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چکیده

مالیات یکی از ابزارهای سیاست مالی در تنظیم فعالیتهای مختلف اقتصادی در رسیدن به تعادل اقتصادی و عدالت

اجتماعی است .سیاستهای مالیاتی از طریق تصحیح و تثبیت فعالیتهای اقتصادی در بخشهای مختلف ،نه تنها به
تأمین منابع مالی دولت ،بلکه به رشد و توسعه اقتصادی نیز میتواند کمک کند .دولت با استفاده از سیاستهای مالیاتی

مناسب و ترکیب بهینه مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم ،میتواند به نحو مؤثرتری به اهداف تخصیص بهینه منابع،
باز توزیع درآمد و عدالت اجتماعی نزدیکتر شود .به عبارت دیگر ،نظريه مالياتبندي بهينه در ادبيات مالياتي در راستاي
در نظر گرفتن مالحظات عدالت و برابرسـازي مطرح و گسترش يافته است .نرخهاي بهينه شامل مجموعهاي از نرخها

اسـت كـه بايسـتي مقادیر بهينـهشان به گونهای انتخاب گردد که تابع مطلوبیت افراد را حداکثر کند ،همچنین بيشترين
درآمد و كمترين تبعات منفي اجتماعي را نيز در پي داشته باشد .در این راستا ،میزان دریافتیهای حاصل از مالیاتها در

کارایی اجرای سیاستهای مالی اثر دارد .یکی از عواملی که عملکرد دولت در دریافتهای مالیاتی را تحت تأثیر قرار
میدهد ،وجود فرصتهای رانتجویی است که از طریق آن امکان عدم پرداخت مالیات میتواند به وجود آید .در این
مقاله ،سعی شده است تا در چارچوب یک سیستم تعادل عمومی و روشهای بهینهیابی هوشمند (الگوریتم ژنتیک)،

نرخهای بهینه مالیاتی در شرایط اقتصاد دارای رانت استخراج گردد .نتایج حاصل از بهینهیابی مدلهای تصریح شده
نشان میدهد که با وجود رانتجویی در درآمدهای مالیاتی دولت ،مالیات بر مصرف بیش از سطح بهینه است و در مقابل،

بر حقوق و دستمزد نسبت به مالیات بر مصرف به دلیل پیچیدگیهای اجرا و وصول آن بیشتر است.
واژه های کلیدی :نرخ بهینه مالیات ،رانت جویی ،تعادل عمومی ،الگوریتم ژنتیک ،ایران
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مالیات بر حقوق و دستمزد بسیار کمتر از سطح بهینه عمل می کند .این یافتهها بیانگر آن است که امکان رانت در مالیات
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-1مقدمه

ساختار و ترکیب درآمدهای دولت از مباحث بسیار مهم ادبیات اقتصاد بخش عمومی است .مالیات یکی از
با ثبات ترین درآمدهای دولت است و می تواند به عنوان ابزاری در اجرای عدالت اجتماعی ،مقابله با تورم

و تشویق سرمایه گذاری مولد در مسیر مطلوب مورد استفاده قرار گیرد .به کارگیری یك سیستم مالیاتی
مناسب دارای شرایطی است که از مهمترین آنها عدالت و کارایی است که بر اساس آن مالیات بر مصرف

با اصل فایده و مالیات بر درآمد با اصل توانایی پرداخت تطبیق خواهند داشت؛ اما از جانب دیگر ،در یك
نظام اقتصادی گسترده ،انواع مالیاتها ممکن است اثرات جانبی متفاوتی داشته باشند .بنابراین ،مالیات باید
به نحوی وضع شود که کمترین اثرات اختاللی را در سیستم اقتصادی بر جای گذارد .همواره سعی دولت ها

بر این بوده که این نرخ ها را به طور مناسب و اثرگذار وضع کنند .چرا که افزایش نامتناسب نرخ های مالیات،
اثرات اجتماعی زیادی را بر رفاه عمومی در جامعه بر جای خواهد گذاشت؛ بنابراین محاسبه نرخ بهینه مالیات

به صورتی که رفاه اجتماعی حداکثر شود امری ضروری به نظر می رسد.

این در حالی است که برخی کشورها مانند ایران ،مقادیر قابل توجهی منابع طبیعی داشته و درآمدهای
ناشی از این منابع سهم نسبت ًا باالیی از درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده است ،در حالی که

درآمدهای مالیاتی در مقایسه با سایر منابع درآمدی به میزان قابل توجهی از آثار نامطلوب اقتصادی
می کاهد .وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی حاصل از صادرات نفت خام و وجود انحصارات و
رانت های ناشی از آن در بخش های مختلف اقتصاد ،باعث شده است تا مالیات ها همواره سهم اندکی از

درآمدهای دولت را تشکیل دهند .آمارها نشان می دهد که به طور متوسط در حدود  60درصد درآمدهای

دولت متأثر از فروش نفت خام یا سایر درآمدهایی بوده است که آن ها نیز به طریقی به درآمدهای نفت
وابسته هستند ،به طوری که نسبت درآمدهای نفتی به درآمدهای دولت برای سال  1393برابر با  64درصد
طبق فرضیه نفرین منابع طبیعی 1درآمد حاصل از منابع ،درآمدهای مالیاتی را به عنوان بنیاد مالی دولت

تضعیف می کند (ببالوی و لوسیانی ()1987؛ راس ( ))2004 ،2001و این سطح ناکارآمد درآمدهای مالیاتی
به وسیله رانت ها تغذیه می شود .در این مقاله ،با در نظر گرفتن رانت جویی در درآمدهای مالیاتی دولت،

نرخ های بهینه مالیاتی در چارچوب یک مدل تعادل عمومی استخراج می شوند .با توجه به آن که درآمدهای
نفتی به عنوان مکمل درآمدهای مالیاتی دولت ،سیاست های مالیاتی و در نتیجه نرخ بهینه مالیات را متأثر

خواهد ساخت ،بهینه یابی مدل تصریح شده ،یکبار با وجود درآمدهای نفتی و در حالت دیگر بدون درآمدهای
1. Natural Resources Curse
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نفتی انجام می شود .تحقیق حاضر در شش قسمت تنظیم شده است .در بخش دوم چارچوب نظری تحقیق
شامل معرفی و بررسی درآمدهای دولت ،معرفی مالیات ستانی بهینه و رانت جویی بررسی می شوند .در بخش

سوم ،تحقیقات مرتبط با موضوع ارایه می شود .الگوی تحقیق در بخش چهارم معرفی می شود .بخش پنجم
مقاله ،مدل سازی مسأله ،شامل پارامترها و متغیرهای مدل ،بهینه یابی به روش تصادفی مبنی بر الگوریتم

ژنتیک ،ارزیابی تجربی مدل با استفاده از الگوریتم ژنتیک ،عملکرد بهینه دولت با وجود درآمدهای نفتی و

حذف این درآمد و همچنین مقایسه عملکرد بهینه در هر دو حالت می باشد .بخش ششم نیز به نتیجه گیری
و ارایه دستاورهای پژوهش اختصاص دارد.
 -2مبانی نظری

درآمدهای دولت

دولت برای انجام امور اجرایی و تولید کاالها و خدمات عمومی و خصوصی که در عهده دارد ،نیازمند درآمد

است .در نتیجه ،توجیه کننده جمع آوری درآمدهای دولت ،وظایف دولت است که باید موجب افزایش رفاه

جامعه باشد .در حساب های بودجه دولت ،درآمدها به صورت زیر طبقه بندی می شوند :مالیات ها ،سایر
درآمدها و قرضه .نکته قابل توجه در این است که قرضه در واقع درآمد محسوب نشده بلکه روشی برای

جبران کسر بودجه است .گاه متداول است که برای تنظیم تراز بودجه ،قرضه در سمت درآمدها مطرح شود.
از آنجایی که استقراض از بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه به طور جدی مشکل آفرین است ،در
صورت وجود تنگنا در وضع مالیات یا تغییر در نرخ مالیات توصیه می شود؛ در واقع راه حل بهینه دوم ،یعنی

استقراض از مردم باشد و بهینه اول در تأمین هزینه های بخش دولتی ،اخذ مالیات است. 1

در حساب های بودجه برخی از کشورها درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی در اختیار دولت ،به طور مجزا

و شاخص در حساب درآمدهای دولت مطرح می شود .درآمدهای دولت در ایران تحت عنوان های زیر مطرح

الزم برخوردار نیستند؛ ثانی ًا هزینه های بیشتری بر جامعه تحمیل می کنند .منابعی مانند نفت به نسل های
آینده تعلق دارد و نباید صرف ًا توسط نسل فعلی مصرف شود (دادگر.)1386 ،
این پژوهش تمرکز اصلی خود را بر درآمدهای مالیاتی دولت از جمله مالیات بر حقوق و دستمزد ،مالیات

بر عایدی سرمایه و مالیات بر مصرف قرار داده است .در نظام مالیاتی ایران ،درآمدهای مالیاتی شامل دو
 .1جهــت دریافــت اطالعــات تفصیلــی بــه ایــن کتــاب مراجعــه نماییــدBain, A.D. (1981). The Economics of the Financial System, :
.Oxford, Basil. Blackwell

] [ Downloaded from taxjournal.ir on 2023-01-07

می شوند :درآمدهای مالیاتی ،درآمد نفت و گاز ،و سایر درآمدها (پژویان .)1392 ،فروش منابع و مواد خام
مانند نفت و همچنین استقراض راه های جایگزین مالیات هستند .این راه های تأمین مالی او ًال از کارایی
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نوع مالیاتهای مستقیم و مالیات های غیر مستقیم می باشد .مالیاتهای مستقیم از دو پایه اصلی مالیات

بر درآمد (مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی) و مالیات بر ثروت تشکیل شده است که هر
یک از پایه های مذکور به نوبه خود به منابع مختلف مالیاتی تقسیم میشود .مالیاتهای غیر مستقیم نیز
که پایه مالیات بر مصرف را تشکیل داده است ،شامل مالیات بر واردات و مالیات بر ارزشافزوده ()VAT

می باشد .در حال حاضر مالیات بر واردات خارج از سازمان امور مالیاتی کشور و زیر نظر گمرک ایران وصول

می شود (سازمان امور مالیاتی کشور.)1394 ،
مالیات ستانی بهینه

تئوري ماليات بندي بهينه در ادبيات مالياتي در راستاي در نظر گرفتن مالحظات عدالت و برابرسازي مطرح
و گسترش يافته است (پورمقیم .)1373 ،تجزيه و تحليل مسئله ماليات بندي بهينه در قالب فرمول ها سابقه
زيادي نداشته و به قرن نوزدهم و به نوشته هاي اقتصادداناني چون جان استوارت ميل بر مي گردد .اولين

تالش جدي نيز توسط فرانک رمزي ( )1927صورت گرفته است كه وي اعتبار اين موضوع را به پيگو
نسبت مي دهد.

