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چكیده
در اقتصاد ایران تاكنون پایه های مالياتی متعددی شناسایی شده است و از این پایه های مالياتی با نرخ های 
متفاوت، ماليات اخذ می شود. سوالی كه در اینجا به ذهن می رسد این است كه آیا این نرخ ها بهينه هستند؟ آیا 
می توان یک نرخ ميانگين بهينه را تعيين نمود به نحوی كه بتواند رشد و رفاه بيشتری را به همراه داشته باشد؟ 
مطالعه حاضر در پی تعيين نرخ بهينه ماليات در ایران با استفاده از داده های سری زمانی دوره 1357-1393 
می باشد. در این مطالعه تالش شده است با استفاده از مدل رشد درونزا، نرخ بهينه ماليات با استفاده از رهيافت 
كنترل بهينه پویا و روش اصل ماكزیمم محاسبه گردد. یافته های تحقيق نشان می دهد مهمترین عوامل موثر 
بر تعيين نرخ ماليات بهينه عبارتند از: نسبت مخارج بخش خصوصی به بخش دولتی، نسبت سرمایه گذاری 
بخش دولتی به بخش خصوصی، نرخ استهالك، نرخ ترجيح زمانی، كشش تابع توليد نسبت به سرمایه گذاری 
بخش خصوصی و بخش دولتی و پيشرفت فنی. از بين عوامل فوق نسبت مخارج بخش خصوصی به بخش 
دولتی تاثير منفی و نسبت سرمایه گذاری بخش دولتی به بخش خصوصی تاثير مثبت بر نرخ ماليات بهينه دارند. 
سایر متغيرها تاثير معنی داری بر نرخ ماليات بهينه نداشتند. عالوه بر این، بر اساس مدل فوق الذكر نرخ بهينه 

ماليات حدود 20 درصد است.
واژه های کلیدی: نرخ بهينه ماليات، سياست های مالی، اصل ماكزیمم
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1- مقدمه
آنها  در  تغييرات  ایجاد  با  كه  هستند  مالی  سياست  ابزارهای  جمله  از  دولت  مالياتی  درآمدهای  و  مخارج 
فعاليت های اقتصادی محدود و یا گسترش می یابند. تغيير در ماليات ها باعث می گردد تا درآمد قابل تصرف 
تغيير نماید. به عنوان مثال هر افزایشی در ماليات پرداختی به وسيله خانوارها، درآمدی را كه برای خرج 
پایين  را  آنها  و مطلوبيت  خانوارها  نتيجه مخارج مصرفی  در  و  آنهاست كاهش می دهد  اختيار  در  كردن 
می آورد. كاهش ماليات ها، با اثر عكس آنچه گفته شد، درآمد قابل تصرف و در نتيجه مخارج مصرفی و 
مطلوبيت خانوار را افزایش می دهد. هدف از اخذ ماليات تنها تامين مالی دولت نيست، ماليات به عنوان 
را  ماليات  استفاده قرار می گيرد. وقتی دولت  اقتصاد مورد  نابرابری در  ثبات و كاهش  برای رشد،  ابزاری 
افزایش می دهد و آنرا صرف توسعه زیربناها می كند یا با كاهش ماليات شركت ها، امكان سرمایه گذاری 
بخش خصوصی را باال می برد، هدف رشد را تعقيب می كند. افزایش ماليات بر مصرف می تواند ابزاری برای 
كاهش تقاضای كل و در تعقيب ثبات قيمت ها صورت گيرد. عالوه بر این، دولت برای تأمين هزینۀ كاالی 
عمومی، به وضع ماليات و دریافت آن اقدام می كند تا تداوم عرضۀ كاالها و خدمات دولتی تضمين شود. لذا 

اخذ ماليات هم دارای اثر مثبت بر مطلوبيت است و هم آثار منفی بر مطلوبيت دارد.
از سوی دیگر بر اساس منحنی الفر، افزایش ماليات ها همواره موجب افزایش درآمد دولت نمی گردد. 
با افزایش نرخ ماليات تا سطح بهينه، درآمد دولت افزایش می یابد و ادامه افزایش ماليات موجب كاهش 

درآمدهای دولت خواهد شد لذا افزایش درآمدهای دولت بر اساس یک سطح بهينه امكان پذیر است.
وقتی دولت ماليات می گيرد، بر رفتار، انگيزه ها و انتخابهای مردم اثر می گذارد. این آثار می تواند جامعه 
را به سمت كارایی بيشتر سوق دهد، یا اقتصاد كل را از نقطه بهينه دورتر سازد. ماليات ها به عنوان یكی از 
ابزارهای سياست مالی از طرق مختلفی بر روی مطلوبيت كل اقتصاد اثر می گذارد. یكی از طریق خانوارها، 
دیگری از بعد بنگاه های توليدی است زیرا ماليات ها بر روی تصميمات سرمایه گذاری بنگاه ها اثر می گذارد 
و دیگری از بعد دولت است زیرا درآمدهای دولت تابع نرخ ماليات ها است. چنانچه نرخ ماليات ها پائين باشد، 
درآمدهای دولت كم خواهد بود و دولت درآمد الزم برای انجام مخارج خود را نداشته و كسری بودجه ایجاد 
می شود و از انجام برخی از وظایف خود باز می ماند. از سوی دیگر اخذ ماليات زیاد هم قدرت خرید مردم 
و رفاه آنان را كاهش خواهد داد و این امر توان ماليات دهی مردم را كم می كند كه خود مجددا منجر به 
كاهش درآمدهای دولت و كسری بودجه می گردد. لذا تعيين نرخی بهينه برای اخذ ماليات موضوع مهمی 

است كه نباید مورد غفلت قرار گيرد.
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در این مقاله تمركز اصلی بر روی ماليات ها است و یافتن نرخ بهينه برای درآمدهای مالياتی دولت به 
شكلی كه بتواند مطلوبيت بيشتری را برای خانوار به همراه داشته باشد مورد تحقيق قرار خواهد گرفت. در 
تحقيق حاضر نرخ ماليات بهينه نرخی است كه مطلوبيت كل حاصل از مصرف كاالهای توليد شده توسط 
بخش خصوصی و بخش دولتی را حداكثر نماید. جهت یافتن این نرخ، در ادامه كار ارو و كورز )1970( 
با سرمایه گذاری بخش  و فوتاگامی و همكاران )1993( هزینه های سرمایه گذاری بخش دولتی همراه 
خصوصی در نظر گرفته می شود؛ با این تفاوت كه در این مقاله مدل رشد درونزا، مورد استفاده قرار می گيرد. 
اهميت این تحقيق از آن جهت است كه در یک محيط پویا و با استفاده از روش كنترل بهينه پویا اقدام به 

محاسبه نرخ ماليات بهينه می نماید. 
در ادامه این بحث، پس از بيان ادبيات موضوع، مطالعات انجام گرفته را به طور مختصر مرور می كنيم. 
با حل مدل  از آن مدل تصریح می گردد.  با استفاده  سپس روش كنترل بهينه پویا شرح داده می شود و 

تصریح شده نرخ بهينه ماليات محاسبه می شود.
2- ادبیات موضوع

ایفای نقش دولت برای تأمين اهداف اجتماع و جبران نارسایی های بازار، از طریق چهار دسته ابزار امكان پذیر 
است:

اول: قدرت وضع مقررات و قانون؛
دوم: دولت می تواند از طریق وضع ماليات و پرداخت یارانه سطح فعاليت هایی را كه مفيد نمی داند كاهش 

دهد؛ یا اقداماتی را كه مفيد تشخيص می دهد، تشویق كند و به تعدیل درآمد و ثروت دست بزند؛
سوم: عرضه مستقيم كاال و خدمات كه در آن دولت جایگزین نظام بازار می شود؛

چهارم: حمایت از اعتقادات و ارزشهای صحيح.
فعاليت  به  اقدامی  اقدام است و هر  به هدف مستلزم  نيست. چون دستيابی  البته بی هزینه  ایفای نقش، 
مالی محتاج است، بدون پول كاری صورت نمی گيرد. این پول باید از منبعی تأمين شود. منبع اصلی تامين 

هزینه های دولت ماليات است.
البته در حال حاضر هدف از اخذ ماليات تنها تامين مالی دولت نيست، با آشكار شدن آثار اقدامات مالی 
را  ماليات  دولت  وقتی  گردید.  تلقی  نابرابری  كاهش  و  ثبات  رشد،  برای  ابزاری  عنوان  به  ماليات  دولت، 
افزایش می دهد و آنرا صرف توسعه زیربناها می كند یا با كاهش ماليات شركت ها، امكان سرمایه گذاری 
بخش خصوصی را باال می برد، هدف رشد را تعقيب می كند. افزایش ماليات بر مصرف می تواند ابزاری برای 
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كاهش تقاضای كل و در تعقيب ثبات قيمت ها صورت گيرد. عالوه بر این دولت برای تأمين هزینۀ كاالی 
عمومی، به وضع ماليات و دریافت آن اقدام می كند تا تداوم عرضۀ كاالها و خدمات دولتی تضمين شود.

