصاد ایران رکند تنرمیبا تنجه به شرای  

، کداهش وابسدتگی اقتصداد بده     اسدت ابری در تنزید  درآمدد   برو وجدند ندا   هدا قیمدت سطح عمنمی 

رسدیده  نظر  وری بهضر پیش از بیشمالیاتی  درآمدهایدولت به  نفتی و افزایش اتکای درآمدهای

 یداتی جهت بهبدند عملکدرد نظدام مال    یاتیمال یهپا یشکشنر و افزا مالیاتی ستفاده از حداکثر تنانو ا

 یکاالها و خددما  عمدنم   ینامکان تأم ی،نفت درآمدهای تا با اتکا  کمتر به شندمیکشنر منجب 

بدا  از دیدگاه جمعیتدی،  همچنین  .(9911)مداح، شفیعی و سمیعی،  شهروندان فراهم شند نظر منرد

هدای  افزایش شدمار بازنشسدتگان و نیداز ایدن قشدر بده حمایدت        تدریجبهافزایش سن جامعه ایرانی و 

  یدر از تحمیدل بدار    تدریجبه، شندمیاجتماعی و بهداشتی نیز اهمیت تنجه به مناب  مالیاتی برجسته 

 .کندجلنگیری می در سطح جهان و کاهش اعتبار دولت های آتیها بر دوش نسلبدهی تنجیهقابل

در تأمین مخدارج   هامالیا که هر چه سهم  دهدمیبا سایر مناب  نشان  یب  درآمدی مالیاتامقایسه من

به نظر  و شندمیه میزان چشمگیری جلنگیری دولت بیشتر باشد، از ایجاد آثار نامطلنب اقتصادی ب

و رفد  مخدارج   رشدد اقتصدادی   اهدداف  بده  وجند یک نظام مالیاتی کارآمد برای رسدیدن   رسدمی

اجرای هرگننه سیاست مالیداتی   البته .(9919، مسعند)ابنننری و زینری از ضروریا  استعمنمی 

متفاوتی بدر رشدد اقتصدادی و     تناند آثارمیدولت  مخارج نیاز منردمناب  درآمدی  تأمیندر جهت 

 ابزارهدای  یدان از می نشدان دادندد کده    مطالعدا  بسدیار  در این رابطده   .تنزی  درآمد بر جای گذارد

 عکدن  و م یممسدتق  اثدر  یدارا یببه ترتتنانند می هامالیا و  یدولت، مخارج عمران یمال یاستس

 ندارد یبر رشد اقتصاد یاثر معنادار یمخارج مصرف که حالی در ،باشند یبر رشد اقتصاد یمعنادار

 همناره دارای اهمیت بنده است، به نیزذاری مد  اثرگطه بدر این را. (9911همکاران، و  یعیشف)

بدر ندر  رشدد     تناندد یدولدت مد   هدای سیاستهرچند که  دارند تأکیدکه برخی اقتصاددانان  طنری

 ین. همچند داشتمد  در بلندمد  استمرار نخناهد کنتاه یرتأث ینا یداشته باشد ول یرتأث یاقتصاد

 یرینر  بالقنه تحت تأث که به یرهاییدر متغ یدائم ییرا زا، تغرشد درون یهادر چارچنب مدل

 یدب ترک ین،. بنابرایدنما یجاددر نر  رشد ا یدائم ییرا تغ تناندیدولت قرار دارند، م هایسیاست

 هدای یارانده و  یعمران ییبنایرمخارج ز پرورش؛ و آمنزش یرنظ یمختلف یهامخارج دولت با برنامه

 یبدرا  یاکنندده نیدی بر رشد دارند عنصدر تع  یمثبت یرتأث یو تنسعه که بر اسا  مطالعا  نظر یقتحق

  (.9912ی، و ستار یتار) گرددیدخالت دولت در اقتصاد محسنب م

رسدد کده تحلیلدی از    ضروری به نظدر مدی   با تنجه به اهمیت بیشتر مناب  درآمدی پایدار در اقتصاد،

کالن فراهم آیدد تدا نحدنه     هایدادهبر قسمت تقاضای کل اقتصاد با استفاده از  هامالیا اثرگذاری 
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بر تقاضای کل و از آن طریق بر رشدد تنلیدد کدل اقتصداد سدنجیده شدند. ایدن         هامالیا اثرگذاری 

در جهدت اهدداف    هدا مالیا از  عننان ابزاری کارآمد نظر اقتصادی به کند تا ازمنضنع کمک می

د رفاه اجتماعی و رشدد اقتصدادی اسدتفاده    کالن اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، بهبن

اقتصاد کدالن   یبخش تقاضا یبر معادال  ساختار یا مال تأثیرهدف از این پژوهش بررسی  .شند

 و اجدرای جداگانده   بیدزین  کدرد یروبدا اسدتفاده از   تدا  برای این منظنر تالش شده است است.  یرانا

ی ساختاری مدل برای ننسانا  اقتصدادی  هاپارامتر تخمین جهت 9کارلنمارکفی مننت هایزنجیره

تقاضای اقتصداد   طرف برای اثر مالیا  ایران، سیستم معادال  همزمان جهت تحلیل ایستای مقایسه

اسدتفاده از باورهدای پیشدین     بیدزین اسا  مدل نظری کالین برآورد شند. هددف رویکدرد    ایران بر

در  شده گردآوری هایدادهپیشین در پرتن های های مختلف و سپس ایالح این باوردرباره فرضیه

ای ناشدی از تغییدر مالیدا  بدر مقدادیر      در انتهدا تحلیدل ایسدتای مقایسده     قالب باورهای پسدین اسدت.  

اسدت  یدک مددل سداختاری    شامل استفاده از الگنی کالین، . شندمیزای اقتصاد ایران انجام درون

 کدارگیری و همچندین بده   9199-9129زه زمدانی  آمریکا در بدا صاد بررسی ننسانا  اقت منظنربهکه 

)کالیدن و   قدرار گرفدت   اسدتفاده  مدنرد رویکرد کالسدیک  در  9یامرحلهحداقل مربعا  سه روش 

 .(9111، 9رگلدبرگ
 

 مبانی نظری تحقیق -2

افراد تنسد  دولدت.    هایییدارا یااز درآمد  یمفهنم ساده عبار  است از برداشت قسمت به یا مال

 طدنر  بهمخارج دولت مخارج دولت است.  یکسب مناب  الزم برا یا ،مال یافتدر هدف ینترمهم

کلیدی که از مخدارج دولدت    هایبخشبه دو بخش مخارج عمرانی و جاری تقسیم شده و از  کلی

 خصدنص بده گذاری مخارج دولت بر سرمایه تأثیرگذاری است. در خصنص سرمایه پذیردمی تأثیر

کالسدیک   اقتصداددانان دیدگاه متفاو  وجند دارد. در دیددگاه اول  گذاری خصنیی، سه سرمایه

اثر جانشدینی   نتیجه درکنند که افزایش در مخارج دولت باعث افزایش در نر  بهره شده و بیان می

هدا معتقدندد افدزایش در مخدارج دولدت،      دارد. در دیدگاه دوم کیندزی  گذاری خصنییبر سرمایه

و بدر اسدا  دیددگاه سدنم کده منسدنم بده تعدادل          دهدد مدی گدذاری خصنیدی را افدزایش    سرمایه

و بدار مخدارج    شدند مدی های دولت جایگزین مخارج بخدش خصنیدی ن  ریکاردویی است کسری

                                                      
1. MCMC 
2. 3SLS 
3. Klein and Goldberger (1955) 



 

 21   یزینب یکرداستفاده از رو با یراناقتصاد کالن ا یبخش تقاضا یبر معادال  ساختار یا مال یرتأث

از طریق انتشار اورا  قرضه، برابر است دولت بر بخش خصنیی چه از طریق افزایش مالیا  و چه 

 عننانبهتناند یا  میمال درآمدی، ینتأماهداف  از یر  به(. همچنین 9910عراقی و شریفی، )خلیلی

ی اقتصداد  یسدتم درآمدد در س  ی و تنز یدمصرف، تنل یکنترل و قانننمند کردن الگن یبرا اییلهوس

مالیاتی بستگی به عنامدل مختلفدی دارد و از    مطراحی بهینه یک سیست. قرار بگیرد استفاده منرد نیز

هرگننده تغییدر در   کده   دارندد  یدد تأکاری بسدی . مطالعدا   اسدت کشنری تدا کشدنر دیگدر متفداو      

نیروی کار آن مالیا  بر  تب  بهدرآمد و بر  مالیا  همچنینو بر مصرف کاال و خدما  ی هامالیا 

بدار  میدزان   ایدن اسدت کده    البته اعتقداد بدر  . شندمیتحریک عنامل رشد اقتصادی  منجبو سرمایه 

مقداط  مختلدف   در کشنرها های اقتصادی فعالیت بر تفاوتیاثرا  م، مالیا انناع مالیاتی و ساختار 

و همکداران   9امدین ، مثال عننان به (.9790، 9دارند )استنیلناتحت شرای  متفاو  زمانی و مکانی و 

مشخص نمندن رابطه بین درآمدد شخصدی و رشدد اقتصدادی در چدین و پاکسدتان از        برای( 9791)

کشدنر  در که  ددانتایج نشان  نمندند واستفاده  یو چند متغیره علیت گرنجر یرهمتغ دوهای ساختار

منفی با رشد  رابطهرابطه مثبت و نسبت وابستگی و کشاورزی  ص،اشخامالیا  بر درآمد  ،پاکستان

سازی تجاری و بخش ص، آزاداشخامالیا  بر درآمد  ،چین کشنردر که  حالی دراقتصادی دارند. 