پيگو در کتاب ماليه عمومي خود ،چگونگي تعيين نرخ هاي مالياتي بازارها با ايجاد حداقل کاهش

مطلوبيت را مطرح نمود و امروزه مشاهده مي شود كه پيشنهاد پيگو چندان مورد توجه قرار نمي گيرد.
در تئوری های مالیه عمومی و اقتصاد بخش عمومی قدیم فرض بر این می شد که دولت مالیات را برای
رفاه عموم هزینه می کند .در تئوری های جدید نوعی بازنگری نسبت به ماهیت دولت صورت گرفت ،و

حرکت در جهت شکل گیری دولت بهینه از مسیرهای شایسته ساالرانه به همراه ابزارهای مردم ساالرانه
هدف قرار گرفت .در دولت بهینه بخش خصوصی و مالیات دهندگان به راحتی آثار رفاهی ناشی از عملکرد
مالیاتی را بر زندگی خود مالحظه می کنند .ترسیم دولت بهینه و مالیات بهینه عالوه بر کارآمدی اقتصادی
مجموع حاشیه ای حاصل از اخذ یک ریال بیشتر مالیات را با هزینه های حاشیه ای این کار برابر می کند .به

بیان دیگر ،اگر دولت یک هزار ریال به صورت مالیات اخذ می کند ،باید منافعی که آن یک هزار ریال از

جهت افزایش رفاه جامعه ایجاد می کند بیشتر از هزینه های آن باشد .منافع می تواند از جهت افزایش رفاه

اجتماعی ،افزایش رضایت مندی افراد و هزینه های مدیریتی و اخذ مالیات باشد (دادگر و دیگران.)1392 ،
در خصوص مالیات ستانی بهینه و سیستم مالیاتی ایران نکته ای که باید مورد توجه قرار داد این است که

اقتصاد ایران و درآمد دولت وابسته به درآمدهای نفتی است و از طرف دیگر بخش بزرگی از اقتصاد ایران
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به ثبات سیاسی انسجام اجتماعی بیشتر جامعه کمک می کند .بنابراین ،یک نظام مالیات ستانی بهینه

نرخ های بهینه مالیاتی در شرایط رانت جویی مالیاتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

63

در اختیار دولت می باشد .این مساله زمینه ساز اتکای دولت به درآمدهای نفتی و عدم تمرکز بر درآمدهای
مالیاتی خواهد شد .در واقع دولتی که برای تأمین مالی خود نیاز به مالیات ستانی از اقتصاد داخلی دارد،
قطعا نگرانی بیشتری نسبت به عملکرد و میزان تولید اقتصادی دارد تا دولتی که عمده منابع مالی خود

را از منابع رانت برونزا به دست میآورد .استقالل مالی دولت از عملکرد اقتصاد داخلی موجب میشود تا

دولت نسبت به تقویت امر تولید و روند رشد و توسعه اقتصادی و در نتیجه ایجاد پایه مالیاتی گستردهتر

حساسیت کمتری داشته باشد .در ایران نیز این موضوع باعث تضعیف نظام مالیاتی گردیده و به تبع آن
نظام مالیاتی با چالش هایی همچون فرار مالیاتی ،عدم تمکین مودیان مالیاتی روبرو شده و همچنین مسائل
دیگری مانند معافیت گسترده مالیاتی نیز گسترش یافته است ،این مسائل زمینه ساز ایجاد شرایط رانت در

خصوص مالیات های اعمال شده می گردد .در این راستا از آنجایی که منابع درآمدی دولت ،نحوه جمعآوری
این درآمدها و نحوه استفاده از آنها عاملی مهم در تعیین ماهیت دولت و کارآیی آن خواهد بود ،ایجاد یک
شرایط مالیات ستانی بهینه که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و در نظر گرفتن رانت جویی در درآمدهای
مالیاتی که در جهت حداکثرسازی رفاه اجتماعی باشد ،از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .لذا این بررسی

به دنبال تعیین نرخ های بهینه مالیاتی می باشد که اوال شرایط کلی اقتصاد از جمله رانت جویی در درآمدهای

مالیاتی را در نظر گرفته باشد و ثانیا در جهت حداکثر سازی مطلوبیت افراد و رفاه اجتماعی باشد .در ادامه به
معرفی و بررسی رانت و شرایط ایجاد آن پرداخته می شود.

رانت و رانت جویی

رانت را درآمدي مازاد بر حداقل مقداري که براي جذب یک کارگر به یک شغل مشخص یا ورود یک
بنگاه به یک فعالیت مشخص الزم می باشد ،تعریف می کنند (خضری و رنانی .)1383 ،هرگونه درآمدي که

حاصل کار و تالش تولیدي نباشد ،تحت عنوان رانت نام گذاري می شود .این درآمد بدون تالش به دست
را از منابع خارجی و به شکل رانت دریافت کند ،دولت رانتیر نامیده می شود .اما ویژگی متمایز کننده دولت
رانتیر از دیگر دولت ها ،این است که درآمدهاي نفتی آن ارتباط بسیار ناچیزي با فرآیندهاي تولید در اقتصاد

داخلی دارد .به این معنی که نیروي کار ،سرمایه یا فناوري داخلی نقش چندانی در درآمد نفتی دولت ایفا
نمی کنند (میرترابی.)1384 ،

توالک ( )1967برای اولین بار اصطالح رانت جویی 1را مطرح کرد .وی رانت جویی را به عنوان درآمدهایی
غیرمولّد و غیرتولیدی ،تعریف کرد که توسط افراد به دست می آید .توالک با در نظر گرفتن شرایط تعادلی
1. Rent Seeking
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یک بنگاه در دو حالت رقابت کامل و انحصار قانونی که از طریق مجوزها و امتیازات ویژۀ دولتی به دست
می آید ،نشان داد که در حالت انحصار نسبت به رقابت کامل ،رانت اقتصادی خالص 1نصیب بنگاه می شود.
این رانت در واقع هزینه های اجتماعی است که انحصار نسبت به رقابت به جامعه تحمیل می کند که

هزینۀ رانت جویی نام دارد .افراد برای به دست آوردن رانت ناشی از انحصار تا جای ممکن بر روی منابع
سرمایه گذاری می کنند که در حالت خاص ،هزینه هایی که در این راه توسط افراد انجام می شود ،دقیق ًا با

مقدار رانت برابر می  شود .بر این اساس ،رانت جویی موجب اتالف منابع می شود؛ زیرا منابع از فعالیت های
تولیدی به غیر مولّد انتقال می یابند (روسال.)2011 ،

نورث ( )1990با تأکید بر نقش نهادها در شکل گیری فرصت های رانت جویی ،اظهار داشت چارچوب

نهادهای یک کشور می توانند فضای مناسبی را برای رانت جویی فراهم کنند که این موضوع بیشتر در
کشورهای در حال توسعه اتفاق می افتد .نهادهای ضعیف مثل ناکارآمدی قوانین و نبودن حقوق مالکیت بر

شکل گیری رانت جویی اثر دارند ( ایقبال و دالی.)2013 ،

رقابت بین گروه های ذینفع 2برای دریافت مجموعه ای از مزیت ها توسط دولت صورت می گیرد که این

مزیت ها مانند انتقاالت درآمدی ،سوبسیدها و رفتارهای مالیاتی می باشد .در خصوص رانت جویی در درآمد

دولت و در واقع خزانه دولتی دو نوع رانت جویی وجود دارد:

اول رانت جویی شامل انتقاالت ویژه ،معافیت ها و رفتارهای مالیاتی است.
 .1نوع ِ

y yانتقاالت مستقیم به صورت نقدی (سوبسیدها و دیگر منافع) یا به صورت نوعی (استفاده خصوصی

از دارایی های عمومی مثل ماشین های دولتی ،خدمات پزشکی اضافی ،و منافع حاصل از فرزندان)....

y yانتقاالت غیر مستقیم (سیاست هایی که باعث افزایش تقاضا برای خدمات یک گروه ذینفع و )...

y yهمچنین سیاست هایی که بار مالیاتی را کاهش می دهد (فعالیت های مالیاتی و راه های گریز در
y yفرم های غیر قانونی رانت جویی (همچون فرار مالیاتی ،دزدی از سرمایه ها و ذخیره ها برای

برنامه  های عمومی ،استفاده از اسناد جعلی به منظور دریافت مزیت ها)

 .2نوع دوم رانت جویی شامل قوانین تشویقی (مزیتی) و قانون گذاری است که رقابت را کاهش می دهد

(رشوه های دولتی جهت ورود ،محدودیت های تجاری و حمایت های قیمتی کشاورزی) ،انتقاالت ظاهر
فریبنده (یک جاده عمومی ممکن است ارزش واقعی دولت را افزایش دهد) و اجتناب از قانون که شکل
1. Pure Economic Rent
2. Interest Groups
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طبق فرضیه نفرین منابع طبیعی درآمدهای ناشی از منابع طبیعی عالوه بر تأثیر بر ساختار نظام مالیاتی و

ناکارآمد کردن آن ،بر سطح تحقق یافته درآمدهای مالیاتی نیز مؤثر است .ادبیات نفرین منابع به ناکارآمدی
نظام مالیاتی و پایین بودن سطح واقعی درآمدهای مالیاتی دولت های مربوطه می پردازد ،اما این موضوع که
همان سطح ناکارآمد درآمدهای مالیاتی نیز به وسیله رانت ها تغذیه می شود ،مورد غفلت واقع شده است.
مدل تشکیل شده در این بررسی تا حدی بر روی نوع اول متمرکز است .مزایای جستجو شده شامل مزایای

مالیاتی و منافع حاصل از مخارج دولتی می باشند .در این حالت ،اقتصادی را مورد مطالعه قرار می دهیم که
به دلیل وجود شرایط رانت جویی ،افراد به دنبال استفاده از این موقعیت می باشند و عالوه بر کار و فراغت

در فعالیت های رانت یابی نیز مشارکت و فعالیت خواهند داشت ،لذا مقداری از درآمدهای دولت عاید افراد
رانت جو می گردد و به دلیل وجود رانت ،شرایط بازار از حالت رقابتی خارج می گردد .لذا به معرفی مدل

تعادل عمومی با وارد کردن رانت جویی در درآمدهای مالیاتی دولت ،پرداخته خواهد شد و با توجه به آن که
درآمدهای نفتی به عنوان مکمل درآمدهای مالیاتی دولت ،سیاست های مالیاتی و در نتیجه نرخ بهینه مالیات
را متأثر خواهد ساخت ،نرخ های بهینه مالیاتی با وجود و عدم وجود درآمدهای نفتی تعیین می گردد.

 -3پیشینه تحقیق

با توجه به اینکه هدف اصلی این مطالعه بررسی و تعیین نرخ های بهینه مالیاتی در شرایط منطبق با اقتصاد
ایران است ،عمده تمرکز در این بخش ،بر مطالعاتی است که سعی کرده اند به تعیین نرخ های بهینه مالیاتی،

بررسی رانت جویی و همچنین بررسی رابطه رانت جویی و درآمدهای مالیاتی بپردازند.

در مقاله ای با عنوان "انتخاب اندازه بخش دولتی تحت رانت جویی در خزانه دولت" توسط پارک،

فیلیپپوپولوس و واسیالتوس ( ،)2005رانت جویی از خزانه دولتی در یک مدل تعادل عمومی از رشد
قسمتی از درآمدهای مالیاتی هستند که می تواند برای تأمین مالی سرمایه گذاری عمومی به کار برده

شود .آنها این مسأله را در یک تعادل نش غیر همکارانه در رفتار بنگاه های انفرادی حل کردند .عوامل
تعیین کننده رانت جویی در تعادل عمومی مشخص می شوند و اندازه کارآمد بخش عمومی را تعیین کننده
فعالیت رانت جویی در نظر می گیرند .در واقع آن ها اقتصادی را بررسی می کنند که رانت جویی در مدل بارو

( )1990رخ می دهد؛ مدلی که بیان می کند از یک طرف خدمات عمومی باعث باالرفتن بهره وری بنگاه های

خصوصی می شود و از طرف دیگر تأمین خدمات عمومی نیازمند برقراری و وضع مالیات ها است .در رابطه
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بارو رقابت رانت جویانه برای قسمتی از درآمدهای مالیاتی جمع آوری شده وارد می شود .وجود نهادهای

ضعیف یکی از دالیل چنین استخراج از خزانه دولتی است .همچنین نقش مقامات دولتی در رانت جویی و
تعامل آن ها با بنگاه های خصوصی نیز تأثیرگذار است .همچنین مدل آن ها پیش بینی کرد که یک بخش

دولتی بزرگتر ،در ترکیب با بهره وری پایین تر در این بخش ،می تواند منجر به رفتار رانت جویانه گردد.