مقدار  لذا  می گيرد.  اخالق صورت  و  عدالت  كارایی،  هر سه هدف  تعقيب  در  دریافتی،  ماليات  مصرف 
مالياتی كه گرفته می شود، انواع ماليات و نحوه اخذ آن دارای اهميت فراوان است. در این مقاله تمركز ما 
بر مقدار نرخ بهينه ماليات است. هنگامی كه نرخهای ماليات از یک حد فراتر می رود انگيزه كار و تالش را 
برای افراد كاهش می دهد و اگر از انگيزه كار و تالش كاسته شود، سطح توليد و درآمد ملی كاسته می شود 

و همين عامل باعث می شود كه از درآمد مالياتی دولت نيز كاسته شود.

شكل )1(- منحنی الفر

مأخذ: رحمانی، 1381: 53

همانطور كه در شكل فوق مالحظه می شود اگر نرخ ماليات از t1 به *t كاسته شود، درآمد مالياتی دولت از 
*t به *t افزوده می شود. لذا تعيين نرخ بهينه ماليات به نحوی كه بتواند مطلوبيت حاصل از مصرف كاالهای 

1

عمومی و خصوصی را حداكثر كند دارای اهميت بسزایی است.
تغييرات درآمدهای مالياتی دولت

با نگاهی بر روند تغييرات درآمدهای مالياتی به نظر می رسد این درآمدها از ثبات الزم برخوردار نبوده اند. 
نمودار 1 تغييرات درآمدهای مالياتی دولت را به قيمت های ثبات سال 1390 برای سال های 1357-1393 

نشان می دهد. 
درآمدهای مالياتی دولت بعد از هر چند سال افزایش یک كاهش را تجربه كرده است. نرخ رشد درآمدهای 
مالياتی در اغلب سالها مثبت بوده است. همانطور كه نمودار 2 نشان می دهد به جز 5 سال در طول دوره 

1393-1357 در باقی سالها رشد درآمدهای مالياتی دولت مثبت بوده است.
علی رغم مثبت بودن رشد درآمدهای مالياتی، كم و ناچيز بودن مقدار این درآمدها باعث شده تا دولت 
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نتواند مخارج خود را بر اساس این منبع درآمدِی مطمئن تنظيم نماید.

نمودار )1(- درآمدهای مالیاتی دولت به قیمت ثابت 1390، میلیارد ریال

مأخذ: داده های آماری بانک مركزی

نمودار )2(- نرخ رشد درآمدهای مالیاتی دولت، درصد

مأخذ: داده های آماری بانک مركزی

آیا نرخ رشد درآمدهای مالياتی كشور در سال های گذشته بهينه بوده است یا خير،  ارتباط كه  در این 
داشتن نرخ های بهينه ضروری است. با داشتن نرخ های بهينه و مقایسه آن با روند رشد درآمدهای مالياتی 
دولت می توانيم به این سوال پاسخ دهيم كه آیا نرخ های رشد درآمدهای مالياتی در طول سال های گذشته 

بهينه بوده اند یا خير.
الف- اجزاء درآمدهای مالیاتی

درآمدهای مالياتی دولت در دو دسته ماليات های مستقيم و غيرمستقيم تقسيم بندی می شود. جدول زیر 
كل   %58 مستقيم  ماليات   1393 سال  در  می دهد.  نشان  را  غيرمستقيم  و  مستقيم  درآمدهای  جزیيات 
درآمدهای مالياتی و ماليات غيرمستقيم 42% درآمدهای مالياتی را به خود اختصاص داده است. درآمدهای 
مستقيم به درآمدهای اشخاص حقوقی، درآمد مشاغل و ماليات بر ثروت تقسيم می شود. ماليات اشخاص 
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حقوقی 53%، ماليات بر درآمد 36%، و ماليات بر ثروت 11% ماليات مستقيم را شامل می شود. 
بر  ماليات  تقسيم می شود.  بر كاالها و خدمات  ماليات  و  واردات  بر  ماليات  به  ماليات های غيرمستقيم 
واردات 31% ماليات غيرمستقيم و ماليات بر كاالها و خدمات 69% ماليات غيرمستقيم را تشكيل می دهد. 
ماليات بر ارزش افزوده كه به عنوان یک ماليات غيرمستقيم در زیر مجموعه ماليات بر كاالها و خدمات 

قرار دارد به تنهایی 90% ماليات اخذ شده در این بخش را شامل می شود.
 

جدول )1(- جزییات درآمدهای مالیاتی کشور

سهم از كل درآمدها نوع مالياتردیف
100%درآمدهای مالياتی

58% كل درآمدهاماليات مستقيم1
53% ردیف 1ماليات اشخاص حقوقی1-1

ماليات علی الحساب اشخاص حقوقي دولتي1-1-1
ماليات معوقه اشخاص حقوقی دولتی2-1-1
ماليات نهادها و بنيادهای انقالب اسالمی3-1-1
ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي4-1-1
ماليات عملكرد شركت های دولتی5-1-1
ماليات علی الحساب شركت های دولتی در حال واگذاری6-1-1
36% ردیف 1ماليات بر درآمدها2-1

ماليات حقوق كاركنان بخش عمومي1-2-1
ماليات حقوق كاركنان بخش خصوصي2-2-1
ماليات مشاغل3-2-1
ماليات مستغالت4-2-1
ماليات متفرقه درآمد5-2-1
11% ردیف 1ماليات بر ثروت3-1

ماليات بر ارث1-3-1
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سهم از كل درآمدها نوع مالياتردیف

ماليات نقل و انتقال سرقفلي2-3-1
ماليات نقل و انتقال سهام3-3-1
ماليات نقل و انتقاالت امالك4-3-1
32% ردیف 1-3حق تمبر و اوراق بهادار5-3-1

42% كل درآمدهاماليات غيرمستقيم2
31% از ردیف 2ماليات بر واردات1-2

89% ردیف 2-1حقوق ورودی سایر كاالها1-1-2
ماليات واردات خودرو2-1-2
حقوق ورودی دستگاه های اجرائی)جمعی - خرجی(3-1-2
69%ماليات بر كاالها و خدمات2-2

ماليات بر فروش فرآورده هاي نفتي1-2-2
دو درصد ماليات سایر كاالها2-2-2
90% بند 2-2ماليات بر ارزش افزوده3-2-2
ماليات بر فروش سيگار4-2-2
ماليات بر نقل و انتقال اتومبيل5-2-2
ماليات شماره گذاری خودرو6-2-2

مآخذ: بانک مركزی، گزارش وضعيت بودجه عمومی دولت، 1393

علی رغم اهميت ماليات بر ارزش افزوده نرخ آن در حدود 8% است. همچنين در گروه ماليات بر ثروت، 
حق تمبر و اوراق بهادار با سهم 32 درصدی نقش بيشتری در تامين درآمدهای مالياتی را داشته است. نرخ 
حق تمبر بر اساس قانون ماليات های مستقيم 0/002 سرمایه و یا اوراق بهادار است1. در بين ماليات های 
مستقيم، ماليات بر اشخاص حقوقی سهم بيشتری دارد. نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقوقی 25% است2. 
همانطور كه مشاهده می شود نرخ های متنوع مالياتی متناسب با پایه های مختلف مالياتی وجود دارد. نظر به 
قدیمی بودن قانون برخی از نرخ های مالياتی3، به روز نمودن آنها موجب افزایش درآمدهای دولت و رشد 

1. قانون ماليات بر عایدات و حق تمبر، مركز پژوهش های مجلس
2. ماده 105 قانون ماليات های مستقيم

3. به عنوان نمونه قانون ماليات بر عایدات و حق تمبر مربوط به سال 1312 است.
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متوازن اقتصاد خواهد شد. در این تحقيق درصدد دست یابی به یک نرخ بهينه به عنوان یک نرخ مالياتی 
ميانگين برای پایه های مالياتی خواهيم بود.