  .دارندرابطه منفی با رشد اقتصادی کشاورزی رابطه مثبت ولی تنرم و نسبت وابستگی 

مصدرف و کداهش    ید،باشد؛ تنل یرگذارتأثسه کانال بر اقتصاد  یقاز طر تناندیم یا مال یطنرکلبه

 ابزارهدای از  ،اقتصداد کدالن   دستیابی به اهداف منظنر به هامالیا در تغییر بنابراین  درآمد. ینابرابر

بر سیستم تقاضدای کدل اقتصداد     هامالیا  اثربررسی و  است هادولتمالی  هایسیاستاجرای  مهم

ه مقدادیر  چگنند  کده تغییدرا  مالیدا     خناهدد داد ی نشدان  اکالن با استفاده از روش ایستای مقایسه

اقتصداد   مالیا  بر سیسدتم تقاضدای کدل    تأثیر ایمقایسهایستای در بررسی  .کندتعادلی را جابجا می

 تأکیدد این فرضدیه مدنرد    ،(IS-LM) مد کنتاهقاضای کل در ت اقتصاد کالن در قالب مدل ایران

های تجداری بدرای   با دور شدنمناجهکه در  ستا هادولت ابزارهاییکی از  هامالیا  قرار دارد که

، 9و همکداران  انسنننه)ج گیردمیقرار  استفاده منردداخلی حقیقی  ناخالص یدتنلبر  یرگذاریتأث

از طریدق تقاضدای   تناندد  مدی ناخالص داخلی حقیقی  بر تنلید یرگذاریتأث اینکه  جااز آن(. 9771

اثدر تغییدر مالیدا  بدر تقاضدای کدل        ،یبخشد دودر یک مدل بنابراین الزم است  پذیردکل ینر  

                                                      
1. Stoilova (2017) 
2. Amin (2018) 
3. Johansson (2008) 
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برای این  ،ای است. ابزار اساسی این تحلیل استفاده از ایستای مقایسهشنداقتصاد و نر  بهره بررسی 

  :(9 هبطا)ر شندمییک دستگاه تشکیل  ینر به LMو  ISمعادال   منظنر
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 :شندمیف تعری 1رابطه  ینر به شده ظاهرکه در مخرج  Dعبار   هاآن درکه 
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 خناهد بدند  3اب  ورینر  بر درآمد و نر  بهره به ییالقا یر ی هامالیا ن، اثر افزایش در بنابرای

بده سدمت    حرکدت  درالقایی سدبب بده وجدند آمددن دو اثدر       ی  یرهامالیا که در آن افزایش در 

 ه و کاهش درآمد کل.: کاهش نر  بهرشندمیی تعادل جدید نقطه
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عدم حساسیت مخدارج بده   یعنی در شرای  حدی و ای تغییرا  در مالیا  بررسی ایستای مقایسهدر 
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D که در آن  است شده یفتعر 1رابطه ینر  به:  
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هم مالیا  بر تقاضای کل گذاری تابعی از نر  بهره نباشند بنابراین، در حالتی که مصرف و سرمایه

در حالدت دام نقددینگی    کندد. و نر  بهره اثرگذار است و نقطه تعادل را به سمت پایین هدایت می

rl یجده نت درکشدش خناهدد بدند و    حساسیت تقاضای پنل به نر  بهدره بدی       (.1)روابد 

، 9بداروز گذار نخناهد بند )یرتأث  بهره بدیهی است در حالت دام نقدینگی تغییرا  مالیا  روی نر

9131). 

 

 

                                                      
1. Burrows (1968) 
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 مطالعات پیشینه -3

فصدلی دوره   هدای داده( با استفاده از 9913فراهانی ) زاده و گندرزیرستمدر بین مطالعا  داخلی، 

 بخدش تنلیددی   دو و طراحی یک مدل تعادل عمنمی پنیدای تصدادفی شدامل    9930-9919زمانی 

مالیداتی   درآمددهای سدازی درآمدد دولدت از طریدق     به بررسی جدایگزین  ،ایمبادله  یر و ایمبادله

 مختلدف  مالیاتی درآمدهای واردکردن با دولت این پژوهش، درآمدی مناب  در بخش پرداختند.

 رمایهاجداره سد   و کار نیروی عرضه از ناشی درآمد بر مالیا  مصرفی، مخارج بر مالیا  قبیل از

 قدرار  یبررسد  مدنرد  نفتدی  درآمدهای یجا به مالیاتی درآمدهای سازیجایگزین امکان مدل، در

 درآمددهای  سدازی جایگزینتخمین پارامترهای این مدل بر اسا  روش بیزین و  منظنر بهگرفت. 

 کده  شدد  فدر   اول، در سدنارینی  .شددند  طراحدی  سدنارین  دو نفتی، درآمدهای یجا به مالیاتی

 نفتدی  درآمددهای  تمدامی  و شدده  نیدی تع زابدرون  یدنر  به آن قیمت و دارد نفتی رآمدد دولت

 فر  دوم، سنارینی در ندارد. مالیاتی درآمدهای به اتکایی دولت و شندمی خرج دولت تنس 

 اندناع  بده  اتکدا   بدا  دولت و شده قیتزر تنسعه یندو  به دولت نفتی درآمدهای تمامی شد که

 ،درآمدد  بدر  مالیدا   مصدرف،  بدر  مالیدا   ،افدزوده ارزش بدر  مالیدا   ز قبیدل ا مالیداتی  درآمدهای

 شنک یک که است آن گرانیبحایل  . نتایجکندیمتأمین  را خند عملیاتی و جاری یهانهیهز

 با مد ،بلند در اما دارد؛ مصرف و اقتصادی رشد متغیرهای بر منفی تأثیر مد کنتاه در مالیاتی

 در یگذارهیسرما و مصرف آن، تب  به و ناخالص داخلی تنلید میزان یمالیات درآمدهای افزایش

 یابد. می افزایش اقتصاد

با افزایش نر  مالیا  بر مصدرف و کداهش   گزارش نمند که  خند ( در مطالعه9913خناستی )ایزد

کده مصدرف و   و بدا تنجده بده ایدن     یابدد مدی واقعی پنل سرانه افزایش  هایماندهنر  مالیا  تنرمی، 

واقعی پدنل سدرانه و همزمدان     هایمانده، افزایش شنندمینقدینگی محدود  یلهوسبه گذاریسرمایه

را ، ذخیره سرمایه سرانه و به همدراه آن تنلیدد سدرانه    گذاریسرمایهکاهش محدودیت نقدینگی بر 

 . با افزایش سطح درآمدد سدرانه  شندمی، باعث افزایش مصرف سرانه یتنها درکه  دهدمیافزایش 
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و همزمان با افزایش مصرف باعث افزایش سطح رفداه اجتمداعی    یابدمیمیزان فرا ت افراد افزایش 

 .شندمی

 ایدران بدا   در مالیداتی  درآمددهای  میدزان  بر مثثر عنامل بررسی ( به9911الدینی و شهرکی )شمس

و  (SURE) مدرتب   نا ظاهر به هایرگرسینن روش و 9919 تا 9917 هایسال هایداده از استفاده

 درآمددی  کشدش  محاسدبه  ایدن پدژوهش   در مطرح مباحث از پرداختند. 3SLSمعادال  همزمان 

 و مالیا  اجزای بر تأثیر آن نحنه و مالیاتی نظام ایالح و آن پایه به نسبت هامالیا  ایلی اجزای

 مالیا مستقیم ) یهامالیا  ایلی اجزای که دهدمی نشان نتایج است. مالیاتی درآمدهای افزایش