فعالیت های غیر قابل مشاهده و گزارش نشده مانع از اندازه گیری مستقیم هزینه اجتماعی رانت جویی

می گردد .انجلوپولوس و همکاران ( )2009یک مدل تعادل عمومی ایستا را برای برآورد هزینه اجتماعی
رانت جویی در اروپا به کار بردند .برآورد آن ها بر اساس رقابت بین گروه های ذینفع برای مزایای ایجاد شده

توسط دولت شامل انتقاالت درآمدی ،سوبسیدها ،و رفتار مالیاتی ممتاز می باشد .آن ها دریافتند که سهم
قابل توجهی از  GDPبه عنوان رانت های موجود که توسط رانت جویان جستجو می شود ،استخراج می گردد.
مدل آن ها برای منطقه اروپا نشان داد که بیشتر از  18درصد از درآمدهای مالیاتی جمع آوری شده به عنوان
رانت خارج شده است که معادل با مخارج دولتی و مزایاهای مالیاتی برابر با  7درصد تولید است .اگر فرض

کنیم اتالف رانتی کامل است این ارزش ها هزینه های اجتماعی رانت جویی می باشند .در سطح کشوری هم
ایرلند و نیوزیلند استخراج رانتی تقریبا برابر با صفر دارند و در فنالند ،یونان ،پرتغال و ایتالیا باالترین میزان
استخراج رانت وجود دارد .همچنین آن ها رابطه بین اندازه دولت و فعالیت های رانت جویی را بررسی کردند.

در میان نرخ های باالی مالیاتی و اندازه بزرگ دولتی ،به دلیل کیفیت نهادی خوب که به وسیله پارامتر

تکنولوژی نشان داده می شود ،نیوزیلند رانت جویی پایین تری دارد .یونان و پرتغال ،مخارج دولتی کمتری
دارند اما استخراج رانت و رانت جویی باالتری به دلیل کیفیت نهادی ضعیف دارند .رانت جویی در آلمان
عمدت ًا از اندازه بزرگ دولت ایجاد می شود.
سائز و استفانی ( )2013در مطالعه خود ،یک تئوري عمومی از مالیات ستانی بهینه با استفاده از رویکرد

یک تابع آشکار از مطلوبیت فردي است ،با توجه به قید بودجه دولتی ماکزیمم می شود و واکنش هر فرد

نسبت به مالیات و انتقال آن با استفاده از کشش درآمدي ،محاسبه و هزینه رفاه از اصل عدالت اجتماعی
مشتق می شود و منجر به یک تئوري مالیات ستانی می گردد .نتایج نشان می دهد که یک نظام مالیاتی

وقتی مطلوب و بهینه است که یک اصالح اندك مالیاتی نتواند مقدار سود و زیان فردي (متري -پولی)
را تغییر دهد .مطلوبیت فردي مقعر تابعی از مصرف و درآمد است و مصرف نیز تابع درآمد قبل و بعد از
مالیات است و این درآمد است که به مالیات واکنش می دهد .لذا یک اصالح اندك مالیاتی ( )dTمطلوبیت
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را تغییر می دهد .فرمول هاي مالیات بهینه در این مدل ،همان فرمول هاي مطلوبیت گرایان است که کمی

ساده سازي شده اند.

رضائی و دیگران ( )1390به آزمون اثرات انگیزه های رانت جویانه بر درآمدهای مالیاتی پرداخته اند .آنها

در این بررسی ضمن ارائه مدلی برای درآمدهای مالیاتی بر مبنای اقتصاد خرد ،شاخص های رانت جویی از
مخارج دولت را با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی اندازه گیری کردند و اثرات آن را به همراه سایر

متغیرها بر درآمدهای مالیاتی نشان داده اند .نتایج آنها نشان می دهد که نسبت مالیات به  GDPبا کاهش
رانت جویی ،افزایش درآمد ،کاهش سهم کشاورزی در تولید ،بازتر شدن اقتصاد و افزایش درآمدهای نفتی
افزایش می یابد.

دادگر ،نظري و صیامی ( )1392در مطالعه خود 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 مالیات ها به

تولید ناخالص داخلی مورد بررسی قرار داده اند .جهت آزمون اندازه بهینه دولت از منحنی تعمیم یافته آرمی
استفاده شده و روش گشتاورهاي تعمیم یافته بر اساس داده هاي سري زمانی به کار رفته است .وابستگی
منابع مالی دولت در ایران به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام در دوره مورد مطالعه  1352-90تأثیر
مستقیمی بر ایجاد ساختار دولتی اقتصاد و گسترش اندازه دولت داشته است .نتایج نشان می دهد که فاصله
قابل توجهی بین دولت و مالیات موجود در اقتصاد ایران از یک طرف و دولت و مالیات بهینه در نظریات
بخش عمومی از سوي دیگر وجود دارد.

ابریشمی و دیگران ( )1393در بررسی یک الگوي تعادل عمومی تصادفی پویاي نوکینزی ،برای مکانیسم

انتشار تکانه های نفتی در کوتاه مدت و بلندمدت در اقتصاد ایران الگویی ارائه می دهند که در آن بر
رانت جویی و نقش ویژه نهادها در انتقال تکانه های نفتی تأکید می شود .پارامترهای الگوي ارائه شده به

شده و واقعیت های مشاهده شده متغیرهای کالن اقتصاد ایران طی فصل اول سال  1367تا فصل چهارم
 ،1389بیانگر برازش نسبت ًا مناسب الگو است .جهت بررسی پویایی های متغیرهای مهم اقتصادی نسبت به
تکانه های مختلف به ویژه تکانه های نفتی ،توابع واکنش آنی ارائه شده است .نتایج بیانگر این است که یک

تکانه مثبت نفتی اگرچه در کوتاه مدت از کانال افزایش تقاضای کل و نیز افزایش عرضه کاالی عمومی
موجب افزایش تولید غیرنفتی می شود ،اما در بلندمدت از مسیر رانت جویی و تضعیف نهادی ،موجبات
کاهش تولید غیرنفتی را فراهم می نماید.
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طیب نیا و دیگران ( )1393به بررسی نقش نهادها در بروز مصیبت یا موهبت منابع نفتی ،با استفاده از یک

الگوی رانت جویی و رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا پرداخته اند .در این بررسی آنها اثرگذاری درآمدهای
نفتی بر عملکرد اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد نفتی را مورد تحلیل نظری و الگوسازی قرار داده اند .در
این بررسی یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویای نوکینزی برای نشان دادن تکانه های نفتی در کوتاه

مدت و بلندمدت طراحی شده است .در این الگو بر کانال های مهم اثرگذاری درآمدهای نفتی بر عملکرد

اقتصادی شامل عرضه کاالی عمومی ،رانت جویی و تغییر نهادی تأکید می شود .در این چارچوب ،یک تکانه
مثبت نفتی اگرچه در کوتاه مدت از کانال افزایش تقاضای کل موجب افزایش تولید غیرنفتی می شود ،اما

در بلندمدت اثر منفی رانت جویی و تضعیف نهادی بر اثر مثبت افزایش عرضه کاالی عمومی غلبه کرده و
موجبات کاهش تولید غیر نفتی را فراهم می نماید .نتایج تقویت پایداری نهادی در برابر تکانه های نفتی و

ارتقای کیفیت نهادها را به عنوان مهم ترین راهکار تبدیل مصیبت منابع به موهبت منابع در اقتصاد ایران
معرفی می نماید.

صامتی و دیگران ( )1394در مطالعه خود به محاسبه نرخ های بهینه مالیات بر کاالها و خدمات و هزینه

نهایی رفاه اجتماعی ناشی از مالیات های غیرمستقیم در ایران پرداخته اند .به منظور محاسبه هزینه نهایی
رفاه اجتماعی ،کشش های قیمتی خودی و متقاطع توابع تقاضای  10گروه از کاالها و خدمات مشمول

مالیات را از برآورد با استفاده از سیستم مخارج خطی و به روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط و داده های ده

دهک هزینه ای خانوارهای شهری ایران طی سال های  1375-89بدست آورده اند .نرخ های بهینه مالیات را
نیز با استفاده از مدل رمزی در دنیای چند نفره و تابع رفاه اجتماعی ساموئلسون -برگسون محاسبه کرده اند.
آنها با استفاده از روش الگرانژ ،تابع رفاه اجتماعی را با توجه به یک مقدار درآمد مالیاتی مشخص برای

این نرخ که جنبه عدالت اجتماعی ،بیشتر از جنبه کارایی مورد توجه قرار می گیرد ،نرخ های بهینه مالیات از
یکدیگر فاصله می-گیرند و حتی بعضی از گروه کاالها مستحق دریافت یارانه می شوند .همچنین هر چه

نرخ گریز از نابرابری اجتماعی افزایش می یابد ،هزینه نهایی رفاه اجتماعی ناشی از تغییر نرخ های مالیات

بر کاالها و خدمات کاهش می یابد و در باالترین مقدار نرخ گریز از نابرابری اجتماعی ،کاهش رفاه بسیار
کم می شود .لذا در مورد گروه های کاالیی که یارانه به آنها تعلق می گیرد ،کاهش یارانه و در مورد سایر

گروه ها ،افزایش مالیات سبب کاهش رفاه اجتماعی می شود.
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مداح و ابراهیمی ( )1395اثر فرصت های رانت جویی بر حجم سپرده های بانکی بخش خصوصی در

اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده اند .در این بررسی رابطۀ بین فرصت های رانت جویی و حجم سپرده ها

با استفاده از الگوی رگرسیون خود توضیح با وقفه های گسترده در اقتصاد ایران طی سال های (-1389

 )1350مورد تحلیل و آزمون تجربی قرار گرفته است .نتایج حاصل از برآورد مدل های تحقیق ،اثر منفی و
متغیرهای نمایانگر رانت جویی بر حجم سپرده های کوتاه مدت بخش خصوصی نزد بانک ها را تأیید
معنی دار ّ

می کنند و نشان می دهند که فرصت های رانت جویانه مردم را تشویق می نمایند تا به منظور کسب سود

بیشتر ،سپرده های خود را از بازار رسمی پول خارج کرده و به بازارهای غیر رسمی انتقال دهند.

مداح و دیگران ( )1395در بررسی خود با عنوان بررسی و تعیین نرخ های بهینه مالیاتی متناسب با سطح

بهینه تقاضای کاالی عمومی به تعیین نرخ های بهینه مالیاتی در اقتصاد ایران پرداخته اند؛ به گونه ای که
این نرخ ها بتوانند رضایت افراد را تأمین کند و از سوی دیگر محدودیت بودجه ای دولت را نیز برآورده سازد.