ب( مطلوبیت خانوار
فرض می كنيم در یک اقتصاد تعداد بسياری خانواده شبيه هم وجود دارد كه كاالهای توليد شده توسط 
بخش عمومی و بخش خصوصی را مصرف می كنند. یعنی مطلوبيت آنها تابع مصرف دو نوع كاالی عمومی 
و خصوصی است. برای تعریف تابع هدف در جهت رسيدن به مسير بهينه ماليات و مخارج دولت از روش 

آلتر و ساموئل )2005( بهره برده و تابع مطلوبيت به صورت زیر تعریف می شود:

  )1(

بر اساس تابع فوق، مطلوبيت خانوارها تابع دو متغير C مصرف كاالهای خصوصی و S مصرف كاالهای 
عمومی است در دوره زمانی t است. یعنی جامعه اعم از توليد كننده و یا مصرف كننده از مصرف كاالها 
كه یا در زمره كاالهای عمومی هستند و یا خارج از آن مطلوبيت كسب می كنند. افزایش مصرف كاالها و 

خدمات اعم از كاالهای عمومی و خصوصی منجر به افزایش مطلوبيت خانوار می گردد یعنی:

  )2(

با توجه به اثر مخارج و درآمدهای دولت بر مطلوبيت خانوار، تعيين نرخ رشد بهينه مخارج دولت و درآمدهای 
مالياتی كه مطلوبيت خانوار را حداكثر می كند حائز اهميت است. 

هدف حداكثر نمودن مطلوبيت كل خانوارها در افق زمانی نامحدود است و فرض می شود خانوارهای بين 
مصرف حال و آینده دست به انتخاب می زنند. لذا تابع هدف به صورت زیر خواهد بود:

  )3(

در این تابعی هدف، نرخ ترجيح زمانی است كه ثابت فرض می شود و هرچه برای خانوار ارزش مصرف آتی 
در مقایسه با مصرف جاری ارزش كمتری داشته باشد بزرگتر است.

پ( کنترل بهینه پویا
نابينای  ریاضيدان  اگين  پونتری  آن  ارائه دهندۀ  تغييرات می باشد،  كنترل، گسترش مدرن حساب  مسئله 
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روسی و همكاران او می باشند. مهمترین هدف نظریه كنترل بهينه، تعيين مسير زمانی بهينه برای متغير 
كنترل است. البته وقتی مسير متغير كنترل بهينه شد می توان مسير بهينه متغير وضعيت را نيز پيدا نمود. لذا 
حضور متغير كنترل به عنوان بازیگر اصلی، جهت دهی اساسی مسئله بهينه یابی پویا را تغيير می دهد. حال 
سوالی كه مطرح می شود این است كه چه چيزی یک متغير را متغير كنترل می سازد؟ متغير كنترل متغيری 
است كه دارای دو خاصيت است: اواًل متغيری است كه در معرض انتخاب صالحدیدی ماست و ثانيًا كنترل 
كردن آن، متغير وضعيت را تحت تاثير قرار می دهد. بنابر این متغير كنترل یک ابزار سياستی است كه ما را 
قادر می سازد متغير وضعيت را تحت تاثير قرار دهيم. چنانچه Y متغير وضعيت، X متغير كنترل و V تابعی 
 Y)t) یک مسير برای متغير وضعيت X)t) هدف باشد، بنابر این هر مسير انتخاب شده برای متغير كنترل
به ما خواهد داد. در روش اصل ماكزیمم مسير بهينه متغير كنترل (X*)t را به گونه ای انتخاب می كنيم كه 

به همراه مسير بهينه متغير وضعيت (Y*)t تابعی هدف را در طول زمانی معين [T,0] بهينه نماید.

  )4(

برای هر جفت دنباله های {{ut}.{xt}} یک مسير بهينه از نمودار 3 مسيرهای فرضی ممكن برای متغير 
كنترل و یک مقدار V از رابطه به دست می دهد. ما به دنبال تعيين {{u*t}.{x*t}} كه به ازای آن مقدار 

از همه V ها بيشتر است می باشيم. 

نمودار )3(- مسیرهای فرضی ممكن برای متغیر کنترل

 
منبع: پوركاظمی، 1393 :400

اگر دنباله های {{u*t}.{x*t}} یک زوج دنباله بهينه برای تابعی هدف باشد شرایط الزم اصل ماكزیمم 
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در حالت گسسته به صورت زیر خواهد بود.

  )5(

شرط كافی: فرض می كنيم سه گانه {{λ*t},{u*t},{x*t}} در تمامی شروط الزم صدق كند؛ اگر تابع 
هاميلتون به ازای }x ,u{ مقعر باشد، پس سه گانۀ فوق مسئله (II( را بيشينه می كند )پوركاظمی، 1393: 

.)402
3- پیشینه تحقیق

تحقیقات داخلی
اغلب تحقيقات انجام شده در حوزه ماليات ها، یا اثر این متغير را بر روی رشد اقتصادی مورد توجه قرار 
داده اند و یا نرخ بهينه یک نوع خاص، از پایه مالياتی را بدست آورده اند. معموال بررسی اثر ماليات ها بر 
روی اقتصاد، در قالب سياست های مالی، خود را نشان داده است. به همين دليل اثر سياست مالی بر اقتصاد 
ایران، در زمينه های مختلفی مورد بررسی محققان قرار گرفته و هر یک از زاویه ای خاص سياست مالی 
بهينه را بدست آورده اند. عالوه بر این در تحقيقات متعددی اثر سياست های مالی و ابزارهای آن یعنی 
مخارج و درآمدهای دولت بر روی متغيرهای مختلف اقتصاد كالن مورد توجه قرار گرفته است. اثر سياست 
مالی بر رشد اقتصادی توسط دل انگيزان و خزیر )1391(، فرهاد و سرگلزایی )1390(، سعدی و همكاران 
)1389(، عرب مازار و چاالك )1389(، سلمانی و محمدی )1388(، فالحتی و همكاران )1388(، حسينی 
و همكاران )1387(، شفيعی و همكاران )1385( مورد تحقيق قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقيقات 
اثر مثبت مخارج عمرانی دولت را بر روی رشد نشان می دهند اما افزایش مخارج مصرفی معموال منجر به 
كاهش رشد می گردد. به هر حال در یک جمع بندی كلی مشخص می شود كه سياست های مالی بر روی 
رشد اقتصادی ایران تاثير داشته است. عالوه بر این مشيری و همكاران )1390( نشان دادند كه ميزان تسلط 
سياست هاي مالي در اقتصاد ایران 77 درصد است این خود اهميت سياست های مالی را نشان می دهد. لذا 
می توان استدالل كرد كه با توجه به نقشی كه سياست های مالی دارند بررسی اثر این سياستها بر مطلوبيت 

خانوار بسيار جذابيت دارد.
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اثر سياست مالی بر روی توزیع درآمد توسط فوالدی و ستایش )1393(، فرازمند و همكاران )1392(، 
اكبری و همكاران )1390(، فالحتی و همكاران )1388( مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقيقات نشان 
از اثر قوی سياست های مالی بر توزیع درآمد دارد. بر اساس یافته های این تحقيقات، سياست های مالی رشد 

توزیع درآمد را بهتر می كنند.
اثر تغيير ماليات ها بر روی بخش كشاورزی در مطالعه ای توسط موسوی و همكاران )1391( مورد بررسی 
قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد این اثر منفی است. به این معنی كه وضع ماليات 15 درصدی بر 

محصوالت كشاورزی رفاه كشاورزان را كاهش خواهد داد.
عباسيان و همكاران )1392( در راستای رهایی از اقتصاد نفتی در پی سياست مالی بهينه ای بوده اند 
كه تركيب مخارج و درآمدهای دولتی به نحوی محاسبه شود كه مخارج دولت از درآمدهای نفتی مستقل 
و به درآمدهای مالياتی وابسته باشد. آنها مسير بهينه مخارج و درآمدهای مالياتی را در افق 1404 محاسبه 