 بدر  مالیدا   و مسدتقیم(  یهدا مالیدا   سدایر  و حقیقی اشخاص درآمد بر مالیا  ها،سند شرکت بر

 بدر  مالیدا   فقد   و بدنده  یک از ترکم درآمدی کشش دارای اشپایه به فروش نسبت و مصرف

 بخدش  در مالیداتی  ساختار تغییر که دادنشان  همچنین نتایج یک دارد. از تربیش کشش واردا ،

 در مالیداتی  سداختار  تغییر و مالیاتی داشته درآمدهای افزایش بر را اثر ترینکم واردا  بر  مالیا

 در را اثدر  ترتیدب بیشدترین   بده  فدروش  و مصدرف  بر مالیا  و مستقیم یهامالیا  سایر هایبخش

 طی دوره مطالعه داشته است. مالیاتی درآمدهای افزایش

مالیاتی بر رشدد و تنسدعه اقتصدادی ایدران      درآمدهای ( به بررسی اثر9791) 9کیا و منسنیسعیدی

پرداختند. نتدایج نشدان داده اسدت     9اتنرگرسینن برداری با استفاده از روش 9109-9773طی دوره 

بدرای کداال و    کنندده مصدرف شداخص قیمتدی    و هدا پرداختکه بین درآمد مالیاتی جاری با ساختار 

نین بین درآمدد مالیداتی بدا شداخص نیدروی انسدانی       داری وجند دارد. همچاثر مثبت معنی ،خدما 

 داری وجند ندارد.)نر  باسنادی( و نر  رشد اقتصادی ارتباط معنی

 را ایران اقتصاد در نفت درآمد با مالیاتی درآمد جایگزینی امکان (9919) رنجبر و یامتی یان،مال

 بررسدی  بده  9910-10 زمدانی  رهدو هایداده گرفتن نظر در با مطالعه این .دادند قرار یبررس منرد

 تناندد یمد  را نفتدی  درآمد در کاهش کشنر، مالیاتی درآمد افزایش آیا که پرداخت منضنع این

شدته  دا بندجده  کسدری  کداهش  بدر  تأثیری تناندمی مالیاتی درآمد افزایشآیا که این و کند جبران

 ظداهر  بده  هدای یننگرسر روش به همزمان سیستم معادال  یک برآورد از منظنررای این ب باشد؟

 بده  دولدت  بیشدتر  تنجه که داد نشان پژوهش حایل از نتایج .است شده ( استفادهSURمرتب  )نا

 درآمددی  سیستم در مالیاتی درآمدهای یگزینیو جا نفتی درآمدهای کاهش مالیاتی، درآمدهای

                                                      
1. Saeedi and Mousavi (2015) 
2. VAR 
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 در همچندین  .دهدد  کداهش  نفتدی  درآمدد  به ایران را اقتصاد حد از یشب وابستگی تناندمی دولت

 . د گذاشتخناه دولت بندجه کسری بر کاهش را اثر بیشترین مالیاتی درآمدهای بلندمد ،

مالیداتی بدر رشدد اقتصدادی و تنزید        درآمددهای  تأثیر( به بررسی 9919) مسعندزینریابنننری و 

ل درآمد )ایران و کشنرهای منتخب سازمان همکاری و تنسعه اروپایی( با اسدتفاده از روش حدداق  

 درآمددهای پرداختند. نتایج نشان داد که افدزایش   9افتهیمیتعممربعا  معمنلی و روش گشتاورهای 

مالیداتی ضدریب جیندی     درآمددهای مالیاتی رابطه مستقیم و مثبت با رشد اقتصادی دارد و با افزایش 

 .شندمینابرابری درآمد بیشتر  جهینت درو  افتهی شیافزا

 و مخارج دولدت  هامالیا های بررسی اثرا  شنک ( به9919)اوالدی  فالحتی و مرادپنر همچنین

 هدای کدالن اقتصدادی شدامل تنلیدد ناخدالص داخلدی،       سیاست مالی بر روی متغیر ابزارهایعننان به

 سدری  هدای دادهگذاری خصنیی در اقتصاد ایران با اسدتفاده از  تنرم، مصرف خصنیی و سرمایه

 العمل آنی استفاده. در این راستا از روش تناب  عکسپرداختند 9911تا  9917های زمانی برای سال

 مالیداتی ایدران   هدای بخدش کده هرگداه در    دهدد مینشان  پژوهشآمده از دست شده است. نتایج به

 ؛ امدا افدزایش هدر یدک از اجدزای     گذاشتجای خناهد  شنکی وارد شند، اثری مثبت بر اقتصاد بر

 . همچندین شدند مدی به افزایش تنلید ناخالص داخلدی واقعدی    ینر  شنک، منجرمخارج دولت به

 گذاری خصنیی و تنرم رابطده مسدتقیم و شدنک افدزایش    شنک افزایش مخارج دولت با سرمایه

 .گذاری خصنیی و تنرم رابطه معکن  دارندبا سرمایه هامالیا 

بر  تأکیدمالی با  هایسیاستبه بررسی اثر ( 9791) 9آرین و همکارانپرن در بین مطالعا  خارجی، 

هدای  طی سدال ، 9ها و تنسعه اقتصادیبر رشد اقتصادی کشنرهای عضن سازمان همکاری هامالیا 

حداکی از آن اسدت   مطالعه پرداختند. نتایج  بیزینگیری متنس با استفاده از رویکرد  9117 -9799

 بده  اما جای بگذارد تصادی برتناند اثر مختلفی بر رشد اقهای زمانی مختلف میکه مالیا  در دوره

  اثر مالیا  بر رشد اقتصادی منفی است. مد کنتاهواضح در  طنر

طی  EU-28های عضن ساختار مالیاتی بر رشد اقتصادی در دولت ریتأثبه بررسی ( 9790) استنیلنا

های بین کشنری در بر تفاو  ییفینالیز تنآ نمند کهبیان و  پرداخت 9113 -9799 هایسال

نالیز تجربی اثر مالیا  بر آ که یحال درار  بار مالیاتی و طراحی ساختار مالیا  متمرکز شده، عب

که ساختار  دادنشان مطالعه  جینتادارد.  دیتأکهای تلفیقی داده رشد اقتصادی از طریق رگرسینن

                                                      
1. OLS and GMM 
2. Peren Arin (2019) 
3. OECD Countries 
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صادی باعث رشد اقتها شخصی و دارایی درآمدهایمالیا  بر ، مصرف بر مالیا  اسا  مالیا  بر

ارزیابی تأثیر مالیا  بر درآمد شخصی بر  منظنر بهای ( در مطالعه9793) 9تانچیینهمچنین  .دشنمی

 روش از استفاده با سنجیاقتصاد مطالعه یک، 9772-9799 رشد اقتصادی بلغارستان برای دوره

OLS ادی باعث افزایش رشد اقتص شخصی که مالیا  بر درآمددادند نتایج نشان و  انجام داد

  .شندمی

و  مد آثار کنتاه و یخصنی یو مخارج مصرف ا یمال نیرابطه ب یبه بررس( 9791) 9کایا و سن

مخارج مصرفی  ها. آنپرداختندهای مالیا  بر مخارج مصرفی در کشنر ترکیه مد  شنکبلند

 برداری ساختاری ناتنرگرسینخصنیی را به چهار بخش عمده تقسیم کردند و سپس یک مدل 

(SVAR ) هایدادند. یافته قرار یبررس منرد 9799تا  9779فصلی در طنل دوره  هایدادهبرای 

مد  بلند مد  وهای مالیا  بر اجزای مخارج مصرفی در کنتاهداد که اثرا  شنکنشان  پژوهش

 ند، درمصرفی دار بر اجزای مخارج یتنجه قابلاثر  هامالیا مد  تمام متفاو  است و در کنتاه

 (شخصی بر درآمدو مالیا   افزوده ارزشمالیا  بر )مد  تنها دو ننع مالیا  که در بلند حالی

  .تأثیرگذار هستند

 تدأثیر  کمدی  بررسدی  بده  پنیدا  عمدنمی  تعدادل  الگدنی  یک ( در9792) 9همکاران و آنجلنپنلن 

 انگلستان در زندگی نلط انتظار منرد مطلنبیت و بلندمد  رشد بر هامالیا  ترکیب در تغییرا 

 طریق از بلندمد  رشد افزایش ،مالیاتی سیاست از اتخاذ هدف اگر که نشان داد نتایج. اندپرداخته

 و افتده ی کداهش  کدار  نیدروی  حایدل از  درآمدد  بدر  مالیا  باید باشد، مالیاتی نسبی هاینر  تغییر

 جبدران  را کار نیروی بر الیاتیدرآمد م کاهش تا یابد افزایش سرمایه یا مصرف بر مالیا  همزمان