در جهت رسیدن به این هدف ،یک الگوی تعادل عمومی با سه بخش خانوار ،بنگاه و دولت  -مقام پولی
ارائه شده است که در آن ،هر بخش با توجه به محدویت هایی که با آن روبروست ،به دنبال بهینه یابی هدف

خود است .در این راستا ،ابتدا از طریق بهینه یابی با استفاده از الگوریتم ژنتیک ،مقادیر بهینه تقاضای کاالی
عمومی که متناسب با پرداختی مردم به عنوان مالیات است را مشخص نموده اند .سپس ،نرخ های مالیاتی
بهینه متناسب با سطح تقاضای بهینه افراد از کاالی عمومی را استخراج کرده اند که از طریق آن ،درآمدهای

بهینه مالیاتی قابل حصول توسط دولت طی سال های  1380-92به دست آمده است؛ آنها نرخ های بهینه

مالیاتی را در دو حالت وجود و عدم وجود درآمدهای نفتی در محدودیت بودجه ای دولت محاسبه کرده اند.
نتایج حاصل از بهینه یابی تحقیق آنها نشان می دهد :درآمدهای مالیاتی عملکرد و بهینه دولت در حالت

وجود درآمدهای نفتی با هم تفاوت دارند که این تفاوت دارای نوسانات زیادی است .این در حالی است که
وجود دارد .این یافته ها بیانگر این موضوع است که درآمدهای نفتی ،عملکرد دولت در دریافت مالیات ها را
تحت تأثیر قرار می دهد.

تفاوت این مطالعه با مطالعات پیشین این است که در هیچ کدام از این مطالعات تعادل کلی ،حداکثرسازی

مطلوبیت افراد و تقاضای بهینه افراد از کاالی عمومی به صورت همزمان در نظر گرفته نشده است .در
مطالعات قبلی از روش های هوشمند برای محاسبه نر خ های بهینه مالیاتی و حتی سطح بهینه تقاضای

کاالی عمومی بهره گرفته نشده است .این روش می تواند جایگزین مناسبی بر روش های بدست آوردن
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نر خ های بهینه مالیاتی باشد که به عنوان نوآوری در موضوع مورد بررسی می باشد .همچنین در این بررسی

رانت جویی در درآمدهای مالیاتی نیز وارد مدل شده است که نرخ های بهینه مالیاتی با وجود این نوع
رانت جویی در مدل محاسبه شده است و در انتها نیز مقایسه ای بین دو حالت وجود و عدم وجود درآمدهای
نفتی صورت گرفته است .در واقع نوآوری اصلی این بررسی این است که به دنبال طراحی یک سیستم

تعادل عمومی می باشد که مصرف کاالی عمومی را در تابع مطلوبیت خانوار وارد کند و تابع تولید کاالی

عمومی را نیز در شرایط تعادلی اقتصاد در نظر بگیرد ،همچنین وجود رانت جویی در هر اقتصادی یک امر
بدیهی است چرا که همه افراد به دنبال منافع خودشان هستند .لذا واردکردن رانت جویی از درآمدهای
مالیاتی نیز وارد مدل می گردد که این سیستم طراحی شده به شرایط اقتصاد مورد بررسی نزدیک تر باشد .بر
این اساس نرخ هایی را برای مالیات بهینه تعیین می نماید که بتواند شرایط تعادل را در کل اقتصاد برآورده

سازد و تابع مطلوبیت خانوارها و تابع سود بنگاه ها را حداکثر سازد .جنبه نوآورانه دیگر در این بررسی روش
مورد بررسی است که در مطالعات پیشین از این روش بهینه یابی فرا ابتکاری استفاده نشده است که این

روش و سایر روش های بهینه یابی می تواند جایگزینی برای حل بسیاری از مسایل گردد که قابل حل

نمی باشند.

 -4الگوی تحقیق :توصیف مدل تعادل عمومی

همان گونه که اشاره گردید ،هدف اصلی این مطالعه محاسبه نرخ های بهینه مالیات بر اساس تابع مطلوبیت

تعریف شده برای افراد در یك الگوی تعادل عمومی با وجود خانوار ،بنگاه و دولت و با فرض وجود و عدم

وجود درآمدهای نفتی در الگو است .در این مدل تعادل عمومی رانت جویی در درآمدهای مالیاتی نیز در نظر

گرفته شده است ،که برای دستیابی به این هدف الزم است در ابتدا الگوی سه بخشی شامل خانوار ،بنگاه و

دولت را بسط داده و پس از بسط الگو ،و همچنین مشخص نمودن پارامترهای مدل بر اساس اقتصاد ایران
اساس مطالعات انجام گرفته توسط فوکی هارو طی سال های  ،2012-14اکونومایدز و همکاران ( )2014و

انجلوپولوس و دیگران ( )2009و همچنین نتایج بررسی و مطالعه مداح و دیگران ( )1395می باشد .این الگو

در بردارنده سه نوع کارگزار اصلی شامل خانوارها ،بنگاه ها و دولت به عنوان سیاست گذار مالی و مقام پولی
است .در این الگو خانوارها و تولیدکنندگان بر اساس بهینه یابی توابع هدف خود تصميم گيري می نمایند.

مفروضات مسئله

 .1تعداد زیادی خانوار یکسان و به همان تعداد بنگاه یکسان وجود دارد.
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 .2خانوارها صاحبان نیروی کار و سرمایه اند که به بنگاه ها عرضه می کنند که در یک رقابت رانت جویانه

برای دریافت امتیازات مالی استخدام می شوند.

 .3یک خانواره ،مصرف ،فراغت ،و پس انداز را انتخاب می کند و زمان غیر از فراغت را به کار تولیدی و
فعالیت رانت جویانه تخصیص می دهد.

 .4بنگاه ها با استفاده از سرمایه ،نیروی کار و زیرساخت های عمومی ،کاالی همگن تولید می کنند.

 .5دولت درآمدهای مالیاتی ،انتشار اوراق قرضه ،خلق پول و درآمد نفت را برای تأمین مالی بکار می برد.
 .6موارد مصرفی درآمد دولت عبارتند از:

الف) مصرف عمومی (که مطلوبیت مستقیمی به خانوار می دهد)؛ ب) سرمایه گذاری عمومی (که سهم

زیرساخت های عمومی بکار رفته در تولید پیامدهای خارجی برای بنگاه ها را افزایش می دهد)؛ ج) انتقال های
یکجا به هر خانوار؛ د) امتیازات مالی به رانت جویان

الف -خانوار

 =1،2،.….Ntتعداد نیروی کاری که در زمان  tفعالیت می کنند .الگوی این اقتصاد شامل  Ntخانوار مشابه
است که می توان رفتار تمام خانوارهای موجود را توسط یك خانوار نماینده یا فرد نشان داد .هدف این خانوار

نماینده ،حداکثرسازی مطلوبیت بین دوره ای با توجه به قید بودجه مشخص است.

مطلوبیت کل عمر بین دوره ای خانوار به صورت زیر است:
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 Etعملگر انتظارات عقالیی؛  ctpو ctGبه ترتیب متوسط مصرف از کاالی خصوصی و مصرف کاالها و

خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت در زمان t؛  :et=etf+etgاشتغال کل سرانه؛  Mtمانده های اسمی پول؛
 βنرخ تنزیل زمانی ()0≤β≤1؛  :σعکس کشش جانشینی بین زمانی مصرف؛  :bعکس کشش تقاضای

پول؛  :νعکس کشش نیروی کار؛  :φسهم کاالی عمومی از مصرف افراد ()0≤φ<1؛  :γسهم مانده های

پولی در تابع مطلوبیت ()0< γ<1؛ و  :ψسهم اشتغال در تابع مطلوبیت ( ،)0<ψ<10که سه پارامتر آخر از

نتیجه بهینه یابی و با استفاده از روش های فرا ابتکاری مقادیرشان مشخص می گردد.

نکته  )1خانوار از مصرف کاالهای نهایی ،کاالی عمومی و نگهداری مانده های حقیقی پول ،مطلوبیت

کسب می کند و به خاطر کم شدن فراغت به دلیل کار کردن مطلوبیت از دست می دهد.
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نکته  )2تمام خانوارها ،مصرف و کار می کنند ،سرمایه و اوراق دولتی را پس انداز می کنند.

نکته  )3مصرف کننده برای کاالی عمومی با قیمتی برابر با  Pcمواجه می گردد که این قیمت به صورت
G

زیر بدست می آید .در واقع قیمت تجسم شده برای کاالی عمومی طوری تعیین می شود که مطلوبیت

مصرف کننده به وسیله مصرف آن حداکثر گردد.
بنابراین:
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از اینجا می توان نتیجه گرفت که افراد دقیقا به اندازۀ سهمی که برای مصرف کاالی عمومی در تابع

مطلوبیت شان در نظر می گیرند ،حاضرند پرداختی داشته باشند و هزینه کنند .که این مقدار ارزش که در

واقع به عنوان قیمت کاالی عمومی در نظر گرفته می شود به عنوان سهم کاالی عمومی در تابع مطلوبیت

افراد بهینه یابی می شود و مقدار آن مشخص می گردد ،که این مقدار اندک حکایت از این دارد که افراد برای
کاالهای عمومی قیمت های اندکی را درنظر می گیرند و برای کاالی عمومی حاضر به پرداخت پول نیستند.

نکته  )4طی دوره  tخانوار اقدام به عرضه نیروی کار و سرمایه (عوامل تولید) به بنگاه های تولید کاالها

می کند و عایدی دریافت می کند.

بخشی از آن را سرمایه گذاری و بقیه را مصرف می کند .همچنین این خانوار به دولت مالیات های مختلفی

از جمله مالیات بر درآمد ،مالیات بر مصرف و مالیات بر سرمایه را می پردازد.

هر خانوار در هر دوره زمانی  tدارای مقدار از پیش تعیین شده ای از سرمایه فیزیکی  Ktfو اوراق قرضه

 D tاست ،لذا در هر دوره ،موجودی سرمایه و اوراق قرضه به صورت زیر تغییر می کند:
Pt

					
()2

→ I t =K ft -(1-δ) K ft-1

K ft =(1-δ) K ft-1 +I t
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نکته  )5خانوار بخشی از منابع خود را صرف خرید محصول تولیدی بنگاه تولید کننده کاالهای نهایی و
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D
 D
  DI
D
D
D
DI 
 t =( 1t + 2t )=  1t-1 + 2t-1  +  1t + 2t 
 Pt-1(1+π ) Pt-1(1+π )   Pt
Pt
Pt
Pt 
 Pt
t
t



D 2t-1 
 DI1t DI 2t  D1t D 2t   D1t-1
+
+
+

→

 - 
Pt
Pt  Pt
Pt   Pt-1 (1+π t ) Pt-1 (1+π t ) 


 → DI1t + DI 2t =d +d -  d1t-1 + d 2t-1 
1t
2t 
 (1+π ) 

Pt
Pt
t




			
)3(

 همچنین هر خانوار تالش را بین،) افراد یک واحد زمان را بین فراغت و تالش تقسیم می کنند6 نکته
:فعالیت تولیدی و فعالیت رانت جویی تقسیم می کند

e t =λe ht +(1-λ )e ht

								
)0<λ≤1(  سهم شاغالن رانت جو در جستجوی رانت به جای فعالیت تولیدی:λ

:بودجه یا قید بودجه ای سرانه خانوار به صورت زیر می باشد

(1+τ )( c
c
t

p
t

+ ϕcGt ) + k ft + d1t +d 2t +m t = (1-τkt )