نموده اند.
در تحقيقات داخلی علی رغم ارزشمند بودن مطالعات انجام شده در هيچ یک از آنها به طور مستقيم تابع 
هدف، مطلوبيت خانوار نيست. در این تحقيق سياست مالی بهينه و مسير زمانی مخارج و درآمدهای دولت 
به نحوی به دست می آید كه تابع مطلوبيت خانوار را حداكثر نماید. در زمينه روش نيز اغلب مطالعات از 
روش های اقتصادسنجی استفاده نموده اند و تنها روش تحقيق در مطالعه عباسيان و همكاران )1392(، 
فرازمند و همكاران )1392( و فالحتی و همكاران )1388( كنترل بهينه است كه در آنها از روش معادالت 
بلمن استفاده شده است اما در این تحقيق از روش اصل ماكزیمم برای بدست آوردن سياست مالی بهينه 

استفاده می گردد. 
به اهميتی كه نرخ ماليات ها در  بنا  نتایج تحقيقات قبلی مورد توجه قرار می گيرد و  در تحقيق حاضر 
اقتصاد دارند دست یافتن به یک نرخ بهينه ماليات مورد هدف قرار می گيرد. رهيافت استفاده شده در این 
مقاله نظریه كنترل بهينه پویا با استفاده از تابع هميلتونی و روش اصل ماكزیمم است. جدای از نوآوری در 
موضوع مورد تحقيق، آنچه این مقاله را منحصر به فرد می نماید استفاده از روش ریاضی كنترل بهينه پویا 

در حالت گسسته است.
نظریه كنترل بهينه پویا در شرایط كمبود اطالعات كاربرد دارد و قادر است بسياری از مفاهيم و عبارات 
مبهم را با زبان ریاضی بيان كند و زمينه را برای استدالل، استنتاج، كنترل و تصميم گيری در شرایط پویا 
فراهم آورد. این نظریه در واقع ابزاری ساده و كاربردی برای مدل كردن پيچيدگيهای دنيای واقعی است. 
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جدول )2(- پیشینه تحقیق )تحقیقات داخلی(

یف
شورمتغير وابستهمتغير مستقلمحققينرد
ك

نی
زما

ره 
دو

نتيجهروش

1
فوالدی 

و ستایش 
)1393(

توليد، اشتغال سياست مالی
رانو درآمد خانوار

ای
13

مدل تعادل عمومي 80
محاسبه اي ایستا

توليد  بر  قوي تري  تاثير  دولت  مخارج 
افزایش  از  حاصل  نتایج  دارد.  اشتغال  و 
ماليات بر درآمد، ماليات بر تجارت خارجي 
نشان  اقتصادي  بخش هاي  بر  ماليات  و 
مي دهد ماليات بر درآمد، كمترین اثر منفي 
را بر GDP دارد و ماليات بر واردات، بيش 
از همه بر توليد ناخالص داخلي تاثير خواهد 

گذاشت.

2
عباسيان و 
همكاران 
)1392(

سياست مالی 
بهنيه

رفع وابستگی 
از درآمدهای 

راننفتی
ای

14
04

ق 
برنامه ریزی پویا و اف

معادالت بلمن

بهينه  مسير  تحقيق  نتایج  اساس  بر 
افق  در  ایران  براي  مالياتي  درآمدهاي 
كه  اي  گونه  به  است  شده  1404حاصل 
را  دولت  عمومي  مخارج  رفته  رفته  بتوان 

از محل مالياتها تأمين مالي نمود.

3
فرازمند و 
همكاران 
)1392(

قواعد سياست 
پولی و مالی 

بهينه

توليد، تورم و 
رانتوزیع درآمد

ای
13

90
-1

39
4

نظریه كنترل بهينه

قواعد  از  استفاده  با  دهد  مي  نشان  نتایج 
وضعيت  توان  مي  مالي  و  پولي  بهينه 
را  هدف  مورد  اقتصادي  كالن  متغيرهاي 
قيمت  اصالح  طرح  اجراي  زمان  در  حتي 
اتخاذ  با  بخشيد.  بهبود  انرژي  هاي  حامل 
تورم  مهار  به  توان  مي  بهينه  قواعد  این 
معضالت  ترین  مهم  از  یكي  عنوان  به 
ایران پرداخت ضمن آنكه وضعيت  اقتصاد 
رشد  همچون  دیگر  كالن  متغيرهاي 
اقتصادي و توزیع درآمد را نيز بهبود بخشيد.

4
دل انگيزان 

و خزیر 
)1391(

شوك های 
رانرشد اقتصادیسياست مالی

ای
13

38
-1

38
8

فيلتر هودریک- 
پرسكات و با 

استفاده از مدل 
تصریح شده شانگ 

چن 2007

نتایج تحقيق نشان مي دهد كه شوك هاي 
مثبت و منفي سياست مالي دولت، تنها در 
حوزه بودجه هاي عمراني به صورت كامل 
عدم  این  هستند.  نامتقارن  اثرات  داراي 
هاي  كه شوك  است  این شكل  به  تقارن 
منفي )انقباضي( اثراتي كاهنده و بزرگ تر 
سياست  )انبساطي(  مثبت  هاي  شوك  از 

مالي بر رشد اقتصادي دارند.

5
موسوی و 
همكاران 
)1391(

فعاليت ماليات
رانكشاورزی

ای
13

78

الگوي تعادل 
عمومي مبتني بر 

ماتریس حسابداري 
اجتماعي

هاي  فعاليت  از   %15 ماليات  دریافت 
توليد  محسوس  كاهش  موجب  كشاورزي 
در بخش هاي كشاورزي و صنایع وابسته 

به كشاورزي می شود
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اقتصادی  كالن  پدیده های  تحليل  ابزارهای  تكاملی  سير  از  رده  آخرین  جزو  پویا  بهينه  كنترل  نظریه 
دنبال  به  فردی  عامالن  پویا،  بهينه  كنترل  نظریه  در  اقتصادی  عامالن  عقالیی  رفتار  فرض  با  هستند. 

حداكثرسازی مطلوبيت و یا عایدی خود در یک دوره زمانی بی نهایت و بين نسلی هستند.

یف
شورمتغير وابستهمتغير مستقلمحققينرد
ك

نی
زما

ره 
دو

نتيجهروش

6
اكبری و 
همكاران 
)1390(

راننابرابری درآمدسياست مالی
ای

13
85

 و 
13

رهيافت رگرسيون 80
وزني جغرافيایي

جاري  مخارج  افزایش  متوسط  طور  به 
سرانه با افزایش نابرابري و افزایش مخارج 
عمراني سرانه با بهبود توزیع درآمد همراه 

بوده است.

7
مشيری و 
همكاران 
)1390(

درجه تسلط 
ران-سياست مالی

ای
13

77
-1

38
مدل تعادل عمومي 7

پویاي تصادفي با 
استفاده از رویكرد 

بيزي

ميزان تسلط سياست هاي مالي در اقتصاد 
ایران 77 درصد است

8
رهبر و 

سرگلزایی 
)1390(

رشد اقتصادی سياست مالی
رانو فقر

ای
13

63
-1

38
روش خود 6

رگرسيوني با وقفه 
هاي توزیعي 
)ARDL(

مالياتي  درآمدهاي  و  دولت  مصرفي  خارج 
)افزایش  فقر  شاخص  شدن  بدتر  سبب 
و  عمراني  مخارج  و  جامعه(  در  فقر  ميزان 
هم چنين مخارج اجتماعي دولت سبب بهتر 
در  فقر  ميزان  )كاهش  فقر  شاخص  شدن 

جامعه( شده است.

9
فالحتی و 
همكاران 
)1388(

توزیع درآمد سياست مالی
رانو رشد

ای
13

52
-1

38
4

روش معادالت هم 
زمان

)افزایش  كشور  در  مالي  هاي  سياست 
درآمد  توزیع  بهبود  باعث  یارانه(  و  ماليات 
كه  است  شده  اقتصادي  رشد  كاهش  و 
شاخص ارزیابي بهبود توزیع درآمد، ضریب 

جيني مي باشد.