 طراحدی  بدا  تدنان مدی  چگننه که پرداختند مسئله این بررسی به( 9799) 2همکاران و هیدی .نماید

بر این اسدا   و رسید  رشد بلندمد  به و کرد کمک اقتصادی رکند از خروج به مالیاتی سیاست

 یبررس منرد PMG از برآوردگر با استفاده OECD هایرا بر اقتصاد کشنر هامالیا  تأثیر ساختار

تدنان بدا تغییدر پایده     گر این است که رشد اقتصدادی را مدی  بیان مطالعه نتایج حایل از. انددادهقرار 

 افزایش داد. انتقال قابل ری  یهایدارائمالیاتی به مالیا  بر مصرف و 

                                                      
1. Tanchew (2016) 
2. Kaya & Sen (2015) 
3. Angelopoulos (2014) 
4. Heady (2012) 
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ن اقتصدادی در  هدای کدال  مدالی بدر متغیر   هدای سیاستاثرا  ( به بررسی 9773) 9کاستردیهمچنین 

کدده  نشددان دادمطالعدده  نتددایجپرداخددت. اتنرگرسددینن بددرداری  روشبددا اسددتفاده از  کشددنر اسددپانیا

گدذاری بخدش   مالی تأثیری قنی و معنادار بر میزان مصرف بخدش خصنیدی، سدرمایه    هایشنک

 .دارند هاقیمتبهره و سطح  نر خصنیی، 

بررسی اثر مالیا  بر معادال  سداختاری   ژوهش،هدف از پ ،شده انجاممطالعا  تجربی با تنجه به 

از مطالعده حاضدر    تفداو   بخش تقاضای اقتصاد کدالن ایدران بدا اسدتفاده از رویکدرد بیدزین اسدت.       

 در مقابدل  ایتحلیدل ایسدتای مقایسده    بدر  تأکیدمدل بررسی است که انتخاب ننع مطالعا  قبلی در 

الگدنی کالیدن بدا    کده   طدنری  بده ، رددا SVARیدا   VARتحلیل آماری همچنن  یهاروشسایر 

بدازه زمدانی   اقتصداد ایدران در    هدای دادهسدنجی بیدزین بدا    با رویکرد اقتصاد 3SLSاستفاده از روش 

 شده است. برآورد 9931 -9911
 

 تحقیق روش -4

ای از معادال  همزمان کده در آن  عننان مجمنعههای اقتصادی را بهسازی پدیده، مدلاقتصاددانان

دانندد و ایدن منضدنع    شنند امری طبیعی میطنر مشترک مشخص میندین متغیر وابسته بهوجند چ

رسد؛ زیدرا در واقعیدت، همزمدانی، علیدت معکدن  و      عالوه بر طبیعی بندن، ضروری نیز به نظر می

انکار هستند. در چنین حالتی تخمین پارامترهای تاب  بدا اسدتفاده   یر قابل  اثرا  بازخنردی متغیرها 

در ایدن  روش حداقل مربعا  معمنلی تخمین مناسبی برای پارامترهدای مددل سداختاری نیسدتند.     از 

 سدپس تخمدین ابزارهدا و    منظدنر  بده  9کدارلن مارکفی منندت  هایزنجیره جداگانهاجرای  از پژوهش

 9931 -9911تخمین پارامترهدای سداختاری مددل بدرای ننسدانا  اقتصدادی ایدران در بدازه زمدانی          

هدای مختلدف و   استفاده از باورهای پیشدین دربداره فرضدیه    بیزینهدف رویکرد است.  استفاده شده

 .در قالب باورهای پسدین اسدت   شده یگردآور هایدادهسپس ایالح این باورهای پیشین در پرتن 

  (.97باشد )رابطه  نظر منردپارامتر  kفر  کنید که برآورد مقادیر نامعلنم 
 

(97)                                                                                                    1 2, ,..., k    
 

                                                      
1. De Castro (2006) 
2. MCMC 
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 هدا بده  تنزید  احتمدال مشدترک داده   تا  شندمیباعث برخی باورهای پیشین درباره مقادیر پارامترها 

 ینر  tp q   ینر  بهبرای متغیرهای تصادفی  9قضیه بیزر محاسبه دابزار ایلی  .شندبیان 

  است. 99رابطه 
 

(99) ( ) ( ) ( )t tp q p p q     
 

 که زمانی tp q  تابعی از عننانبه  نامید و با نماد نماییراستتنان آن را تاب  ست، میا

( )tl q  آید.می دستبهاز قضیه بیز  99بنابراین، رابطه ؛ دادنشان  
 

 (99)                 

PrPosterior ior Likelihood                                      
 

بدر   نماییراستالف: تصریح تاب  عبارتند از؛ به ترتیب  بیزینتحلیل با استفاده از رویکرد  الگنریتم

تناب  تنزید  پیشدین    هب: تصریح رواب  مربنط ب، هابا ننع تنزی  داده اسا  تنزی  احتمال متناسب

 یینماراستج: تصحیح تناب  تنزی  پیشین مربنط به پارامترهای تاب  ، نماییراستفن  پارامترهای 

تداب   امه الزم است ددر ا .(9913 ،کنپ) د: مشخص کردن مقادیر اولیه مدل و برآورد اولیه مدلو 

 نمدایی راسدت تا با استفاده از این تاب  یا تنابد ، تداب     شندرای تمام پارامترها مشخص تنزی  پیشین ب

است. باید تنجه  همان تنزی  پسین پارامتر  ،منزون نماییراستآید که این تاب   دستبهمنزون 

بدرای تخمدین گشدتاورهای     ی از متغیرهای دیگدر باشدد.  تناند تابعمی  فن ،اب  وداشت که در ر

 یمدارکف  هدای زنجیدره  یکدارلن منندت  سدازی شدبیه مبندای   تنزی  پسین پارامترها، دو روش کلی بدر 

(MCMC)9 بدرداری گیدبس   الگدنریتم نمننده   -هیسدتینگز و ب -الگنریتم متدروپلیس  -شامل الف

های وابسته برای سازیشبیهتنان از ( میCMCMروش )استفاده از با (. 9111، 9)رفتری وجند دارد

هدای پسدین را بدا اسدتفاده از ایدن روش تقریدب       تمامی انناع تنزی  باًیتقرتنزی  پسین استفاده کرد. 

 پایدا بدندن، تنزید     2ترین نکته در منرد این روش آن است که در ینر  ارگندیکزنند. مهممی

اساسی، با ادامده تکرارهدا دچدار جهدش، تغییدر و تکامدل        طنر بهخناهد داد، بدین معنا که  دستبه

                                                      
1. Baye’s Theorem 
2. Markov Chain Monte Carlo 
3. Raftery (1995) 
4. Ergodic 
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(. در ایدن  9112 ،9گیدرد )تیرندی  مقدادیر اولیده قدرار نمدی     تدأثیر تحدت  پایا . همچنین تنزی  شندمین

 اسدتفاده شدده اسدت.    MCMCهدای  یکدی از روش  عننانبهبرداری گیبس از روش نمننه پژوهش

کند. در تنزی  تمام نام دارد، تکیه می 9تمام شرطیبرداری گیبس بر مفهنمی که تنزی  روش نمننه

بدا فدر    . شدند مدی داشدته   هاپارامتری که بر آن تمرکز داریم ثابت نگ جزبهتمام پارامترها  ،شرطی

ینر   که بردار پارامترها بهآن 1 2, ,..., k     و i

k i  شدده   سدازی شبیهامین مقدار

 امترپار
k  عمدل   99یدنر  روابد     بدردای گیدبس بده   با استفاده از نمننه سازیشبیهباشد، برای

  (.9910آید )مکیان، می دستبهبا ادامه کار حجم مطلنب  که شندمی
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( شامل چندین معادله به هدم مدرتب    SEQMطنر که گفته شد، یک مدل معادال  همزمان )همان

هدای اقتصادسدنجی   زا در سمت راست معادال  است. یکی از مدلهای دروناست که شامل متغیر

( اسدت. مددل   9117) 9های معدادال  همزمدان مددل کالیدن    مدل نهیزم در شده شناخته کامالًکالن 

ت. اتحادهدا نده شدامل پارامترهدای     اتحداد اسد   9معادله آمداری و   9 ینر بهمعادله  3کالین شامل 

جزئدی از مددل یکپارچده     و اسا  تعریف برقرارندد  اتحادها بر بلکه نامعلنم هستند و نه عبار  خطا

طدرف تقاضدا طبدق فدرم     قالب سیستم معدادال    اقتصاد درمتناسب با ساختار تقاضای  ،هستند. مدل

  .نشان داده شده است 92کلی این تناب  در رواب  
 

                                                      
1. Tierney (1994) 
2. Full Conditional Distribution 
3. Klein 
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(92 )                                                                                                           

( )

( )

( , )

C C Y

G G Y

I I Y r

Y C I G







  

 

گدذاری )و  های اقتصادی طرف تقاضای اقتصاد شامل تناب  مصرف، مخدارج دولتدی، سدرمایه   مدل

نابراین فرم یریح رواب  فن  تنسد  الگدنی   ب؛ تنلید ناخالص داخلی است یادرا  و واردا ( و

متنسد    ،(Iگدذاری ) (، سرمایهCکه در آن، مصرف ) آیدمی دست به 91رواب  ینر   کالین به

W(، متنسد  حقدن  کارمنددان بخدش عمدنمی )     Wدستمزدهای کارگران بخش خصنیی )  ،)

درآمد خالص از مالیدا  )  Y tt
W W r    ( منجدندی سدرمایه ،)K )  ( و ندر  بهدرهr)9. 