(1-τ ) w ( e +e ) + (
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l
t

f
t

f
t

g
t

(r

f
t

+ 1 − δ)

(1+n )

1+ρ1t ) d1t-1 + (1+ρ2t ) d 2t-1 + m t-1

(1+πt )(1 + n )

)4(
k ft-1 +				

+g ttr +θt rt

N

∑ k=1
(1 − λ k ) et =θ N t (1-λ ) et =θ 1-λ e
 θt =θ0
) t
0
0(
Nt
Nt


 et 

θ0 =  N -e  q-ω
 t t


→ (1+τ

c
t

)( c

w ft ( eft + egt ) +

p
t

+ ϕc

G
t

) +k

f
t

+d1t +d 2t

(r
+m =(1-τ )
t

k
t

)5(
+ 1 − δ )				
f
l
k +(1-τt )
(1+n ) t-1

f
t

(1+ρ1t ) d1t-1 + (1+ρ2t ) d 2t-1 + m t −1 +g tr +θ (1-λ)e
t
0
t
(1+πt )(1 + n )

rt
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 :θtمیزان رشد فعالیت رانت جویانه یا به عبارت دیگر درجه استخراج رانت اقتصادی
 :Rtرانتی که افراد شاغل به دنبال به دست آوردن آن است
 :rtرانت سرانه ای که هر فرد به دنبال آن است
 :θ0سهم هر فرد رانت جو از رانت

 :qکیفیت نهادی (میانگین شاخص های حکمرانی)
 :ωحساسیت رانت جویی به کیفیت نهادی

نکته  )7سمت راست محدودیت بودجه در معادله ( )5یک پاداش(رانت) رقابتی کل را به صورت

 θtrtنشان می دهد که هر فرد ذینفع به دنبال بدست آوردن قسمتی از آن پاداش است ،θt .به عنوان
ضریب فزاینده رانت درآمدی یا درجه استخراج رانت اقتصادی بر اساس کار (زک و ناک2001 ،؛ موآورو،

 2004و پارک و دیگران )2005 ،است ،که فرض می کنیم با فعالیت های رانت جویانه سرانه افزایش
می یابد .سهم هر رانت جو تابعی از نسبت افراد شاغل به بیکار و تابعی معکوس از کیفیت نهادی است.

اگر فرض کنیم همه افراد به یک اندازه در بدست آوردن رانت درآمدی تالش کنند در این صورت

) ∑k=1N(1-λk)=Nt(1-λمیزان رشد فعالیت رانت جویانه به صورت زیر خواهد بود:
						

θ0 (1-λ )e t

N t (1-λ ) e t
Nt

θt =θ0

نکته  )8خانوار به دنبال حداکثر کردن ارزش حال مطلوبیت های خود در طول زمان نسبت به محدودیت

موجود ( )5می باشد.
ب -بنگاه ها

 f=1,2,…,Ntfتعداد بنگاه های خصوصی همگن می باشد.
در هر دوره ،هر بنگاه خصوصی  ،f=1.2.….Ntfنهاده های نیروی کار Etf ،و سرمایه  Ktfرا با توجه به

قیمت های مشخص عوامل برای حدکثر سازی سود بکار می برد:

					
()6

πf=Ytf -rtf Kt-1f -wtf Etf

 rtfنرخ بازدهی سرمایه بخش خصوصی ،و  Ytfتولید کل کاالی خصوصی است که از طریق تابع تولید زیر

مشخص می گردد:
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 )1بنگاه های خصوصی تولید کننده کاالهای خصوصی
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1-α

Ytf =A ft K ft-1 α E ft

که  Kt-1fمیزان موجودی سرمایه بخش خصوصی در ابتدای دوره  Etf ،tتعداد شاغلین بخش خصوصی،

 Atfبهره وری مشترک میان بنگاه های خصوصی و  αپارامتر فنی سرمایه در تابع تولید کاالی خصوصی
می باشد.

 )2تابع تولید بخش عمومی

مطابق با کلیه مطالعات قبلی ،1کل کاال و خدمات عمومی ،Ytg ،توسط تابع تولیدی مشخص با استفاده از

کاال و خدمات خریداری شده از بخش خصوصی ،Gtg ،موجودی سرمایه دولتی Ktg ،و تعداد شاغلین دولتی،

 Etgبه صورت زیر تولید می شود:

						
()8

Ytg =A gt (K gt-1 )η1 (G gt )η2 (E gt )η2

نکته) هر دو نوع بنگاه  fو  gدر بازار عوامل شرکت می کنند.
ج -دولت

محدودیت بودجه ای دولت :دولت مسئول سیاست های پولی و مالی است و مخارج دولت از محل خلق
پول ،اخذ مالیات و نیز درآمد حاصل از فروش نفت و صادرات آن به خارج از کشور تامین مالی می شود.
در این حالت ،رانت جویان به دنبال بدست آوردن پاداش (رانت) رقابتی  θtRtهستند که این مقدار رانت از

درآمدهای مالیاتی کسر می گردد ،لذا محدودیت بودجه ای بین دوره ای دولت به صورت زیر می باشد:
		

Bt
Bt+1
M
=
+ (1-θt R t )Tt +OR t + t
) Pt Pt+1 (1+π t+1
Pt

) G It +G gt +G tw +G ttr +(1-ρ1t

که:
					

) ) +τ ( ( w e +w e
g g
t t

f
t

f
t

l
t

f
t-1

Tt ≡ τ C t + τ ( rt K
k
t

c
t

در نتیجه محدودیت بودجه ای دولت برابر است با:
1. Ardagna (2007), Cavallo (2005) and Linnemann (2009), Forni et al. (2010).

] [ Downloaded from taxjournal.ir on 2023-01-07

M t-1
) Pt-1 (1+π t

-

پژوهشنامه مالیات/شماره سی  ودوم (مسلسل  ،)80زمستان 1395

76
()9

k ft-1 +

)+ 1 − δ

(r

f
t

) (1+n

) (1+τct )( cpt + ϕcGt ) +k ft +d1t +d 2t +m t =(1-τkt

1+ρ d + 1+ρ d + m
(1-π1t ) w ft ( eft + egt ) + ( 1t ) 1t-1(1+π( )(12t+)n )2t −1 t −1 +g ttr +θ0 (1-λ ) et rt
t

نکته  )1بنابراین سه نوع مخارج دولتی اصلی (خریدهای کاال و خدمات از بخش خصوصی ،دستمزدهای

دولتی ،و پرداخت های انتقالی به افراد) و همچنین نرخ های مالیاتی مختلف در نظر گرفته شده است.

نکته  )2تبدیل دالرهای حاصل از درآمدهای نفتی به پول داخلی ،به ناچار ارتباطی اجتناب ناپذیر بین

نوسانات حجم پول و نوسانات درآمدهای نفتی ایجاد می کند.

نکته  )3نرخ رشد ناخالص پول در دوره  tبه صورت زیر می باشد:
								
()10

M
ϑt = t
M t-1

نکته  )4برای نرخ رشد ناخالص پول ،قاعده زیر در نظر گرفته می شود:
				
()11

)ϑt =ρϑϑt -1 + (1-ρ ) ϑ+w OR εoR +εϑ , ρϑ ∈ ( -1,1

 ϑسطح باثبات نرخ رشد پول می باشد .عالوه بر تغییراتی که در اثر تصمیمات مستقل مقام پولی در نرخ
رشد پول ایجاد می شود ،شوک های وارد شده بر درآمدهای نفتی نیز بر نرخ رشد پول اثر می گذارد؛  εϑشوک
عرضه پول است که از نظر سریالی مستقل اند و دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و انحراف معیار  σϑاست.

اگر  wORباشد ،سیاست پولی کامال برون زا و تنها بر اساس تصمیمات بانک مرکزی و مستقل از نوسانات
نکته  )5در این مطالعه تولید نفت از طریق بنگاه های تولیدی مدل سازی نشده است و به صورت برونزا

می باشد .در نتیجه شوک  درآمد نفتی خواهیم داشت:
						
()12

OR t =ρOR OR t-1 + (1-ρOR ) OR+ε OR

 ORسطح با ثبات جریان درآمدی نفت می باشد .که این درآمد به صورت دالر می باشد که بر اساس نرخ

ارزی (متغیر برون زا) به ریال تبدیل می گردد و درآمد حاصل از صادرات نفت در بسیاری از کشورهای
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درآمدهای نفتی اعمال خواهد گردید.
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تولیدکننده و صادرکننده نفت به دولت اختصاص می یابد.
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د .سایر شرایط در اقتصاد

				
()13

Ytf +Ytg =N t ( c pt + cGt ) +N t ( I t ) +G It +G gt +G wt +G trt

در یک اقتصاد باید شرط تعادل نیز برقرار گردد ،که بر این اساس باید کل تولیدات یک اقتصاد با کل مخارج
آن هماهنگی داشته باشد .همچنین یک شوک برونزای دیگر هم در مدل وجود دارد که ناشی از تغییرات

تکنولوژیکی است :1

							
()14

A ft =ρA A ft-1 + (1-ρ ) A+ε A

 -5مدل سازی مسأله

در بسیاری از مسایل ،معمو ًال با تابع هدفی روبه رو هستیم که می خواهیم آن را بهینه نماییم .برای این

منظور روش های متفاوتی مورد تحلیل قرار می گیرند .روش های شیوه تحلیلی نظیر روش مضارب الگرانژ،2

حساب تغییرات 3و شیوه های عددی 4مانند روش های مبتنی بر گرادیان 5و روش های تابع جریمه 6را شامل
می شوند .در حالت کلی مسائل را می توان در چارچوب برنامه ریزی ریاضی به روش های مبتنی بر گرادیان و

روش های جست وجوی مستقیم تقسیم نمود ،که در روش اول مشتقات تابع هدف و قیدها به همراه مقادیر
این تابع برای یافتن طرح بهینه بکار گرفته می شود.