10
مانی و 

همكاران 
)1388(

بازارهای مالی ماليات ها
و رشد

ان
جه

ور 
كش

 65
19

92
-2

00
8

ماليات ها تاثير منفی بر روی رشد دارندتوابع رگرسيونی

11
شفيعی و 
همكاران 
)1385(

رانرشد اقتصادیسياست مالی
ای

13
38

-1
38

2

 ARDL &
 VDCF

از  كه  است  آن  از  حاكي  تحقيق  نتایج 
دولت،  مالي  سياست  ابزارهاي  ميان 
به ترتيب داراي  مخارج عمراني و مالياتها 
رشد  بر  معناداري  معكوس  و  مستقيم  اثر 
مصرفي  مخارج  وليكن  هستند،  اقتصادي 

اثر معناداري بر رشد اقتصادي ندارد.
مأخذ: یافته های تحقيق 
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تحقیقات خارجی
در تحقيقات سایر كشورها در زمينه سياست مالی بهينه، گروهی از محققين به اثر مخارج دولت بر رشد، 
عالقه نشان داده اند. فولستر و مگناس )2001(، با استفاده از روش پانل و یاك )2005(، با استفاده از روش 

عليت گرنجری به این نتيجه رسيدند كه مخارج دولت )جاری( بر روی رشد اثر منفی دارد. 
یاسين )2001(، هپک فالک و همكاران )2006(، جيرانياكول )2007(، گریگوریو و سوگاتا )2009(، كونودو 
و اسویک )2009(، وو و همكاران )2010( و كانوفيوا و نيكوالس )2013(، با استفاده از روش رگرسيون به 

این نتيجه رسيدند كه مخارج دولت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. 
بلنچارد و پروتی )2002(، به بررسی اثر مخارج دولت بر مصرف بخش خصوصی پرداختند. نتایج این 
تحقيق كه با روش مدل خودرگرسيون برداری انجام شده بود، نشان داد كه یک افزایش موقتی پيش بينی 

نشده در مخارج دولت، دارای اثر مكملی بر توليد و مصرف بخش خصوصی می باشد.
 دی كاسترو )2006(، ایناچه )2009(، موتاسكو و دانولتيو )2011( و آتيناسي و كليم )2014( با استفاده از 
روش خودرگرسيون به بررسی اثر سياست های مالی بر متغيرهای اقتصادی كالن و از جمله رشد پرداخته اند. 
نتایج تحقيق آنها نشان می دهد شوك های مالی تاثير قوی و معنی داری بر مصرف و سرمایه گذاری بخش 

خصوصی، نرخ بهره و تورم دارند و سياستهاي مالي در كوتاه مدت باعث افزایش رشد مي گردد. 
الئورا و یولين )2008(، گيلمن و كجاك )2008(، هالواك )2008( و پادا و اكرم )2009( به بررسی اثر 
ماليات بر رشد اقتصادی پرداختند. نتایج تحقيق آنها نشان می دهد بين رشد اقتصادي و درآمدهاي مالي 

)ناشي از ماليات ستاني( عليت منفی وجود دارد.
 در تحقيقات خارجی، با توجه به عدم وابستگی اغلب كشورهای مورد مطالعه به نفت، از نظر ماهيت با 
كشور ایران دارای تفاوت هستند، لذا تحقيق پيش رو با توجه به این تفاوت انجام شده است. عالوه بر این 
استفاده از روش كنترل بهينه پویا امكان دستيابی به نتایج مفيدی را در تحقيق پيش رو به ارمغان می آورد 

كه تحقيقات فوق الذكر از آن برخوردار نبودند.
4- تصریح مدل

محدودیت های مدل
در جریان توليد، بخش خصوصی و دولتی به سرمایه نياز دارند نرخ رشد سرمایه  
 kt+1 و  فعلی  kt موجودی سرمایه دوره  فعلی،  It سرمایه گذاری دوره  نرخ استهالك،   μ است كه در آن 

موجودی سرمایه دوره بعد خواهد بود.
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قيد بودجه:رابطه درآمد تعادلی را به صورت زیر می توان نوشت:

  )6(

كه در آن Y كل كاالها و خدمات توليد شده در دوره خاص، b مصرف بخش دولتی، C مصرف بخش 
خصوصی و I مخارج بخش سرمایه گذاری در آن دوره است.

در بخش توليد فرض می شود تعداد بسياری بنگاه شبيه به هم وجود دارد كه تابع توليد مشابهی به شكل 
زیر دارند و شرایط مورد نظر تابع توليد را برآورده می سازند. 

   )7(

كه در آن k موجودی سرمایه بخش خصوصی و g موجودی سرمایه حاصل شده به دليل مخارج دولت 
است. یعنی مخارج دولت به وسيله g بر روی توليد اثر می گذارد. l نيروی كار است كه با استفاده از موجودی 
سرمایه در امر توليد نقش دارد و A بيانگر پيشرفت فنی هيكس است. بنگاه ها حداكثر كننده سود هستند و 

متعلق به خانوارها می باشند و سود آنها نصيب خانوارها می گردد.
محدودیت مخارج دولت در دوره بعد را می توان به صورت زیر نشان داد.

  )8(

كه در آن نشان دهنده ماليات در دوره t و bt+1 ارزش آتی مخارج دولت پس از كسر ماليات و r نرخ بهره 
است و در آن Y به صورت زیر تعریف می شود:

  )9(

Y عبارت است از ميزان توليد پس از كسر ماليات  و ارزش حال مخارج دوره قبل 
. كه ماليات آن كسر شده است 

بر اساس تئوری دولت تحصيلدار، متاسفانه ماليات ها در كشور ما تابعی كاهنده از درآمدهای نفتی هستند 
)زراء نژاد و همكاران، 1392: 111(. یعنی افزایش درآمدهای نفتی موجب كاهش توجه به ماليات ها بوده 

است. یعنی:
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جدول )3(- پیشینه تحقیق )تحقیقات خارجی(

یف
شورمتغير وابستهمتغير مستقلمحققينرد
ك

نی
زما

ره 
دو

نتيجهروش

1
فولستر و 
مگناس 
)2001(

مخارج و 
رشد اقتصادیماليات

O
EC

D
ور 

كش
 30

19
70

-1
96

5

اقتصادی پانل رشد  بر  دولت  مخارج  تاثير 
منفی است.

دی كاسترو 2
متغير های سياست مالی)2006(

انيااقتصاد كالن
اسپ

19
80

:1 
-2

00
1:2

خودرگرسيون 
برداری

شوك های مالی تاثير قوی و معنی داری 
بخش  گذاری  سرمایه  و  مصرف  بر 

خصوصی، نرخ بهره و تورم دارند.

3
الئورا و 
یولين 
)2008(

رشد اقتصادیماليات

نی
وما

ر

19
90

-2
00

7

همبستگی 
رگرسيونی

مالي  درآمدهاي  و  اقتصادي  رشد  بين 
منفی  عليت  ستاني(  ماليات  از  )ناشي 

وجود دارد.

4
گيلمن و 
كجاك 
)2008(

نرخ رشد ماليات
لنداقتصادی

ه

19
95

-2
00

8

VAR
دست  به  نتيجه  این  آنها  تحقيق  در 
رشد  و  ماليات  نرخ  بين  ارتباط  كه  آمد 

اقتصادی معكوس است.

هالواك 5
رشد بلند مدتماليات)2008(

یكا
آمر

20
اصالح ماليات ها بر روی رشد بلندمدت پانل03

اثر دارد.

ایناچه 6
رشد اقتصادیسياست مالی)2009(

نی
وما

ر

19
92

-2
01

3

OLS
ارتباط بين سياست مالی و رشد اقتصادی 
آنقدر قوی نيست كه به عنوان یک منبع 

اساسی رشد در نظر گرفته شود.

پادا و اكرم 7
رشد اقتصادینرخ ماليات)2009(

ان
ست

پاك

11
97

-2
00

4

OLS
این  به  درونزا  نظریه رشد  از  استفاده  با 
نتيجه رسيدند كه نرخ ماليات اثر منفی 

بر رشد اقتصادی دارد.