  عبار  از درآمد ناخالص منهای نر  بهره دریافتی خاننارها است. Zهمچنین متغیر 
 

 

 

 

(91) 
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روابد    طبدق ( Gc( و مخدارج جداری دولدت )   Giعمراندی )  مخارج ساختار اقتصاد ایران، بر اسا 

  (.93اند )رواب  د و در معادال  سیستم تقاضای کل کالین قرار داده شدهرگرسیننی زیر برآور
 

                                                      
دنبال عدم  بنده است اما به یتنس  بانک مرکز یینر  دستنر گذشته به یهانر  بهره در سال ییناگرچه تع .9

 یشنهادهایمتننع در قالب پ یهانر  یینمصنب و تع یهااز نر  دولتی یمهو ن یخصنی یهاکامل بانک یتتبع

نر  سند تنس   ییردرباره تغ مالیاحت یو برخنردها یدستنر یشپ یهااعالن ینهمچنو  طرف یک از کنندهیکتحر

از  یناش یاحتمال یهاپژوهش متأثر از واکنش ینمطالعه در ا منرد یرهایهمناره متغ یگر،از طرف د یمقاما  پنل

نر  تنرم و  گذاری،یهاتاب  سرم ی،خرد و کالن در کشنر بنده و تاب  مصرف خصنی گذارانیهسرما ییانتظارا  عقال

  شدند. یاساس ییرا دچار تغ یدولت در بازار مصرف کاال و خدما  و رشد اقتصاد شده دنبال آن مخارج تمامبه
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(93) 
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 .شندمیتعریف  90رابطه  ینر بهبندجه عمرانی دولت  یا BDکه در آن متغیر 
 

(90) 
1DMTRGiGcBD tt  

 

(، خدالص  Tمالیاتی دولدت )  ایدرآمدهمجمنع کل  ینر  به( TRهمچنین، درآمد کل دولت )

( Tth( و سایر درآمددها ) Roilحایل از فروش نفت ) درآمدهای(، IBTمستقیم ) ی  یرهامالیا 

  (.91است )رابطه  شدهیمعرف
 

(91) 
TR IBT T Tth Roil    

 

دال  فن  با تقاضای اقتصاد ایران، ابتدا معا طرف بر مالیا  تأثیرای منظنر بررسی ایستای مقایسهبه

استفاده از رویکرد اقتصادسنجی بیدزین بدرآورد و سدپس کمیدت و کیفیدت اثدر مالیدا  بدر سدمت          

که سیستم معادال  فن  برآورد شند، ابتدا باید فرم . برای اینشندمیتقاضای اقتصاد ایران بررسی 

ابتدا باید متغیرهای زای معادله کالین ننشته شند. برای این منظنر کاهشی متناظر با متغیرهای درون

زا یدک معادلده شدامل تمدام متغیرهدای      زای سیستم مشخص و سپس متناظر با هدر متغیدر درون  برون

زا عبارتنددد از زا ننشددته شددند. در سیسددتمی کدده کالیددن معرفددی کددرده اسددت متغیرهددای بددرونبددرون

 1 1 1 1, , , , ,t t t t tr K Z T G C   .  اقتصاد  هایدادهپس از تصریح معادال  ساختاری مرتب  با

متغیرهای ابزاری بدا اسدتفاده از میدانگین پسدین رگرسدینن       ابتدا ینکال یالگنجهت برآورد یران، ا

آید و سپس در یک زنجیره مدارکفی جددا ایدن متغیرهدای ابدزاری در      می دستبهمتغیرهای ابزاری 

فاده از روش . در این مطالعده، الگدنی کالیدن بدا اسدت     شنندمیالگنی ساختاری کالین بکار گرفته 

3SLS  بدرآورد  9931 -9911بازه زمانی اقتصاد ایران در  هایدادهبا رویکرد اقتصادسنجی بیزین با 

 افزارنرمبا استفاده از سپس و  شده ننشته JAGS افزارنرمکدها در ابتدا  ین پژوهش،در ا شده است.

R یجو پک Rjags در  .ندد لیل قرار گرفتها منرد تح، خروجیاست یزینب هایینتخممخصنص  که

 . برداده شدندنشان  iX با نماد زابرونو متغیرهای  iY زا با استفاده از نمادمتغیرهای درون ادامه،

  ( خناهیم داشت:91)رواب   پژوهشزیر را برای معادله ایلی این  این اسا  دو مجمنعه
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(91       )                                                              
 

 1 1 1 1

, , ,

, , , , ,

t t t t

t t t t t

endo C r I Y

exo r K Z T G C   




 

 

ظاهر  91زایی که در سمت راست بخش اول رواب  برای تخمین سازگار ابتدا متغیرهای درون

و سپس میانگین  کردهزای سیستم در سه معادله جداگانه رگر  را بر متغیرهای برون شنندمی

pهای از این رگرسینن را در قالب متغیر آمدهدستبهین پس

iX دهیم که به ترتیب نشان می

1 ؛عبارتند از

p

tX r ، 2

p

t
X W W    3و Y T WpX   .  

در یک مدل  91منظنر تخمین رواب   زا، بهپسین متغیرهای درون ابزارهایآوردن  دست بهپس از 

نرمدال بدرای    نمدایی راسدت از تداب    هسدتند زا پینسدته  تمامی متغیرهای درون که جاآن ازساختاری، 

رواب  بین تاب  برداری گیبس، اسا  الگنریتم نمننه بر سپس .شندمیهرکدام از معادال  استفاده 

  .شندمیزده تخمین  97رواب  طبق  و تناب  چگالی پیشین آن نماییراست
 

(97) 
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هرکدام  نماییراست(، چگالی پیشین پارامترهای مدل ساختاری و تاب  97) نماییراستتاب  رواب  

زا، ابزاری و رواب  میان متغیرهای درون نماییراست. در تاب  دهدمیرا نشان  91از معادال  رواب  

. چگالی پیشدین، باورهدای   شندمیها تصریح در قالب تاب  تنزی  احتمال مناسب با ننع داده زابرون

نشدان   نمدایی راسدت در قسدمت تداب     شدده  یفتعرضرایب و پارامترهای  اندازه بهمحققین را راج  

 9ویشدار  تنزید   . تاب  چگالی پیشین مربنط به ماتریس واریانس جمال  اخدالل، از ندنع   ددهمی

,انتخاب شده است. همچنین فر  شده است که این ضرایب )

i

j l  تصادفی بنده و تنس  تنزی )

 یندانی نااطم درنظرگیدری  جهتتنلید شده است.  ،هزارمیکنرمالی با میانگین یفر و ضریب دقت 

دقت که  یبضر یناز ا ،از معادال  هرکدامزا در درون یرهایزا بر متغو برون یابزار یرهایاثر متغ

                                                      
1. Wishart Distribution 
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فر  شده اسدت کده    این، بر عالوه مرسنم است استفاده شده است. بیزین یاقتصادسنج یا در ادب

نیز تصادفی بنده و تاب  چگالی فدن  پیشدین گامدای معکدن  بدا       ،ضرایب دقت تاب  چگالی پیشین

 . اندتنلید شده هزارمیکمقادیر پارامتری برابر با 
 

 قی تحقیهایافته -5

 نتایج توصیفی -5-1

 اسدت. بدر   شدده  خالیده  9مالیا  در بازه زمدانی مطالعده در جددول     هایدادهتنییفی های ویژگی

اسدا    بدر  است. %3/1 تنلید ناخالص داخلیبه  مالیا نسبت متنس   طنر به، 9اسا  نتایج جدول 

مربدنط بده   است کده   %23/97با  برابر این نسبتباالترین میزان  ها در بازه زمانی این مطالعهاین یافته