در برخی از مسائل استفاده از روش های مبتنی بر گرادیان تابع هدف امکان پذیر است ،ولی در تعدادی از

مسائل یا نمی توان از این روش استفاده کرد و یا بکارگیری آنها به سادگی امکان پذیر نخواهد بود .از دیدگاه

 .1در ایــن پژوهــش فــرض شــده اســت کــه بنــگاه هــا به طــور مســتقل عمــل می کننــد و تابــع تولیــد آنهــا تنهــا تحــت تاثیــر تکنولــوژی ،نیــروی
انســانی و موجــودی ســرمایه اســت .در دنیــای واقعــی ،همــه بخش هــا تحــت تاثیــر ســایر بخش هــا و شــوک های موجــود در اقتصــاد اســت ،لــذا وارد
نمــودن اثــر شــوک های نفتــی در معادلــه شــوک تکنولــوژی نیــز می توانــد بــه عنــوان موضوعــی در مطالعات هــای آتــی مــورد بررســی قــرار گیــرد.
2. Lagrange Multipliers Methods
3. Calculus of Variations
4. Numerical Methods
5. Gradient Based Methods
6. Penalty Function
7. Deterministic
8. Stochastic
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دیگر می توان این روش ها را در گروه روش های قطعی 7و یا غیر تصادفی ،و روش های تصادفی 8جای داد.
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منظور از روش های تصادفی ،روش هایی است که از نمونه برداری تصادفی در فضای جست وجو یا مدل های

تصادفی تابع هدف استفاده می کنند .که در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده اند و این به

دلیل ارائه روش های مؤثر در حل مسایل بهینه سازی مشکل و امکان دستیابی به نقاط بهینه کلی می باشد.
از طرف دیگر بیشتر روش های غیرتصادفی دارای این اشکال هستند که به محض رسیدن به اولین نقطه

بهینه محلی متوقف شده و توانایی خروج از این نقطه و حرکت به سوی نقاط بهینه دیگر و در نهایت نقطه
بهینه مطلق را ندارند .در این بررسی به دلیل عدم امکان استفاده از بهینه یابی به روش غیرتصادفی یا قطعی
از روش های تصادفی یا هوشمند بهره گرفته خواهد شد .در ادامه ،به بررسی مقادیر پارامترها و مقادیر

متغیرهای استفاده شده در مدل و مدل های مورد بررسی پرداخته می شود.
پارامترها و متغیرهای مدل

برای برآورد و ارزیابی تجربی مدل ارائه شده ،متغیرهای مدل که در هر بخش معرفی گردیده ،از دادههای
سری زمانی موجود در سایت بانک مرکزی ،1مرکز آمار ایران 2و همچنین سالنامه های آماری کشور طی
سال های  1380-92بدست آمده است .همچنین برای محاسبه رانت ناشی از عدم پرداخت مالیات ها از

این روش استفاده گردید که حجم اقتصاد پنهان بر اساس کار ابونوری و نیک پور ( )1393استخراج شد و

نسبت آن به  GDPمحاسبه گردید .لذا نسبت اقتصاد پنهان به  GDPبدست آمد .در ادامه متوسط مالیات
را از تقسیم کل مالیات بر  GDPبدست می آورند و سپس این دو را در هم ضرب می کنند .در نتیجه آن

قسمتی از مالیات که در اقتصاد پنهان است بدست می آید .مقادیر برخی از پارامترهای مورد استفاده در
مدل بر اساس مقادیر بدست آمده در مطالعات قبلی انتخاب و بکار برده شده است که این مقادیر مطابق

با جدول ( )3مقداردهی 3شده است .برخی دیگر از پارامترهای مدل همچون ضریب خودهمبستگی در

درآمدهای نفتی ،ضریب شوک نفتی در قاعده رشد پول ،ضریب خودهمبستگی در نرخ رشد پول و ضریب

 .3کالیبره شدن

1. www.cbi.ir
2. www.amar.org.ir
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خودهمبستگی تکنولوژی ،از طریق برآورد مدل های مورد نظر برای شوک های برون زا بدست آمده اند.
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جدول ( -)1مقادیر پارامترهای مورد نظر در مدل

پارامتر

توضیحات

مقدار پارامتر

β

عامل تنزیل زمانی

0/98

σ

عکس کشش جانشینی بین

b

عکس کشش تقاضای پول

1/32

ν

عکس کشش نیروی کار

2/17

δ

نرخ استهالک

0/042

زمانی مصرف

پارامتر فنی در تابع تولید
α

خصوصی

(سهم سرمایه از تولید)
ρOR
ω

ρϑ
ρA

درآمدهای نفتی

حساسیت رانت جویی به کیفیت
نهادی

ضریب شوک نفتی در قاعده
رشد پول

ضریب خودهمبستگی در نرخ
رشد پول

ضریب خودهمبستگی تکنولوژی

منبع :گردآوری شده توسط محقق

0/412

کاوند ( ،)1388متوسلی و دیگران (،)1389
ابریشمی و دیگران ()1393

زنگنه ( ،)1388متوسلی و دیگران ()1389
داوودی و زارع پور ( ،)1385متوسلی و
دیگران ()1389
طائی ()1385
امینی و حاجی محمد ( ،)1384متوسلی و

دیگران ( ،)1389مشیری و دیگران ()1390
شاهمرادی ( ،)1387متوسلی و دیگران
()1389

0/744

برآورد مدل مورد نظر و یافته های محقق

4/15

طیب نیا و دیگران ()1393

0/5542

برآورد مدل مورد نظر و یافته های محقق

07938

برآورد مدل مورد نظر و یافته های محقق

0/72

برآورد مدل مورد نظر و یافته های محقق

] [ Downloaded from taxjournal.ir on 2023-01-07

wOR

ضریب خودهمبستگی در

1/5

منبع

80

پژوهشنامه مالیات/شماره سی  ودوم (مسلسل  ،)80زمستان 1395

بهینه یابی به روش تصادفی
الگوریتم ژنتیک

اکثر مسائل بهینه سازی واقعی ،به طور طبیعی چند هدفه می باشند و در آنها بایستی به طور همزمان چندین

هدف برآورده شود .دو نگرش برای حل این مسائل وجود دارد ،روش معمول تر شامل تلفیق اهداف و ایجاد
یک تابع هدف است که البته در این روش باید اولویت هر هدف مشخص گردد .روش دیگر استفاده از
الگوریتم های فرا ابتکاری است که هر تابع هدف به طور جداگانه بهینه می شود که به یک مجموعه جواب

بهینه پارتو دست یابیم .الگوریتم ژنتیک روش بهینه سازی الهام گرفته از طبیعت جاندار است که می توان
در طبقه بندی ها ،از آن به عنوان یک روش عددی ،جست وجوی مستقیم و تصادفی یاد کرد .این الگوریتم،

الگوریتمی مبتنی بر تکرار است و اصول اولیه آن از علم ژنتیک اقتباس گردیده و با تقلید از تعدادی از

فرآیندهای مشاهده شده در تکامل طبیعی اختراع شده است .که به طور موثری از معرفت قدیمی موجود در

یک جمعیت استفاده می کند ،تا حل های جدید و بهبود یافته را ایجاد کند .این الگوریتم در مسائل متنوعی
نظیر بهینه سازی ،شناسایی و کنترل سیستم ،پردازش تصویر و مسائل ترکیبی ،تعیین توپولوژی و آموزش
شبکه های عصبی مصنوعی و سیستم های مبتنی بر تصمیم و قاعده بکار می رود (آقا بابایی.)1392 ،

چنانچه می دانیم علم ژنتیک ،علمی است که درباره چگونگی توارث و انتقال صفات بیولوژیکی از نسلی

به نسل بعد صحبت می کند .عامل اصلی انتقال صفات بیولوژیکی در موجودات زنده کروموزوم  ها 1و ژن  ها

2

هستند و نحوه عملکرد آن ها به گونه ای است که در نهایت ژن ها و کروموزوم های برتر و قوی تر باقی مانده
و ژن های ضعیف تر از بین می روند .ایده اصلی این الگورریتم ،حفظ و نگهداری جمعیتی از کروموزوم هاست
که طی زمان از طریق روند رقابت و تغییری کنترل شده ،مرتب ًا تکامل می یابند .پیاده سازی الگوریتم ژنتیک
با تولید جامعه ای از کروموزوم ها کار خود را آغاز می کند .این جامعه مرتب ًا به سمت و سوی کروموزوم های

که می گوید موجودات ضعیف تر از بین می روند و موجودات قوی تر باقی می مانند.

ابزار این پیشرفت ،عملگرهای ریاضی طراحی شده برای الگوریتم است که بر اساس روند تکامل ژنتیکی

و زیست طبیعی مدل شده اند و بر این اساس ،جمعیت هر نسل دستخوش تکامل طبیعی می شود .الگوریتم
ژنتیک در هر تکرار چند نقطه از فضای جست وجو را در نظر می گیرد .بنابراین شانس اینکه به یک ماکزیمم
محلی همگرا شود کاهش می یابد .در واقع این الگوریتم جمعیت های کاملی از رشته ها (نقاط) را تولید
1. Chromosome
2. Gene
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می کند سپس هر نقطه را به صورت انفرادی امتحان می کند و با ترکیب محتویات آن ها یک جمعیت جدید
را که شامل نقاط بهبود یافته است ،تشکیل می دهد .لذا با در نظر گرفتن مجموعه ای از نقاط فضای جواب

در هر تکرار محاسباتی ،به نحو مؤثری نواحی مختلف فضای جواب را جست وجو می کند .امتیاز دیگر این
الگوریتم این است که هیچ محدودیتی برای تابع بهینه شونده ،مثل مشتق گیری یا پیوستگی الزم ندارد و
در روند جستجوی خود تنها به تعیین مقدار تابع هدف در نقاط مختلف نیاز دارد و به هیچ وجه اطالعات

کمکی دیگری مانند مشتق تابع را استفاده نمی کند .لذا می توان در مسائل مختلف اعم از خطی ،پیوسته
یا گسسته استفاده کرد (فقیه .)1383 ،از آنجایی که روش های ریاضی با قیود بیشتر و جدید کارایی شان را

از دست می دهند و شرایط الزم برای همگرا شدن از نظر گرادیان و تحدب و تقعر را ندارند ،لذا روش های

تصادفی یا هوشمند ارجحیت دارند؛ چرا که در روش های تکاملی هیچ قیدی وجود ندارد و این روش تکاملی
بدلیل عدم قیود ریاضی در همگرایی کاراتر است .بنابر این در این بررسی تنها به بررسی مقادیر بدست آمده
از الگوریتم ژنتیک اکتفا شده است.

مدل ارائه شده با استفاده از الگوریتم ژنتیک

به منظور بهینه یابی با استفاده از روش های فرا ابتکاری از نرم افزار متلب ( )MATLABبهره گرفته شده

است .منطق الگوریتم ژنتیکی که در اینجا استفاده شده است ،الگوریتم ژنتیک باینری است که کف و سقفی
که برای نرخ های بهینه مالیاتی در نظر گرفته شده است ،بر اساس قانون های مالیات مستقیم و غیر مستقیم

می باشد که برای نرخ مالیات بر مصرف (مالیات بر ارزش افزوده) نرخی در بازده ای برابر با 0.03>τtc>0.1؛
برای نرخ مالیات بر سرمایه نرخی در بازده  0<  τtk<0.01و برای نرخ مالیات بر دستمزد و حقوق نیروی کار
بازده ای به صورت  0.10>τtl<0.20در نظر گرفته شده است .همچنین یکی دیگر از پارامترهای مجهولی،

سهم شاغالن رانت جو در جست وجوی رانت به جای فعالیت تولیدی می باشد که بازده ای برابر با 0<λ≤1

دقت هر متغیر  40بیت در نظر گرفته شده که در واقع  2حالت ممکن را می توان آدرس دهی کرد.

طول کروموزوم ها در مبنای  2برابر با  40×16بوده که برابر با  640بیت است .احتمال جهش برابر با

 ،10-3تعداد جمعیت اولیه با توجه به پیچیدگی سیستم  1024و ماکسیمم تعداد دفعات تکرار  1000و تعداد

نقاط همپوشانی  31نقطه در نظر گرفته شد.

ارزیابی تجربی مدل با استفاده از الگوریتم ژنتیک
عملکرد بهینه دولت با وجود درآمدهای نفتی در کل درآمدهای دولت
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در این بررسی با توجه به ویژگی اقتصاد ایران که متکی به درآمدهای نفتی است ،یکبار درآمدهای نفتی
به عنوان منبع درآمدی دولت در مدل در نظر گرفته شده است و نرخ های بهینه مالیاتی با توجه به وجود

این منبع درآمدی کمکی دولت برآورد گردیده است .بار دیگر برای رسیدن به شرایط ایده آل و هدف برنامه

پنجم توسعه یعنی کم رنگ تر شدن اتکا به درآمدهای نفتی از مجموعه درآمدهای دولتی ،این درآمد حذف

شده و نرخ های بهینه مالیاتی حداکثر کننده تابع مطلوبیتی که سطح بهینه تقاضای کاالی عمومی را برآورده
می کنند بدست آمد .جدول ( )2نرخ های بهینه مالیاتی مفروض در این بررسی را در شرایطی نشان می دهد

که افراد به دنبال حداکثرسازی مطلوبیت شان هستند و دولت نیز می خواهد محدودیت بودجه ای اش طوری
برآورده شود که اول از همه رضایت افراد جامعه را تأمین کند و رفاه را افزایش دهد.