8
موتاسكو 
و دانولتيو 
)2011(

رشد اقتصادیسياستها مالی

نی
وما

ر

19
99

-2
01

0

VAR

به  مالياتی  سياست های  با  ارتباط  در 
متغيرهای  روی  بر  كه  زیادی  اثر  دليل 
حساسيت  با  باید  دارد  رشد  با  مرتبط 

بيشتری تصميم گرفت.
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  )10(

كه در آن τ نشان دهنده ماليات ها و Olτ درآمدهای نفتی است. لذا از این طریق تغييرات درآمدهای نفتی 
بر روی نرخ ماليات و درآمدهای مالياتی كشور اثر می گذارد و بخشی از اثرات مثبت كسب درآمد از طریق 

ماليات را كاهش می دهد.
به عنوان  آنچه  است.  دولت  اندازه  اقتصاد،  از  دولت  مخارج  سهم  مورد  در  قضاوت  معيارهای  از  یكی 
مخارج كل دولت مركزی در اقتصاد ایران محاسبه می شود شامل پرداخت های هزینه ای )جاری( و تملک 
دارایی های سرمایه ای )عمرانی( و به عبارت دیگر مجموع پرداخت های جاری و عمرانی است. با افزایش 
درآمدهای نفتی مخارج دولت در اقتصاد افزایش و با كاهش درآمدهای نفتی یا كسر بودجه افزایش می یابد 

و یا مخارج دولت كاهش می یابد )صمدی و زارع، 1391: 127(. لذا داریم: 
t tg f )OI ),f 0′= >

یف
شورمتغير وابستهمتغير مستقلمحققينرد
ك

نی
زما

ره 
دو

نتيجهروش

كيس 9
)2013(

نرخ بهينه 
درآمد ماليات 

ان
رست

جا
م

20
01

-2
01

3

نرخ ماليات بر درآمد واقعی در مجارستان شبيه سازی
از نرخ بهينه كمتر است

10
ریهال و 
همكاران 
)2014(

نرخ بهينه 
منحنی الفرماليات

الند
فن

11
90

-2
01

0

روش حداكثر 
درستنمایی

سطح  در  فنالند  در  بهينه  ماليات  نرخ 
بهينه منحنی الفر نيست.

11
آتيناسي 
و كليم 
)2014(

رشد اقتصادیسياست مالی
وپا

ه ار
ادی

تح
ور ا

كش
 18

19
98

-2
01

1

داده هاي پانل 
ایستا و پویا

باعث  مدت  كوتاه  در  مالي  سياستهاي 
این  بر  عالوه  گردد.  مي  رشد  افزایش 
اثر منفي  بر روي رشد  مالياتها  افزایش 

قوي دارد.

مآخذ: یافته های تحقيق 
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مساله بهینه یابی
هدف مساله حداكثر نمودن مطلوبيت جامعه در یک افق زمانی نامحدود با محدودیتهای مربوط به مدل است.

  )11(

  )12(

  )13(

  )14(

مسيرهای زمانی بهينه متغيرهای مخارج و درآمدهای دولت به عنوان متغيرهای كنترل در مدل برنامه ریزی 
را كه وابسته به مسيرهای زمانی و متغيرهای وضعيت  تابعِی مفروضی  انتخاب می شوند كه  پویا طوری 

است، ماكزیمم نماید.
برای دستيابی به راه حل بهينه مدل پویای )11( با مفروضات )12(، )13( و )14( از روش اصل ماكزیمم با 

متغيرهای گسسته استفاده می كنيم.
سيستم معادالت هميلتون به شكل زیر خواهد بود.

  )15(

ψt پارامترهای 
ψt و 2

متغير وضعيت در این مدل U است و متغيرهای St و τt متغيرهای كنترل هستند و 1
جدید موسوم به متغيرهای الحاقی یا هم وضعيت اند. این پارامترها پویا هستند و هم ارز ضریب الگرانژ در 
بهينه سازی ایستا، نسبت به قيود داده شده اند. هر متغير الحاقی متناظر با یک معادله دیفرانسيل حركت 
است كه در فاصله t0 و t1 تعریف شده اند. متغيرهای الحاقی در حالت كلی بر حسب زمان تغيير می كنند و 

فرض می شود كه این متغيرها توابعی پيوسته و غير صفر از زمان اند.
بر اساس شرایط بهينه در روش اصل ماكزیمم داریم:

  )16(
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  )17(

  )18(

بر اساس رابطه )16( داریم:

  )19(

  )20(

بر اساس رابطه )17( خواهيم داشت:

  )21(

بر اساس رابطه )18( داریم:

  )22(

بر اساس رابطه )20( و با توجه به ماهيت بودجه خواهيم داشت:  بنابر این قيمت 
سایه آن در دوره t و t+1 صفر خواهد شد. اگر λ قيمت دوگان و یا قيمت سایه باشد خواهيم داشت:

  )23(

زیرا برای ضریب الگرانژ بر اساس اصل ماكزیمم و شرایط دوگان داریم:

 

 با توجه به رابطه )23( و جایگذاری در رابطه )20( داریم:

  )24(
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با استفاده از روابط )24( در روابط )21( و )22( خواهيم داشت:

  )25(

و یا:

   )26(

رابطه 18 درآمد مالياتی در زمان t كه حداكثر كننده تابع مطلوبيت است را نشان می دهد.

 

بر اساس رابطه فوق درآمد مالياتی تابع نرخ بهره، نرخ استهالك و موجودی سرمایه بخش خصوصی و 
دولتی است.

برای دستيابی به نرخ بهينه مخارج دولتی الزم است كه ابتدا نوع تابع مطلوبيت را مشخص كنيم.
بر اساس معادله )1( مطلوبيت خانوارها تابع دو متغير )C( مصرف كاالها و خدمات خصوصی و )S( مصرف 
كاالها و خدمات عمومی است. كاالهای عمومی )s( توسط دولت توليد می شود و شامل كليه مخارج دولت 

است.
با فرض یک تابع مطلوبيت از نوع برنولی با دو متغير خواهيم داشت:

  )27(

بر اساس رابطه )24( فرض می كنيم:

  )28(

و همچنين برای سادگی فرض می كنيم:

  )29(
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با استفاده از رابطه )29( در شرایط بهينه رابطه )19( خواهيم داشت:

  )30(

   )31(

  )32(

   )33(

  )34(

با استفاده از رابطه )34( نرخ رشد مصرف كاالهای توليد شده توسط بخش خصوصی عبارت است از:

  )35(

با این فرض كه نرخ رشد متعادل بين مصرف كاالهای توليد شده توسط بخش خصوصی و دولتی وجود 
دارد خواهيم داشت:

   )36(

با این فرض رابطه )35( به شكل زیر خواهد شد.

  )37(

رابطه )37( نرخ رشد مخارج دولتی را نشان می دهد. بر اساس این رابطه نرخ رشد مخارج دولتی تابعی از 
نرخ ترجيح زمانی، نرخ استهالك و نرخ ماليات است.

5- حل مدل
با استفاده از داده های مربوط به مقادیر تشكيل سرمایه در بخش خصوصی و دولتی در نماگرهای اقتصادی 
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بانک مركزی مشاهده می شود كه نسبت نرخ رشد سرمایه بخش دولتی )gt( و بخش خصوصی )kt( ثابت 
و برابر θ است1. این مقدار تا سال 1383 در حدود 0/4 و از سال 1383 به بعد حدود 0/6 می باشد یعنی:

  )38(

با استفاده از فرض فوق و ثابت دانستن l )نيروی كار( و A پيشرفت فنی، تابع توليد را به صورت زیر می توان نوشت:

  )39(

پویایی های مدل به وسيله معادالت زیر قابل بيان است:

 )40(

با درج روابط )39( در دستگاه معادالت پویای )40( داریم:

  )41(

مدل زمانی بر روی مسير رشد متعادل و تعادل پایدار قرار دارد كه:

  )42(

در این صورت روابط زیر را خواهيم داشت:

  )43(

  )44(

1. نشریه نماگرهای اقتصادی، بانک مركزی ج.ا.ا، سال های مختلف
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   )45(

چنانچه تابع توليد به شكل زیر در نظر گرفته شود:

   )46(

آنگاه با توجه به رابطه )39( خواهيم داشت:

   )47(

با جایگذاری رابطه )47(در معادله )43( داریم:

  )48(

با جایگذاری رابطه )47( در )44( داریم:

  )49(

بر اساس رابطه )49( اگر فرض كنيم در مسير رشد متعادل  آنگاه  عبارت است از:

  )50(

برای بدست آوردن سطح ماليات بر روی مسير رشد متوازن بودجه عمومی دولت را در شرایط متوازن به 
صورت زیر در نظر می گيریم:

  )51(

كه در آن سمت چپ رابطه درآمدها و سمت راست مخارج دولت است. *S مخارج دولت در توليد كاالهای 
عمومی و *h سرمایه گذاری است.
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با استفاده از داده های سری زمانی c و s كه توسط بانک مركزی ارائه شده است، مشخص می شود در طول 
 S* به C* سال های گذشته نسبت این دو متغير در فاصله 4 تا 5 ثابت بوده است. لذا این فرض كه نسبت

مقدار ثابتی باشد خواهيم داشت:

  )52(

در این صورت رابطه )51( عبارت خواهد بود از:

  )53(

  )54(

از رابطه )54( ارزش بهينه درآمد مالياتی برای حداكثر شدن مطلوبيت خانوار بدست می آید.