  است. 9931سال  مربنط بهو  %90/9نسبت برابر با میزان این کمترین  همچنیناست.  9901 سال

 
 GDPهای توصیفی کل درآمدهای مالیاتی به نسبت یژگیو: 1جدول 

 مالیات ی توصیفیهایژگيو

 71319/7 میانگین

 71990/7 میانه

 97211/7 حداکثر

 79909/7 حداقل

 79191/7 انحراف استاندارد

 19379/7 چنلگی

 07911/9 کشیدگی

 های پژوهشیافته :مأخذ

                                            

 مشاهده 9در نمندار  مالیا  نسبت به تنلید ناخالص داخلی های آماریدادهمسیر زمانی با نگاهی به 

بده نسدبت    هدا مالیدا   9902اوایدل سدال    در و   با ایرانتحمیلی عرا که پس از پایان جنگ شندمی

 خداطر بده مالیداتی دولدت    درآمدهایافزایش  نتیجه درکه ه تنلید ناخالص داخلی رو به افزایش نهاد

تنلید ناخالص نسبت به  هامالیا  9917. در اوایل سال ه استرونق پس از پایان جنگ تحمیلی بند

  گرفت.پی یروند افزایش، 9919زیاد از اوایل سال  ا ننسان از پسو  یافت کاهش داخلی

بدازه زمدانی   در نسبت به تنلید ناخالص داخلدی  مخارج جاری  و هامالیا  زمانیروند ، 9در نمندار 

تنلیدد  که نسبت مالیا  به  شندمی مشاهده 9نمندار با تنجه به  است. شده دهدانشان  9931 -9911

ایدن   اسدت.  تنلیدد ناخدالص داخلدی   همناره کمتر از نسبت مخارج جاری دولت به  ناخالص داخلی

دولدت از   درآمددهای سدهم   هدا دولدت تدر شددن   بزرگ منازا  به آن است که دهندهنشانمنضنع 

نسبت بعد از جنگ تحمیلی اسا  اطالعا  این نمندار  همچنین براست. نده ببسیار پایین  هامالیا 
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اهمیدت تنجده بده    تکرار افزایش یافته اسدت.   پر های جاری به تنلید ناخالص داخلی به شکلیهزینه

مالیداتی و یدا سدایر     درآمددهای بدا اسدتفاده از    چده ایدن وضدعیت   است که چناناین این منضنع در 

گذاری بخدش خصنیدی را از   سهم سرمایه بلندمد ممکن است در  ،نشند دولت کنترل ابزارهای

و  هامالیا با افزایش  پیشنهادی در این وضعیت آن است که حل تنلید بالقنه کاهش دهد. یک راه

هدای عمراندی   هایی که مرتب  با تحقیق و تنسعه، آمنزش و بهداشدت و هزینده  یرف آن در پروژه

  گذاری بخش خصنیی را جبران کرد.مد  سرمایهنداست تا حدودی اثر کاهش بل
 

 

 پژوهشهای یافته :مأخذ      

 1331 -1335در بازه زمانی منتخب  GDPتحول مالیات به نسبت : 1مودار ن

 

 
 پژوهشهای یافته :مأخذ

 1335-1331در بازه زمانی منتخب  GDPبا مخارج جاری دولت به نسبت  GDP: مقایسه مالیات به نسبت 2نمودار 
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  برآورد مدل -5-2

مقدادیری   ،د کالسدیک پارامترها برخالف رویکدر  بیزیندر تحلیل  که جاآن از، تصریح مدل ازپس

هدای تحلیلدی و یدا بدا اسدتفاده از      ها را یا با استفاده از روشتصادفی و نامعلنم هستند باید تنزی  آن

سا  گشتاورهای مرتبه اول مانند میدانگین یدا میانده رفتدار     ا و بر نمندبرآورد  سازیشبیههای روش

پس از تصریح مدل با استفاده از نظنر، مرای این پارامتر که مقداری تصادفی است را تنضیح داد. ب

تکدرار تنزید  پسدین     977777بدا   (MCMCمدارکفی )  هدای زنجیدره  کدارلن مننت سازیشبیهروش 

سیسدتم معدادال  سداختاری    نتایج تخمین مدل بر اسدا    .شندمیهای تصادفی مدل برآورد پارامتر

 ارائه شده است. 9همچنین جدول و  99، در رواب  های اقتصاد ایرانکالین و استفاده از داده
 

(99) 
1 2 1

1 1 1

3 1

41.67 0.1 0.6 0.25 ,

19.06 0.026 0.68 0.147 ,

4.155 0.0627 0.486 0.02 ,

P P

t t

P

t t t

P

t t

C X X P

I X P K

W X X t



 



   

   

   

 

 

 تدأثیر اسدت و   3/7( برابر 3است که میل نهایی به مصرف )ضریب  آن گریانبنتایج تخمین مدل 

1 منفی نر  بهره بر مصرف )ضریب

pX 1گذاری )ضریب بر سرمایه ( ودر معادله مصرف

pX  در

منفدی   تدأثیر  دهندهنشانمنرد اثر مالیا  بر درآمد، نتایج  در .دهدرا نشان میگذاری( معادله سرمایه

3و اندک مالیا  بر کاهش درآمد است )ضریب Y T WpX     در معادلهWt.)   الزم بده

بهره منجدب افدزایش انگیدزه    باالی  ت که در اقتصاد با شرای  رکند تنرمی نظیر ایران نر ذکر اس

اندداختن مصدرف حدال بدرای      یرتدأخ نقدینگی و تالش جهت حفظ ارزش پنل و به  اندازپسبرای 

هرگننده تسدهیال  بدانکی بدا      ارائده گدذاران  . همچنین بدرای سدرمایه  شندمیمصرف آتی خاننارها 

و انگیدزه بدرای    یک ننع رانت محسدنب شدده   ،های تنرمی جارین در مقایسه با نر های پاییبهره

کدارلنیی تمدامی   منندت  دانحراف اسدتاندار . دهدمیگذاری را افزایش سرمایه هدف بادریافت وام 

ای از که این منضنع نشانه استهای پسین متعارف تنزی  دتر از انحراف استاندارپارامترها کنچک

یدزین اگدر   بدر ادبیا  اقتصادسنجی  .هستای های پسین حاشیهیافتن تنزی  درالگنریتم همگرایی 

بیستم انحراف متعارف پسدین باشدد همگرایدی الگدنریتم بده       یی یککارلنمننتانحراف استاندارد 

، یک درید افزایش در 9نتایج جدول  بر اسا (. 9913کنپ، ) تنزی  پسین مانا اتفا  خناهد افتاد

(. دو سدتنن آخدر   11خناهدد شدد )ضدریب     7390/7 اندازه بهالیا  منجر به کاهش درآمد نر  م

و  002/7میل نهدایی بده مصدرف بدازه )     %11ی . دامنهاست %11ی اعتبار فایله دهندهنشان 9جدول 
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. همچندین  ه قدرار دارد در ایدن بداز  مقدار واقعی پارامتر ، %11 احتمال به که دهدمینشان  (79999/7

( است. ضریب اثر مالیا  بر درآمد 9773/7و  9103/7برای ضریب مالیا  بازه ) %11فایله اعتبار 

افزایش مخارج بر مصرف و ضریب بندجده متدنازن در    تأثیردر بازه فن  قرار دارد.  %11 احتمالبه

 . اثدر مالیدا  بدر مصدرف     آیدد های ابزاری به دست مدی مشخص نیست بلکه از تعیین متغیر 9جدول 

(,T C ( مخارج دولتی بر مصدرف ،),T C    ( اثدر مالیدا  بدر درآمدد ،),T W    و اثدر مخدارج بدر )

G,درآمد ) W خالیه شده است.9( در جدول ، 

 
 MCMC و 2SLSاز روش استفاده با  ،15ساس روابط بر انتایج برآورد مدل  :2جدول 

 میانگین پسین ضرايب
انحراف 

 استاندارد پسین

 يیکارلومونتخطای 

 شبیه سازی
5/2% 5/79% 

1 30/29 791/2 9219/7 91/99 29/21 

2 9919/7- 73191/7 77992/7 9019/7- 771399/7- 

3 3779/7 79100/7 779111/7 79999/7 0012/7 

4 9211/7- 9170/7 79901/7 0112/7- 9111/7 

5 73/91 199/3 3213/7 03/0 1/97 

6 7939/7- 79103/7 777129/7 73930/7- 799/7- 

7 311/7 71910/7 771799/7 1719/7 1031/7 

8 920/7- 79919/7 779909/7 9719/7 71791/7- 

9 911/2 311/9 9119/7 293/9- 90/99 

10 7390/7 72311/7 772919/7 79773/7 9103/7 

11 213/7 71130/7 771910/7 9911/7 3911/7 

12 79939/7 71171/7 770090/7 9079/7- 9119/7 

 های پژوهشیافته :مأخذ
 

اسدت و بدا    101/7 - 9099/7=  2720/7 های جدول، ضریب بندجه متدنازن برابدر بدا   یافته بر اسا 