جدول ( -)2مقادیر بهینه نرخ های مالیات با وجود درآمدهای نفتی در مدل (به درصد)

سال

نرخ های مالیاتی بهینه شده با استفاده از الگوریتم ژنتیک

1380

5

0. 1

17

1381

5 .3

0. 3

18

1382

3 .5

0. 1

15

1383

4 .2

0. 4

16

1384

3 .5

0. 1

16

1385

4 .2

0. 2

16

1386

4 .3

0. 1

16

1387

4 .6

0. 2

15

1388

7 .2

0. 2

17

1389

6 .8

0. 1

15

1390

3 .7

0. 1

18

1391

6 .9

0. 1

17

1392

8

0. 1

15
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λ = 3. 7

خطای روش الگوریتم ژنتیکy=29.53 :

این نرخ های بهینه در شرایطی است که افراد برای حداکثر شدن تابع مطلوبیت شان مقادیر بهینه ای از

کاالی عمومی را تقاضا می کنند که متناسب است با آنچه به دولت تحت عنوان مالیات پرداخت می کنند و از

دولت متناسب با این سطوح بهینه انتظار ارائه کاال و خدمات عمومی دارند .لذا دولت باید نرخ هایی از مالیات
را وضع کند که دریافتی آن به عنوان مالیات از افراد به گونه ای باشد که رفاه و مطلوبیت افراد را حداکثر کند.
اگر یک میانگینی برای نرخ های مالیاتی بهینه برای دوره مورد نظر در نظر بگیریم نرخی حدود 22

درصد بدست می آید و این نرخ به دلیل وجود رانت در درآمدهای مالیاتی متفاوت از کار غفاری و دیگران
( )1394می باشد .آنها در بررسی خود به میانگین نرخ بهینه مالیاتی برابر با  20درصد دست یافته اند .این

نشان می دهد که در شرایط وجود رانت ،دولت باید نرخ های باالتری را برای جبران کسری وضع کند
تا بتواند درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد .اما بر اساس نرخ های واقعی در اقتصاد ،دولت عالوه بر
مخارج سرمایه گذاری و تأمین کاال و خدمات عمومی ،هزینه های عمومی دیگری نیز دارد که باید از محل

درآمدهایش تأمین مالی شود .لذا نرخ های تصویب شده و اعمال شده توسط دولت متفاوت از این نرخ های
بهینه می باشد.

آنچه مهم است این است که دولت توانسته باشد تا حد زیادی نزدیک به نرخ های بهینه ای عمل کند که

رضایت و مطلوبیت افراد را برآورده سازد .لذا برای بررسی این موضوع ،به مقایسه ای بین درآمدهای بهینه
مالیاتی که دولت در قبال این نرخ های بهینه می توانست بدست بیاورد با درآمدهای مالیاتی بالفعل صورت

گرفته است .در این حالت درآمدهای نفتی در طرف درآمدهای دولت در نظر گرفته شده است و خود این
امر بر نوسانات نرخ های بهینه اثر گذاشته است و درآمدهای مالیاتی بهینه متناسب با این نرخ های بهینه

سال های مورد بررسی و درآمدهای مالیاتی بهینه یا بالقوه ای است که دولت می توانسته داشته باشد .جدول

( )3درآمدهای بهینه متناسب با نرخ های بهینه شده از روش الگوریتم ژنتیک را نشان می دهد.
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جدول( -)3درآمدهای بهینه مالیات با وجود درآمدهای نفتی بر اساس نتایج روش بهینه یابی
الگوریتم ژنتیک

سال

درآمدهای بهینه مالیاتی (میلیارد ریال)
درآمد مالیات بر مصرف درآمد مالیات بر حقوق و دستمزد درآمد مالیات بر سرمایه

1380

1384.783

14802.19

99.28

1381

1763.897

20629.44

372.96

1382

1453.705

22998.82

47.53

1383

2304.616

31455.95

568.71

1384

2287.462

40007.88

123.29

1385

3370.273

49747.65

339.024

1386

4404.12

39017.69

307.45

1387

5807.042

71733.24

475.92

1388

10409.68

92788.83

636.44

1389

10943.97

98352.22

317.41

1390

7924.992

157149.1

164.30

1391

18712.84

176848.9

86.15

1392

29815.7

174667.1

296.73

همیشه بین آنچه دولت عمل می کند و آنچه بهینه است فاصله وجود دارد که بستگی به شرایط اقتصادی-
اجتماعی و سیاسی کشور دارد .در واقع بسیاری از عوامل بیرونی بر روی عملکرد دولت اثر می گذارد که

در اقتصاد ایران این امر بیشتر تحت تأثیر درآمدهای نفتی و نوسانات ناشی از آن و رانت های اقتصادی،

اطالعاتی و سیاسی است.

عملکرد بهینه دولت با حذف درآمدهای نفتی از کل درآمدهای دولت

برای روشن شدن ارتباط وصولی های مالیاتی با درآمدهای نفتی ،بررسی پایه های اصلی مالیات در ایران
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ضروری به نظر می رسد .با توجه به ماهیت اقتصاد ایران و به ویژه گستردگی مشارکت بخش عمومی در
فعالیت های اقتصادی ،افزایش درآمدهای نفتی به دولت توان افزایش حقوق ،دستمزد و مستمری و یارانه
را اعطا کرده و از آنجا که بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی ناشی از مالیات بر درآمد و مالیات بر مصرف

و فروش است ،عایدی مالیاتی دولت با افزایش درآمد نفت افزایش می یابد .قطع و یا کاهش احتمالی
درآمدهای نفتی می تواند درآمدهای دولت را بیشتر از آنچه تصور می شود تحت تأثیر قرار دهد .این موضوع
در بررسی زراء نژاد و دیگران ( )1393از طریق ضریب همبستگی باال بین درآمدهای نفتی و رشد مخارج

دولت نشان داده شده است ،نتایج به دست آمده از برآورد مدل و آزمون فرضیه مورد تحقیق آنها حاکی از
تأثیر مثبت و معنادار درآمدهای نفتی بر درآمدهای مالیاتی است و لزوم کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و
اصالح ساختار مالیاتی را نشان می دهد.

وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی از صادرات نفت خام و وجود انحصارات و رانت های ناشی از

آن در بخش های مختلف اقتصاد ،باعث شده است تا مالیات ها همواره سهم اندکی از درآمدهای دولت را

تشکیل دهند .آمارها نشان می دهد که بیش از  20درصد درآمدهای دولت متاثر از فروش نفت خام یا سایر
درآمدهایی بوده است که آنها نیز به طریقی به درآمدهای نفت وابسته هستند (نماگرهای بانک مرکزی

ایران).

درآمدهای نفتی نسبت به درآمدهای مالیاتی بی ثبات تر و ناپایدارتر است .با توجه به سهم عمده درآمد

نفتی در کل درآمدهای دولت ،و بی ثباتی ذاتی این بخش از درآمدهای عمومی ،نرخ رشد هزینه های دولت
به عنوان یک متغیر سیاستی عمده به شدت به وضعیت درآمدهای نفتی دولت وابسته است .اتکای زیاد

دولت به درآمدهای نفتی و بی ثباتی ذاتی درآمدهای نفتی ،سبب انتقال مستقیم نوسانات درآمدهای نفتی به
ابزارهای عمده سیاستی دولت می شود .اثبات وابستگی بیشتر درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی به عالوه

اصالح ساختار مالیاتی است .جدول ( )4نرخ های بهینه مالیاتی با شرط حذف درآمدهای نفتی از درآمدهای

دولت را نشان می دهد.
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جدول ( -)4مقادیر بهینه نرخ های مالیات در صورت حذف درآمدهای نفتی در مدل (به درصد)

سال

نرخ های مالیاتی بهینه شده با استفاده از الگوریتم ژنتیک
τtc

τtk

τtl

1380

5

0 .2

15

1381

8 .4

0 .3

17

1382

3 .1

0 .1

15

1383

5 .6

0 .1

15

1384

6 .8

0 .1

15

1385

4

0 .1

15

1386

4

0 .1

16

1387

8 .2

0 .1

15

1388

6 .2

0 .1

18

1389

8 .2

0 .2

18

1390

3 .2

0 .1

18

1391

5 .9

0 .1

19

1392

6 .4

0 .2

19

منبع :یافته های تحقیق

همچنین درآمد بهینه مالیاتی که دولت طی این سال ها می توانسته کسب کند نیز در جدول ( )9نشان داده
شده است که نشان می دهد با حذف درآمدهای نفتی ،میزان درآمد بهینه مالیاتی نیز کاهش یافته است و

حاکی از اثرگذاری کوتاه مدت حذف درآمدهای نفتی است ،اما نکته قابل تأمل این است که فاصله بین
درآمدهای مالیاتی تحقق یافته دولت و درآمدهای بهینه مالیاتی کاهش یافته است.

جدول ( -)5درآمدهای بهینه مالیات بدون وجود درآمدهای نفتی بر اساس نتایج روش بهینهیابی
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الگوریتم ژنتیک

سال

درآمدهای بهینه مالیاتی (میلیارد ریال)
درآمد مالیات بر مصرف

درآمد مالیات بر حقوق و دستمزد

درآمد مالیات بر سرمایه

1380

1363.206

13389.65

205.6892

1381

2780.202

19494.15

394.345

1382

1308.834

22421.3

290.62

1383

3058.797

29742.57

663.855

1384

4407.28

38135.85

147.841

1385

3250.308

46803.25

187.031

1386

4157.64

40720.93

367.698

1387

10431.07

74877.5

400.687

1388

9063.4

93776.99

304.716

1389

13299.79

119159.6

651.862

1390

6740.816

154109.4

300.899

1391

15981.53

203091

500.014

1392

23131.79

216257

1316.74
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برای نشان دادن شکاف عملکردی و بهینه دولت در دریافت درآمدهای مالیاتی به مقایسه عملکرد واقعی

و بهینه پرداخته شده است و نمودار ( )1و ( )2به ترتیب مقایسه درآمدهای مالیات بر مصرف و مالیات بر

حقوق و دستمزد که دولت در این سال ها دریافت کرده است با درآمدهای بهینه مالیاتی در دو حالت را
نشان می دهد.
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نمودار ( -)1درآمدهای مالیات بر مصرف بهینه در دو حالت و درآمد مالیاتی دریافت شده
توسط دولت طی سال های 1380-92
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درآمد مالیات بر مصرف
(عملکرد واقعی)
درآمد بهینه مالیات برمصرف
با وجود درآمد نفتی
درآمد بهینه مالیات بر مصرف
بدون وجود درآمد نفتی
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
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ماليات بر مصرف به عنوان يكي از مترقيترين نظامهاي مالياتي جهان ،هم اكنون به رايجترين نظام مالياتي

جهان بدل گشته كه اجراي آن ،شفاف سازي در مبادالت اقتصادي ،كاهش فرارهاي مالياتي ،جلوگيري از
قاچاق كاال ،تشويق سرمايه گذاري ،توليد و صادرات و برقراري عدالت مالياتي را براي نظامهاي اقتصادي
به ارمغان آورده است.