  )55(

همين طور سطح بهينه مصرف عبارت خواهد بود از:

 )56(

به هر نحو كاربرد رهيافت كنترل بهينه پویا و استفاده از روش اصل ماكزیمم پونتری اگين اطالعات مناسبی 
در ارتباط با متغيرهای موثر بر ابزارهای سياست مالی ارائه می دهد. در رابطه 37 نرخ ماليات بهينه به شرح 

زیر بدست آمده است:
با جایگذاری *k و φ●(k*,●θ) در معادله )55(خواهيم داشت: 

b )acb)
1 )3qKm)kt : C

1C3 )1C3)Aq k
=   )57(

بر اساس رابطه )57( مشخص است كه نرخ ماليات بهينه تابع عوامل زیر است:

  )58(
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با كاليبره كردن مقدار هر یک از پارامترها و متغيرهای فوق می توان تغييرات درآمد مالياتی را محاسبه كرد.
از رابطه )58( مشخص است كه نسبت مصرف بخش خصوصی به بخش دولتی، نسبت سرمایه گذاری 
به  نسبت  توليد  كشش  فنی،  پيشرفت  ضریب  سرمایه،  موجودی  استهالك،  خصوصی،  به  دولتی  بخش 

سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی بر روی نرخ ماليات بهينه اثر دارند. 
6- کاربرد مدل و یافته های تجربی

پس از بيان مدل و بهينه یابی آن، با استفاده از روش شبيه سازی عددی، رفتار دیناميكی نرخ بهينه ماليات ها 
بررسی می شود. در ابتدا الزم است پارامترهای مدل }A,ε,α,β,μ,θ{ مقدار دهی )كاليبراسيون( شوند. در 
از مقادیر عددی محاسبه شده در سایر مطالعات  زمينه عمدتًا  این  مطالعات مختلف خارجی و داخلی در 
استفاده می شود. استفاده از این مقادیر كه ممكن است برآورد تقریبی از پارامترهای اصلی باشد، خللی در 
روند اصلی مطالعه ایجاد نمی كند، چرا كه جایگزینی مقادیر حاصل از مطالعات موجود، در مسيرهای حاصله 
و انجام تحليل حساسيت به راحتی قابل انجام است. در اینجا مقدار پایه پارامترهای مدل بر اساس جدول 

زیر مقدار دهی شده است:
جدول )4(- کالیبراسیون پارامترها

μ δ نام پارامتر

0/0450/055مقدار
مأخذ: )پوركاظمی و لطفی، 1390: 165(

نظر به متفاوت بودن دوره مورد بررسی و مدل انتخاب شده در برخی از مطالعات داخلی و خارجی، برخی 
از پارامترها با استفاده از روش رگرسيون محاسبه شده است. با استفاده از داده های ساالنه تشكيل سرمایه 
ثابت بخش خصوصی و دولتی )1391-1376( كه توسط بانک مركزی منتشر می گردد رابطه زیر تخمين 

زده شد و نتایج در جدول 5 ارائه گردیده است:

  )59(
 

جدول )5(- کالیبراسیون پارامترها

εθαβA نام پارامتر

1/150/006-4/640/62/58مقدار
مأخذ: یافته های تحقيق
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مسير ماليات بهينه از طریق رابطه )55( و از طریق جایگذاری φ●(k*,●θ) از رابطه )41( و *k از رابطه )48( 
در آن بدست می آید. برای حل این دو معادله از بسته نرم افزاری ميپل1 استفاده می كنيم و داریم:

  )60(

  )61(

   )62(

با جایگذاری مقدار پارامترها داریم:

  )63(

با محاسبه k و جایگذاری آن در رابطه ماليات، نرخ بهينه ماليات در مقدار τ*=0/1999058 بدست خواهد 
آمد. به این معنی كه نرخ بهينه ماليات جهت حداكثر شدن رشد اقتصادی و رفاه در حدود 20 درصد باید 

باشد.
7- تحلیل حساسیت نرخ بهینه مالیات نسبت به پارامترها

در تحليل حساسيت نرخ ماليات نسبت به پارامترهای موثر بر آن، مقدار پارامترها را تغيير داده و سپس 

1. Maple
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تغييرات نرخ ماليات بهينه را نسبت به آن مورد ارزیابی قرار داد. بر اساس رابطه شماره )58( نرخ ماليات 
بهينه تابع متغيرهای ε )نسبت مصرف بخش خصوصی به بخش دولتی(، θ )نسبت سرمایه گذاری بخش 
دولتی به بخش خصوصی(، μ )استهالك(، δ )نرخ ترجيح زمانی افراد بين حال و آینده(، A )پيشرفت فنی 
هيكس(، α )حساسيت توليد نسبت به سرمایه گذاری بخش دولتی( و β )حساسيت توليد نسبت به سرمایه 

گذاری بخش خصوصی( است.
جدول 6 تغييرات نرخ بهينه ماليات را به ازای تغيير پارامتر ε نشان می دهد. در ردیف 3 این جدول مقدار 
پارامترها بر پایه محاسبات تحقيق درج شده است كه بر اساس آنها نرخ ماليات بهينه 0/199 بدست آمده 
است. حال اگر مقدار ε را از 4/64 به 6/64 در ردیف 2 و 8/64 در ردیف 1 افزایش دهيم نرخ ماليات بهينه 
از 0/199 به 0/15 در ردیف 2 و 0/13 در ردیف 1 كاهش می یابد. به این معنی كه افزایش ε منجر به 
كاهش نرخ ماليات بهينه خواهد شد. این اتفاق شاید به این دليل باشد كه با كاهش نسبت مخارج بخش 
خصوصی نسبت به مخارج بخش دولتی نياز به اخذ ماليات بيشتر وجود دارد و الزم است كه نرخ ماليات 
را باال برد. افزایش این نسبت به معنی كاهش مخارج دولت و امكان كاهش ماليات ها خواهد بود. چنانچه 
مقدار نسبت مخارج بخش خصوصی به بخش دولتی را از عدد 4/64 در ردیف 3 به مقدار 2/64 در ردیف 
4 و 0/64 در ردیف 5 كاهش دهيم نرخ ماليات بهينه از 0/199 به 0/29 در ردیف 4 و 0/61 در ردیف 5 

افزایش خواهد داشت.
یكی دیگر از متغيرهای موثر در محاسبه نرخ ماليات بهينه نسبت سرمایه گذاری بخش دولتی به بخش 
خصوصی است. در جدول 7 شرایط اوليه بر اساس محاسبات تحقيق در ردیف 3 درج شده است. مقدار θ در 
این ردیف 0/6 است. حال اگر مقدار این پارامتر به عدد 0/8 در ردیف 2 و عدد یک در ردیف 1 افزایش یابد 
مقدار ماليات بهينه از 0/199 به 0/20 و سپس به 0/21 افزایش خواهد داشت. كاهش این پارامتر از 0/6 
در ردیف 3 به 0/4 در ردیف 4 و 0/2 در ردیف 5 نرخ ماليات بهينه را به 0/192 در ردیف 4 و 0/184 در 
ردیف 5 كاهش خواهد داد. لذا می توان گفت افزایش نسبت سرمایه گذاری بخش دولتی به بخش خصوصی 

منجر به افزایش نرخ ماليات می گردد.
در جدول 8 حساسيت نرخ ماليات نسبت به تغييرات استهالك مور ارزیابی قرار گرفته است. در حالت پایه، 
نرخ استهالك در ردیف 3 عدد 0/045 در نظر گرفته شده است. با كاهش استهالك از 0/045 به 0/025 
و 0/005 در ردیف های 2 و 1 نرخ ماليات بهينه در حدود 0/20 ثابت باقی می ماند و با افزایش استهالك 
از 0/045 به 0/065 و 0/085 در ردیف های 4 و 5 مقدار نرخ ماليات بهينه در عدد 0/199 ثابت می ماند. 
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هر چند در ابتدا به نظر می رسد با افزایش نرخ استهالك نياز به سرمایه گذاری بيشتر جهت حفظ موجودی 
سرمایه الزم است و این سرمایه گذاری بيشتر مخارج دولت را افزایش داده و نياز به ماليات بيشتر حس 