واحد افزایش و  7291یک واحد به ترتیب مصرف برابر با  اندازه بهخارج دولتی و مالیا  افزایش م

اسدت، در کدل    بندجده ، لذا زمانی که دولت در حال متعدادل کدردن   یابدمیواحد کاهش  729121

بنابراین، تقاضای کل کاهش نخناهدد یافدت و بده ایدن دلیدل تنلیدد       ؛ مصرف افزایش خناهد یافت
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 هدای زنجیره یستاییاکنترل  نظر ازتحلیل استنباطی دقیق باید مدل  منظنر به .یابدمینواقعی کاهش 

 ای واق  شند.یسهمقاتحلیل ایستای  و قرار گیرد و سپس منرد تجزیه یبررس منرد بیزین مارکفی
 

 MCMCبا استفاده  زا بر مصرف و درآمدندرواثر متغیرهای نتایج : 3جدول 

%5/2 خطای مونت کارلو اف استاندارد پسینانحر میانگین پسین ضرايب  . 5/79%  

,T C 9121/7-  19/99  9199/7  920/7-  779/7-  

,G C 9121/7  01/99  9310/7  979/7  309/7  

,T W 9099/7-  39/97  0100/7  2912/7-  7979/7-  

,G W 103/7  9111/7  79971/7  9199/7  0209/7  

 پژوهشهای یافته: مأخذ

 

 بررسی اعتبار مدل -5-3

بدا   شدده  سدازی شدبیه مارکفی  هایزنجیرهاز روش  بیزینهای حاضر برای محاسبه آماره پژوهشدر 

پارامترهدا خدند    بیدزین طدنر کده گفتده شدد، در روش     شده است. همان استفاده 9کارلنمننتروش 

. شدند بدرآورد   ها باید تنزی  احتمالشانهای آنستند که برای تنییف ویژگیتصادفی ه یتغیرهایم

بده تنزید     شدده  سدازی شدبیه تنزی  پسین همگرایی  بیزین رویکردیکی از معیارهای کنترل مدل در 

 میانگین متحرک پسین در طنل تکرارها بررسدی  ،9 هاینمندارمجمنعه در پارامتر است که واقعی 

کده در فرآیندد میدانگین     دهندد مدی مدارکفی نشدان    هدای زنجیرهتکرارهای مختلف،  طی. ده استش

کننده عددم همگرایدی   جهشی که منعکس ،پسین هرکدام از ضرایب الگنی کالین متحرک تنزی 

به همگرایی الگنریتم به تنزی   %11تنان با اطمینان بنابراین می؛ باشد، وجند ندارد پایاتنزی  پسین 

تخمین دقیق تناب  تنزی  پسین پارامترها نیدازی   منظنر بهبنابراین، ؛ ضرایب امیدوار بند پایایین پس

در ینر  وجند شکسدت در خطدنط چنددکی درون فنایدل      سازی نیست.به افزایش حجم شبیه

 با تنزید  پسدین واقعدی پارامترهدا     شده سازیشبیهانتظار داشت تنزی  پسین  تنانیمگاه اطمینان آن

 9دوری ایدطالحاً سازی تنزی  پسین پارامترها مطابقت نداشته باشد. در این وضعیت الگنریتم شبیه

  کند.سازی میو تنها قسمتی از تنزی  پسین واقعی را شبیه شندمی دهینام

بدا الگدنریتم    شدده  سدازی شدبیه  هدای دادهبررسدی کدارایی اکتشدافی     منظدنر  بده در رویکرد بیدزین،  

مارکفی برای تخمین تناب  چگالی پسین پارامترها، تناب  خندهمبسدتگی در   هایجیرهزنسازی شبیه

                                                      
1. MCMC 
2. Periodic 
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آل باید خندهمبستگی در همده  . در حالت ایدهشندمیتکرارهای مختلف هر چگالی پسین بررسی 

در چندین شدرایطی خطدای     (.9913وقفده یدفر تقریبدًا برابدر بدا یدفر باشدد )کدنپ،          جدز بده ها وقفه

ماهیدت تقریبدی    جده ینت درپدذیری  گیرد )ایدن تغییدر  پذیری تخمین را اندازه میتغییرکه  کارلنمننت

(، کداهش خناهدد یافدت.    شدند مدی های با تعداد متناهی تنلید و نمننه کارلنمننت سازیشبیهروش 

دهد. با تنجه مارکفی را نشان می تکرارهای زنجیره ، خندهمبستگی2همچنین مجمنعه نمندارهای 

، میدزان  17از گدردد کده در تعدداد تکرارهدای کمتدر      ارهدای خندهمبسدتگی، مالحظده مدی    به نمند

بنابراین، حجم تکرارهای بکار گرفته شدده در ایدن مطالعده مناسدب     ؛ کندهمبستگی به یفر میل می

 است و نیازی به افزایش تکرارها برای تخمین دقیق تنزی  پسین پارامترها نیست.

 

 پژوهش هاییافته مأخذ:
 نمودارهای چندکی میانگین متحرک توزیع پسین پارامترها: 3 هایمودارن
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 پژوهش هاییافته مأخذ:

 های مارکفیتابع خودهمبستگی میان تکرارهای تولید زنجیره :4نمودارهای 

 

بدرای تخمدین الگدنی کالیدن در ایدن      شدده  تنان گفت روش آماری بکار گرفته خالیه می طنربه

ای مربدنط بده   هتحلیلتنان میها لذا با استناد به آن ؛دکنلید میعتبری را تن، نتایج آماری مپژوهش

  .نمندزا را بر وضعیت تعادلی سیستم بررسی اثر متغیرهای برون
 

 و راهبرد سیاستی گیرینتیجه -3

هدای فیزیکدی و انسدانی دارندد،     گدذاری به دلیل اثدری کده بدر بدازده سدرمایه      هامالیا  یکل طنر به

 باشند. رگذاریتأثبر نر  رشد تنلید کل اقتصاد  تینها درهای اقتصادی و گیریتنانند بر تصمیمیم

اقتصدادی پدایین و وابسدته بده نفدت و وجدند       با رشد  تنأمکه  با تنجه به شرای  کنننی اقتصاد ایران

گدان  افتاد و تغییدر تناسدب جمعیتدی بده نفد  بازنشسدتگان و از کدار        اسدت برابری در تنزی  درآمد نا

مالیداتی   درآمدهایدولت به  نفتی و افزایش اتکای درآمدهایکاهش وابستگی اقتصاد به ، باشدمی

بدر   هدا مالیدا  نحنه اثرگدذاری  در این پژوهش به این منظنر  رسد.نظر می ضروری به پیش از بیش

مالیدا  بدر    تدأثیر بدرای بررسدی    شدد. تقاضای کل و از آن طریق بر رشد تنلید کل اقتصاد سنجیده 

رویکدرد بیدزین   معادال  ساختاری بخش تقاضای اقتصاد کالن ایران از مددل سداختاری کالیدن و    
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ای اسدت کده   استفاده شد. مزیت رویکرد بیزین بر رویکرد کالسیک استفاده از اطالعا   یدر داده 

کشدنر   اقتصاد سازیمدلهای بهتری را جهت ها محدودیت دارد تخمیندر شرایطی که حجم داده

 .دهدمیگران قرار در اختیار پژوهش

انددک   نسدبتاً بر کاهش مصرف و کاهش تقاضدای کدل    هامالیا  تأثیر آمدهدستبهاسا  نتایج  بر

تنلیدد را کداهش نخناهدد داد. ایدن      هدا مالیدا  رسد افدزایش  گننه که به نظر میبنابراین، آن؛ است

بدا تحریدک    هدا مالیدا  ست. از طرف دیگر افزایش اهمالیا مد  افزایش منضنع تنها پیامد کنتاه

کشنر را بهبدند بخشدد. همچندین، اسدتفاده از     بلندمد  تناند شرای  رشد انداز مردم میمیل به پس

 مدنرد زا تأمین کسری بندجه تدنرم  هایکه روش شندمیمالیا  سبب  هاینر افزایش مناسب در 

د. عالوه بر این، تأمین مالی از شنل ملی کشنر تضعیف نو از این طریق ارزش پن قرار نگیرد استفاده

تأمین کسری حساب سرمایه تراز  منظنر بهوابستگی کشنر را به کشنرهای خارجی  هامالیا طریق 

که نسبت مالیا  به تنلید ناخالص داخلدی   شدبا تنجه به نتایج مشاهده  .دهدمیها کاهش پرداخت

 دهندهنشاندولت به تنلید ناخالص داخلی است. این منضنع همناره کمتر از نسبت مخارج جاری 

بسیار پایین بدنده   هامالیا دولت از  درآمدهایسهم  هادولتبزرگتر شدن  منازا  بهآن است که 

 کده یدن ا یدا و  یابد یشدولت افزا درآمدهای یانسبت،  ینحفظ ا یاست برا یضرور ینبنابرا است.