همانطور که این نمودار نشان می دهد نیز شکافی بین درآمد بهینه مالیات بر مصرف و درآمدی که دولت از
طریق وضع مالیات بر مصرف دریافت کرده است ،وجود دارد .در این شرایط اقتصادی که رانت جویی وجود

دارد ،به دلیل شفافیت اعمال ،اجرا و وصول این نوع مالیات ،دریافتی دولت بیشتر از مالیات بهینه می باشد،
که بیان می کند دولت در طی این سال ها توانسته است فراتر از شرایط بهینه با وجود رانت جویی عمل کند،
به طوری که همه شرایط تعادلی در اقتصاد برقرار باشد.

كارتل ها به منظور اجتناب از پرداخت ماليات خريد و فروش كاالهـاي واسـطه اي وجـود دارد .بـدين ترتيب
كه به منظور فرار از پرداخت ماليات بنگاه هـا تـرجيح مـي دهنـد كـه بـا ادغـام عمـودي ،مـواد واسطه اي

مورد نياز خود را تهيه و توليد كنند .اين مسأله از يك سو باعث افـزايش قـدرت انحصـاري بنگاه ها در رابطه
با تعيين و افزايش قيمت مي شـود و از سـوي ديگـر فرصـت هـاي فـرار ماليـاتي و اجتناب از پرداخت
ماليات را بيشتر مي سازد .اما در ماليات بر مصرف (مالیات بر ارزش افزوده) به دليل وسيع بودن پايه مالياتي

آن مي تـوان ايـن ماليـات را بـا نرخي كمتر در كليه فروش هاي مرتبط با بخش هاي مختلف اقتصاد اعمال

] [ Downloaded from taxjournal.ir on 2023-01-07

در ماليات هاي فروش چند مرحله اي ،امكان ادغام عمودي بنگاه هاي توليدي و نيز ايجاد تراسـت هـا و

نرخ های بهینه مالیاتی در شرایط رانت جویی مالیاتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

89

كرد .بـدين ترتيـب امكـان كاهش فرار مالياتي در اين نوع ماليات نسبت به ساير ماليات هاي ديگر كام ً
ال

مشهود است.

مزيت مهم ديگر ماليات بر مصرف (ارزش افزوده) در قياس با ساير ماليات هاي فروش ،خصلت خـود

كنترلي آن است .بدين صورت كه بـه طـور معمـول در سيسـتم ماليـات بـر مصرف ،ماليـات پرداخت شده
به وسيله يك بنگاه ،زماني كه ساير بنگاه ها از آن خريد مي-كنند به آن ها اعالم می شود .زيرا بنگاه هاي

خريدار مايل به دريافـت اعتبـار ماليـاتي و بسـتانكار كـردن آن ميـزان از كـل بـدهي مالياتي خود هستند.

در اين سيستم اگر بنگاهي ماليات را كمتـر از حـد واقعـي خـود اعـالم كنـد يـا ماليات متعلق خود را

نپردازد ،اين ماليات به خريدار بعدي منتقل مـي شـود .بـه عبـارت ديگـر ،عـدم اجراي تكليف كسر و
پرداخت ماليات ،موجب زيان بنگاه هاي بعدي مي شود كه بدان واقف هسـتند و به همين دليل خريدار
تمايلي به خريد كاالهايي كه ماليات آنها پرداخت نشده است ،ندارد .بنابراين با جايگزين شدن ماليات بر

مصرف ،بـه دليـل خصوصـيات آن از فـرار ماليـاتي جلوگيري مي شود و چنانچه فـراري صـورت گيـرد ،در
زنجيـره توليـد و توزيـع بـه راحتـي قابـل شناسايي است (آقایی و کمیجانی.)1380 ،

نمودار (-)2درآمدهای مالیات بر حقوق و دستمزد بهینه و دریافت شده توسط دولت طی
سال های 1380-92
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همانطور که نمودار نشان می دهد شکافی بین درآمد بهینه مالیات بر حقوق و دستمزد و درآمدی که دولت

از طریق وضع مالیات بر حقوق و دستمزد دریافت کرده است ،وجود دارد که بیان می کند دولت در طی این

سال ها نتوانسته است به صورت بهینه عمل کند به طوری که همه شرایط تعادلی در اقتصاد برقرار باشد.

از مقایسه دو نوع مالیات می توان استنباط کرد که دولت در بحث مالیات بر مصرف توانسته است عملکرد
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درآمد بهینه مالیات بر حقوق
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بهتری (حتی بیشتر از شرایط بهینه) داشته باشد ،در حالی که در خصوص مالیات بر حقوق و دستمزد این
عملکرد بسیار ضعیف است و بسیار کمتر از شرایط بهینه می باشد .نکته قابل تأمل دیگر این است که نتایج

در شرایط وجود رانت جویی در اقتصاد و همچنین با فرض اینکه درآمد نفتی در طرف درآمدی دولت وجود

داشته باشد و با فرض اینکه این درآمد حذف گردد ،تا حد بسیار زیادی نزدیک به هم می باشد و این اثرات
شدید رانت جویی در درآمدهای مالیاتی را نشان می  دهد که برای از بین بردن این شکاف بین عملکرد بهینه

و عملکرد واقعی باید رانت جویی و شرایط ایجاد آن را از بین برد ،و شفافیت اطالعاتی ایجاد کرد و معافیت ها
و برخی بخشودگی های نابجا را حذف نمود.
 -6نتیجه گیری و پیشنهادات

مشکالتی چون شفافیت پایین اقتصادی و حجم باالی فعالیت های اقتصادی زیرزمینی ،و رانت ناشی از
معافیت های مالیاتی ،بر عملکرد اقتصاد بخش عمومی کشور اثر منفی دارد که از جمله آن به وابستگی
درآمدهای مالیاتی به درآمدهای نفتی ،عدم استفاده از ظرفیت بالقوه مالیاتی ،پیچیدگی و عدم ثبات قوانین

و مقررات مالیاتی ،اجتناب ،معافیت و فرار مالیاتی (رانت های مالیاتی) و به تبع آن ناکارایی سیستم مالیاتی

و پایین بودن پایه مالیاتی کشور می توان اشاره کرد .یکی از عواملی که می تواند موجب استفاده بیشتر از
ظرفیت های بالقوه مالیاتی کشور شود ،تعیین نرخ های مناسب مالیاتی است.

در پژوهش حاضر پس از مروری بر ادبیات تحقیق ،با ارایه یک سیستم تعادل عمومی شامل بخش های
حداکثرسازی مطلوبیت افراد ،سود بنگاه ها در شرایط محدودیت های بودجه ای دولت ،نرخ های بهینه مالیاتی
تعیین شدند .در این راستا سه نوع پایه مالیاتی شامل مالیات بر مصرف ،مالیات بر حقوق و دستمزد و مالیات

بر افزایش موجودی سرمایه ،در نظر گرفته شدند .در مدل ارایه شده ،فرض شد که همه نوع شفافیت

اطالعاتی و عملکردی وجود دارد و تنها یک نوع رانت جویی در اقتصاد وجود دارد که از محل درآمدهای
محدودیت بودجه ای آن می گردد .بر این اساس ،دولت باید نرخ های مالیاتی خود را به گونه ای بهینه سازد
که از یک سو درآمدهای مالیاتی دولت با فرض وجود رانت ،بهینه گردد و از سوی دیگر رضایتمندی مردم
از دولت حدکثر شود .با توجه به اهمیت نفت در عملکرد اقتصاد ایران ،نرخ های بهینه یک بار با وجود

درآمدهای نفتی و بار دیگر در شرایط عدم وجود درآمدهای نفتی تعیین شدند.

نتایج حاصل از بهینه یابی با استفاده از روش بهینه یابی هوشمند (الگوریتم ژنتیک) نشان داد در شرایط

وجود رانت جویی ،درآمدهای مالیاتی بهینه در حالت وجود یا عدم وجود درآمدهای نفتی تفاوت چندانی
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ندارند .نکته قابل تأمل عملکرد بیشتر از سطح بهینه دولت ،در دریافت مالیات بر مصرف است که باالتر

از شرایط بهینه به دست آمده است؛ این یافته بیانگر آن است که دولت توانسته است در دریافت این نوع
مالیات به دلیل سادگی ،شفافیت و عدم پیچیدگی های وضع ،اجرا و دریافت به خوبی عمل کند .اما در

خصوص مالیات بر حقوق و دستمزد ،این عملکرد بر عکس به دست آمد به نحوی که در این نوع مالیات،
شکاف قابل توجه ای بین مالیات بهینه و عملکرد واقعی دولت وجود دارد؛ حتی اگر درآمدهای نفتی نیز

حذف گردد ،این شکاف تغییر چندانی نخواهد کرد .یکی از دالیل این مسئله ،پیچیدگی های این نوع پایه
مالیاتی و چند نرخی بودن آن و به تبع امکان فرار مالیاتی و عدم تمکین افراد به پرداخت مالیات و همچنین

امکان رانت جویی بیشتر در این نوع مالیات ستانی است .نکته قابل تأمل دیگر این که تا زمانی که اصالحات
و شفاف سازی الزم در بحث درآمدهای مالیاتی صورت نگیرد و رانت های مالیاتی که در این سیستم
مالیاتی وجود دارد حذف نشوند ،حتی حذف درآمدهای نفتی نیز شکاف بین عملکرد واقعی و بهینه دولت در

خصوص دریافت و وصول درآمدهای مالیاتی را از بین نخواهد برد.

بررسی شواهد آماری گذشته تاکنون به خوبی نشان میدهند که میان وضعیت موجود نظام مالیاتی در

اقتصاد ایران با شرایط مطلوب آن ،فاصله معنی داری وجود دارد .این فاصله با شناسایی مشکالت حاکم بر

نظام مالیاتی و سپس تالش در جهت رفع هر یک از آنها قابل جبران است .از آنجا که مالیات ستانی ممکن
است باعث اخالل در تولید و مصرف شود الزم است تا طراحی نظام مالیاتی با دقت و توجه انجام پذیرد تا

اخالل های ناشی از مالیات ها کمینه گردد و امکان هرگونه ایجاد فرصت رانت جویانه حذف گردد .چنانچه

هدف بهبود نظام مالیاتی از طریق سیاست هایی مثل تأمین مالی مخارج عمومی با درآمدهای مالیاتی و
همچنین ،ترکیب مناسب درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیر مستقیم در درآمدهای مالیاتی دولت ،محقق
شود ،اختالل های وارده به نظام مالیاتی کاهش و عملکرد دولت در دریافت مالیات ها بهبود می یابد .یکی
بنگاههای بزرگ است .در زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی ،عالو ه بر تمرکز دولت بر تدوین نرخهای بهینه

مالیاتی ،گسترش پایه مالیاتی نیز باید توسط نظام سیاست گذاری مورد توجه قرار گیرد.

برای مطالعات آتی پیشنهاد می شود که نرخ های دیگر مالیاتی به تفکیک وارد مدل شوند و همچنین

می توان بنگاه های تولیدکننده را نیز به بنگاه های تولید کننده محصوالت نهایی ،واسطه ای و بنگاه های
وارداتی تقسیم بندی کرد و نوسانات قیمتی آنها نیز در نظر گرفته شود و مالیات های متناسب با این بنگاه ها

نیز وارد مدل گردند و نرخ های بهینه و در نتیجه عملکرد بهینه دولت را مشخص نمود .همچنین در این
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