خواهد شد، اما با توجه به جدول 8 تغييرات نرخ استهالك اثر معنی داری بر روی نرخ ماليات ندارد.
در جدول 9 تحليل حساسيت نرخ ماليات بهينه نسبت به نرخ ترجيح زمانی مورد بررسی قرار می گيرد. 
با افزایش نرخ ترجيح زمانی از 0/055 در ردیف 3 به 0/075 و 0/095 در ردیف های 2 و 1 نرخ ماليات از 
0/199 به 0/20 و 0/21 افزایش می یابد و با كاهش آن نرخ ماليات بهينه كاهش می یابد. لذا با تغيير نرخ 
ترجيح زمانی افراد، نرخ ماليات ها تغيير هم جهت اما محدود خواهد داشت. به این شكل كه با افزایش نرخ 

ترجيح زمانی نرخ ماليات بهينه نيز افزایش می یابد.
تاثير A به عنوان پيشرفت فنی بيطرف هيكس بر مسير ماليات ها در جدول 10 نشان داده شده است. بر 
این اساس وقتی پيشرفت فنی افزایش می یابد تاثيری بر مسير بهينه ماليات ها ندارد. با افزایش مقدار این 
پارامتر از 0/006 در ردیف 3 به 0/004 و 0/002 در ردیفهای 2 و 1، مقدار ماليات بهينه بدون تغيير 0/199 

باقی می ماند. در هنگام افزایش این پارامتر نيز نتيجه یكسانی بدست می آید.
بر اساس جدول 11 تغييرات كشش توليد نسبت به سرمایه گذاری بخش خصوصی در دامنه 4/58 تا 
0/58تاثير معنی داری بر نرخ بهينه ماليات ها ندارد. همچنين بر اساس داده های جدول 12 تغييرات كشش 
توليد نسبت به سرمایه گذاری بخش دولتی در دامنه 3/15- تا 1/15 نيز تاثير معنی داری بر روی نرخ 

بهينه ماليات ها ندارد.
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8- بحث و نتیجه گیری
تعيين نرخ بهينه ماليات در یک مدل درونزا و با روش كنترل بهينه پویا، اطالعات مفيدی در ارتباط با عوامل 
موثر در نرخ ماليات بهينه ارائه می دهد. بر اساس مدل انتخاب شده و پارامترهای موجود در مدل، نرخ بهينه 
ماليات تابع متغيرهای مختلفی است كه برخی از آنها نقش موثرتری در تعيين نرخ بهينه ماليات دارند و 
برخی دیگر كم تأثيرتر هستند. در ایران متغيرهایی مانند نسبت مخارج بخش خصوصی نسبت به مخارج 
بخش دولتی، نسبت سرمایه گذاری بخش دولتی به بخش خصوصی نقش زیادی در تعيين نرخ ماليات دارند 
اما متغيرهایی مانند استهالك، پيشرفت فنی بيطرف هيكس، كشش توليد نسبت به سرمایه گذاری بخش 

خصوصی و كشش توليد نسبت به سرمایه گذاری بخش دولتی در تعيين نرخ بهينه ماليات موثر نيستند.
با استفاده از یافته های این تحقيق نرخ بهينه ماليات حدود 20 درصد بدست آمد. متغير نسبت مخارج 
بخش خصوصی نسبت به مخارج بخش دولتی ارتباط معكوس با نرخ ماليات بهينه دارد. با افزایش این 
نسبت، نرخ ماليات بهينه كاهش خواهد داشت و با كاهش آن نرخ ماليات بهينه افزایش خواهد داشت. زیرا 
كاهش این نسبت، به معنی افزایش مخارج بخش خصوصی و نياز به ماليات بيشتر است. نسبت سرمایه 
گذاری بخش دولتی به بخش خصوصی ارتباط مستقيم با نرخ بهينه ماليات ها دارد. هر چه این نسبت بيشتر 

باشد نياز به اخذ ماليات بيشتری احساس می شود.
حفظ  جهت  بيشتر  گذاری  سرمایه  به  نياز  استهالك  نرخ  افزایش  با  می رسد  نظر  به  ابتدا  در  چند  هر 
موجودی سرمایه الزم است و این سرمایه گذاری بيشتر مخارج دولت را افزایش داده و نياز به ماليات بيشتر 
حس خواهد شد. اما با توجه به نتایج تحقيق تغييرات نرخ استهالك اثر معنی داری بر روی نرخ ماليات 

بهينه ندارد.
بر اساس یافته های تحقيق نرخ بهينه ماليات ها باید 20 درصد باشد. جهت دستيابی به این نرخ در چند 
بعد مختلف اقداماتی باید صورت بگيرد. در بعد انواع پایه های مالياتی به نظر می رسد الزم است نسبت به 
شناسایی پایه های مالياتی موثر و جدید اقدام نمود تا بر اساس آن بتوان سطح درآمدهای مالياتی را بهبود 
بخشيد. در بعد نرخ های مالياتی به نظر می رسد به یک نرخ ميانگين، برای كليه پایه های مالياتی نياز باشد 
به شكلی كه این نرخ ميانگين باید در حدود 20 درصد باشد. در كشور ما در حال حاضر 29 پایه مالياتی 

وجود دارد كه نرخ های مالياتی آنها از 2 درصد تا 35 درصد تعيين شده است.
با توجه به سهم هر یک از پایه های مالياتی در تامين درآمدهای دولت، تغيير نرخ ماليات آنها به سمت 
نرخ بهينه الزم است. البته این تغيير نباید یكباره صورت پذیرد. همچنين افزایش نرخ مالياتی سایر پایه های 
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مالياتی منجر به افزایش درآمدهای دولت خواهد شد كه به نظر می رسد برای بسياری از پایه های مالياتی 
موجود قوانين بازنگری نشده اند و نرخ های مالياتی بسيار پائينی دارند.

فرار مالياتی نيز از آفاتی است كه الزم است با تقویت اطالعات دستگاه های مالياتی به حداقل برسد چرا 
كه بهبود نرخ مالياتی بدون توجه به بحث فرار مالياتی نتایج مفيدی را ارائه نخواهد داد.

منابع  شناسایي  مانند  موضوعاتي  به  توجه  كنار  در  بایستی  ستانی  ماليات  حوزه  در  دخيل  دستگاه های 
مالياتي، تعيين ميزان بهينه ماليات قابل پرداخت، مباحثي مانند ميزان مشموليت یا اصابت مالياتي، تمكين 
مالياتي و معافيتهاي مالياتي، بخش مهمي از كارایي نظام مالياتي كشور را در پدید آوردن زمينه ها و شرایطي 
جستجو كند كه با دقت، سرعت، كمترین ميزان هزینه به ازاي هر واحد ماليات وصول شده، و كمترین 

ميزان سوء استفاده بتوان ماليات تعيين شده را وصول نماید .
تالش در جهت كاهش هزینه های جمع آوری ماليات نيز از جمله مباحث مهم دیگری است كه می تواند 

منجر به افزایش درآمدهای مالياتی در كنار بكارگيری نرخ مالياتی بهينه گردد.
نرخ مالياتی بهينه تعيين شده در این مقاله با توجه به نرخ رشد مخارج و توجه به رفع وابستگی كشور به 
درآمدهای نفتی و در نهایت رفع كسری بودجه در یک افق زمانی تعيين شده بدست آمده است و چنانچه 
بتوان شرایط را برای عملياتی نمودن این نرخ تغيير داد امكان دستيابی به سایر اهداف ذكر شده از جمله 
رفع كسری بودجه و وابستگی به درآمدهای نفتی نيز حاصل می شود. با توجه به اثر معنی دار دو عامل 
نسبت مخارج بخش خصوصی به بخش دولتی و نسبت سرمایه گذاری بخش دولتی به بخش خصوصی بر 
نرخ بهينه ماليات، دولت باید در تعيين این دو نسبت به گونه ای تدبير نماید كه نرخ ماليات در سطح بهينه 

خود قرار گيرد.
به نظر می رسد ارتباط معكوس بين درآمدهای نفتی و توجه به وصول درآمدهای مالياتی باعث شده دولت 
از دست زدن به اقدامات پيچيده ماليات ستانی عاجز باشد زیرا استفاده از درآمدهای نفتی به مراتب سهل 
تر است. به همين دليل عمده پایه های مالياتی در كشور پایه های مالياتی سهل الوصول است. باید پذیرفت 
كه تجربيات مختلف كشور در زمينه نوسانات قيمت نفت و تحریم لزوم اجتناب از این سبک ماليات ستانی 

را ضروری ساخته است و در انتخاب پایه های مالياتی تنها نباید به سهل الوصول بودن توجه كرد.
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