و  یمخدارج جدار   ینبده تفداو  بد    یدد ر ارتباط با مخارج دولت با. البته دیابدمخارج دولت کاهش 

 هدا یرسداخت در ز یو عددم رشدد کداف    یکداهش مخدارج عمراند    یرانمند. ز یاساس یتنجه یعمران

 شند. یندهدر آ یرشد اقتصاد شسبب کاه تناندیم

 هدای جداری بده تنلیدد    بعد از جنگ تحمیلی نسبت هزینده  ،اسا  اطالعا  این پژوهش همچنین بر

است. اهمیت تنجه بده ایدن منضدنع در ایدن اسدت کده        یافته یشافزامکرر  طنر بهناخالص داخلی 

دولت کنترل نشند، ممکن  ابزارهایمالیاتی و یا سایر  درآمدهایچه این وضعیت با استفاده از چنان

حل گذاری بخش خصنیی را از تنلید بالقنه کاهش دهد. یک راهمد  سهم سرمایهاست در بلند

هایی که مرتب  با و یرف آن در پروژه هامالیا پیشنهادی در این وضعیت آن است که با افزایش 

های عمرانی است تدا حددودی اثدر کداهش بلندمدد       تحقیق و تنسعه، آمنزش و بهداشت و هزینه

با تنجه به نتایج این پژوهش با افزایش مخارج دولتدی  . شندگذاری بخش خصنیی جبران سرمایه

، یابدد مدی واحد کداهش   9121واحد افزایش و  91یک واحد، به ترتیب مصرف  اندازه بها  و مالی

بندابراین،  ؛ است، مصرف افدزایش خناهدد یافدت    بندجهلذا زمانی که دولت در حال متعادل کردن 

قطد    منظدنر  بده  .یابدد مدی نتقاضای کل کاهش نخناهد یافت و به این دلیدل تنلیدد واقعدی کداهش     
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 تنجده  قابدل بر درآمدد و مصدرف    هامالیا اثر کل  که جاآن ازنفتی  درآمدهایه وابستگی دولت ب

اقدام کرد. همچنین افدزایش   نظر منردبرای رسیدن به درآمد  ترسری تنان به نحن بهتر و می، نیست

میلیدارد ریدال افدزایش     917حددود   ، مصدرف را میلیدارد ریدال   9777به میدزان   هادولتمخارج کل 

 از یشبد  ،تنس  دولت بدر مخدارج کدل    هامالیا زای بنابراین، نباید پیامد اثر افزایش برون .دهدمی

با تعیین نر  بهینه مالیدا    شندمیکم مالیا  بر مصرف، تنییه  تأثیربا تنجه به و شند برآورد  حد

اندی  های مناسب و افدزایش مخدارج عمر  بر مصرف، از عناید این ننع مالیا  برای ایجاد زیرساخت

، شدرای  را بدرای   نفتی از بندجه درآمدهایبا کاهش نقش دولت استفاده شند تا بدین طریق بتنان 

 در آینده فراهم نمند. ترمناسب اقتصادیرشد 
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Introduction: Taxes and tax revenues are one of the most important tools 

for stabilizing governments. In macroeconomics, the impact of taxes is 

examined in terms of their impact on total consumption and aggregate 

demand. The role of the tax system in an economy is based on economic, 

political, and social objectives, while the political and social objectives are 

more influenced by the economic objectives of taxation, considering the 

monetization aspects of the government and its impact on the other sectors 

of the economy. Since the tax size plays a key role in providing the revenue 

requirements of the governments, implementing any tax policy requires good 

insight into how the economy must perform to achieve the optimum size of 

tax revenue with minimum inefficiency. Implementing any tax policy to 

provide the revenue sources needed for government spending can have 

different effects on economic growth and income distribution. In this regard, 

many studies have shown that, among the tools of government fiscal policy, 

construction expenditures and taxes can have significant direct and inverse 

effects on economic growth respectively, while consumption expenditures 

do not have a significant effect on economic growth. 

Methodology: In general, because of their effect on the return on physical 

and human investment, taxes can affect economic decisions and ultimately 

the growth rate of the economy as a whole. Given the current state of the 

Iranian economy, which is accompanied by low economic growth, 

dependence on oil, the existence of inequality in income distribution and 

change of the population ratio in favor of the retired and the disabled, 

reducing the economy's dependence on oil revenues and increasing the 

government reliance on tax revenues seem more than necessary. For this 
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purpose, in this study, the Bayesian approach and Klein's basic model were 

used to study the demand structure of Iran during the years1989-2016, which 

provides the possibility to appraise the impact of policy variables on 

aggregate demands. The advantages of this method are due to the use of non-

data to obtain a clear picture of the state of the economy as a result of 

economic change. 

Results and Discussion: According to the results, the effect of taxes on 

reducing consumption and aggregate demand is relatively small. Therefore, 

as it seems, raising taxes will not reduce production. This is only a short-

term consequence of tax increases. On the other hand, raising taxes by 

stimulating people's tendency to save can improve the country's long-term 

growth conditions. Also, the use of appropriate increases in tax rates means 

that the methods of financing the inflation deficit are not used and, thus, the 

value of the national currency is not weakened. In addition, financing 

through taxes reduces the country's dependence on foreign countries in order 

to cover the capital deficit in the balance of payments. The results of this 

study indicate that, in order to cut the government's dependence on oil 

revenues, the government could rely on tax revenues given that the total 

effect of taxes on income and consumption is not high; it is better and 

quicker to reach the desired income (an increase of one trillion Rials in taxes 

will lead to a reduction in consumption of just about 200 billion Rials). 

Moreover, the results indicate an increase in the total expenditures by the 

government to 1,000 billion Rials will increase the consumption to about 

290 billion Rials. According to the results, the effect of taxes on reducing 

consumption and aggregate demand is relatively small; therefore, as it 

seems, raising taxes will not reduce production. This is only a short-term 

consequence of tax increases. On the other hand, raising taxes stimulates 

people's tendency to save, which can improve the country's long-term 

growth conditions. The use of appropriate increases in tax rates means that 

the methods of financing the inflation deficit are not used and, thus, the 

national currency is not devalued. Financing through taxes also reduces the 

country's dependence on foreign countries in order to cover the capital 

deficit of the balance of payments. According to the results, the ratio of taxes 

to GDP is always lower than the ratio of current government expenditures to 

GDP. This indicates that, as governments have grown, the share of 

government revenues from taxes has been very low. Therefore, to maintain 

this ratio, it is necessary to either increase government revenues or reduce 

government expenditures. Of course, regarding the government 

expenditures, the difference between the current and development 

expenditures must be taken into account. This is because the reduction of 

construction costs and insufficient growth in infrastructure can reduce 

economic growth in the future. 
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Conclusion: Due to the difference in the final tendency for consumption 

among different segments of the society, the adoption of any tax policy or 

the imposition of any tax revenue does target the income of a segment of the 

society. Therefore, different types of taxes can have different effects on the 

private consumption of the society, and recognizing it will help the country's 

tax policymakers to increase the efficiency of different types of taxes. Given 

the recession-inflationary conditions of the Iranian economy, which is 

accompanied by low oil-dependent economic growth, rising prices and 

inequality in income distribution, reducing the economy's dependence on oil 

revenues and increasing government dependence on tax revenues seem more 

than necessary. Utilizing the maximum tax power of the country and 

increasing the tax base to improve the performance of the country's tax 

system will make it possible to provide goods and public services desired by 

citizens by relying less on oil revenues. Since the effect of the total taxes on 

income and consumption is not significant, in order to break the 

government's dependence on oil revenues, it is possible to act better and 

faster to achieve the desired revenue. However, the effect of the exogenous 

increase of taxes by the government on the total expenditures should not be 

overestimated. Given the low impact of consumption taxes, it is highly 

recommended to determine the optimal rate of consumption tax from the 

revenues of this type of tax to build the corresponding infrastructures. 

Moreover, appropriate resources and increased government spending on 

development should serve to reduce the role of oil revenues from the budget 

to create the conditions for better economic growth in the future. 
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