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چكیده
یک  به  رسيدن  و  تجاری  ادوار  با  مواجهه  در  مالياتی  سياست گذاری  چگونگی  بررسی  حاضر،  مطالعۀ  هدف 
چارچوب كاربردی در این زمينه است. به همين منظور، دو گام اساسی طی شده است: در گام اول، ساختار 
سياست های مالياتی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته و اولویت های سياست گذار مالياتی نيز تعيين شده 
است. در گام دوم، ميزان اثربخشی ابزارهای مالياتی در كنترل )یا عدم كنترل( سيكل های تجاری مشخص شده 
است. بر این اساس، نرخ های مالياتی در اقتصاد ایران، علی رغم داشتن عالمت موافق سيكلی، از معنی داری 
آماری الزم برخوردار نبوده اند. به همين منظور، جهت تطبيق بيشتر بررسی های تجربی با واقعيت های اقتصاد 
ایران، به جای نرخ های مالياتی از »فضای مالی« در تحليل تجربی استفاده شده و نتایج، نشان از موافق سيكلی 
بودن معنی دار تأمين مالی دولت در اقتصاد داشته است. لذا عوامل ساختاری كه بر اساس تجارب جهانی و نيز 
نظریه ها، می توانستند از این موافق سيكلی بودن فضای مالی بكاهند، مورد بررسی قرار گرفته اند. از جمله عوامل 
ساختاری، متغيرهای تابع توليد بودند كه مشخص شد ضمن وجود رابطۀ بلندمدت بين آنها و شاخص ماليات، 
یک رابطۀ ضد سيكلی معنی داری نيز بين آنها می تواند وجود داشته باشد. لذا در دوره های ركود باید از طرق 
حمایتی مختلف مانند ماليات، متغيرهایی مانند موجودی سرمایه )K( و نيروی كار )L( به گونه ای حفظ شوند كه 

از تعميق بيشتر ركود جلوگيری و فرصتی برای بهبود اقتصاد فراهم شود. 
واژه های کلیدی: سياست های مالياتی، ادوار تجاری، موافق )مخالف( سيكلی، فضای مالی
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1- مقدمه
درك ادوار تجاری و اشاراتی كه این پدیده بر سياست های پولی و مالی دارند، همچنان به صورت یک چالش 
اساسی بر سر راه اقتصاددانان قرار گرفته است. سؤاالتی مانند آیا سياست های مالی، موافق سيكلی هستند؟ 
سياست های مالی كشورهای درحال توسعه و توسعه یافته در طول ادوار تجاری چگونه تنظيم می شوند؟ آیا 
اقتصاددانان در مورد موافق یا مخالف سيكلی بودن سياست های مالياتی اتفاق نظر دارند؟ و سؤاالتی از این 
دست، از جمله مواردی هستند كه هر نوع رابطۀ بين ادوار تجاری و سياست های مالی و مالياتی را هدف 

ارزیابی قرار می دهند.
از دو طریِق  انتظار می رود سياست گذاران  مالياتی می شود  از سياست  در سؤاالت فوق، وقتی صحبت 
نرخ های مالياتی و پایۀ مالياتی این هدف را دنبال  كنند. نرخ مالياتی و پایۀ مالياتی در نهایت، نرخ مؤثر 
نمی كنند.  كنترل  را  مالياتی  درآمدهای  سياست گذاران،  دقيق تر،  عبارت  به  می كنند.  مشخص  را  ماليات 
چون این مالك ها به جای اینكه خود سياست مالياتی را نشان دهند، نتایج سياست های مالياتی را منعكس 
می كنند. پس جهت تشخيص سياست مالياتی باید بين ابزارهای سياستی كه تمایل سياست گذار را نشان 
می دهند و تغييرات درونزای درآمدهای مالياتی كه ناشی از ادوار تجاری یا سایر عوامل غير سياستی است، 
تمایز ایجاد شود. عالوه بر بحث درونزایی تغييرات درآمدهای مالياتی، نكتۀ دیگری كه به عنوان چالش در 
حوزۀ سياست مالياتی است و به عنوان یک مسأله مطرح می شود تعدد نرخ های مالياتی و لزوم توجه به هر 
كدام از آنها به طور جداگانه است. یعنی مسأله این است كه از بين نرخ های متعدد مالياتی كه در نظام مالياتی 
یک كشور ممكن است وجود داشته باشند، برخی نرخ ها چگونه در بستر ادوار تجاری تغيير پيدا می كنند. 
پس، با توجه به اهميت انتخاب صحيح ابزار سياستی از یک طرف و نيز كمک به فرآیند سياست گذاری 
مالياتی در زمان های رونق و ركود از طرف دیگر، این تحقيق بر آن است تا این دو نكتۀ مهم را به عنوان 

مسألۀ اساسی، مورد بررسی قرار دهد.
بنابراین برای رسيدن به جواب های كاربردی در خصوص مسائل فوق، بعد از بيان ادبيات تحقيق، به 
چارچوب  بررسی، یک  دو  این  به كمک  پرداخته می شود. سپس  ایران  در  مالياتی  فرآیند سياست گذاری 

تجربی برای تحليل مسأله مشخص و در نهایت رهنمودهای كاربردی برای این امر ارائه خواهد شد.
2- مبانی نظری

2-1- نظریۀ کینزینها
این نظریه بر این اساس استوار است كه سياست مالی باید مخالف سيكلی باشد. یعنی مخارج دولت در 
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وضعيت كسادی و ركود اقتصادی، افزایش و در حالت بهبود و رونق، كاهش یابد و در عوض ماليات در 

حالت كسادی و ركود، كاهش و در وضعيت بهبود و رونق افزایش یابد.
2-2- مدلهای هموارسازی مالیاتی

ميل هوز و سوزا )2000 :1( بيان می كنند كه در تئوری نئوكالسيكی، سياست مالی، اخالل هایی را ایجاد 
می كند كه از هزینه های مستقيم جمع آوری ماليات و هزینه های غيرمستقيم تخصيص ناكارآی منابع در 
سيكلی  مدیریت  اصلی  هدف  نظریه،  این  در  می شوند.  ناشی  بخش خصوصی  در  توليد  و  مصرف  حورۀ 
سياست مالی باید حداقل كردن هزینه های این اختالالت باشد كه مستقيمًا رفاه جامعه را كاهش می دهد. 
بر اساس این دیدگاه، سياست مالی بهينه آن است كه در سيكل ها خنثی بوده و قبل از تغييرات موقت 

فعاليت های اقتصادی، همواره نرخ های مالياتی و مخارج دولت را بدون تغيير نگه دارد. 
2-3- تئوری اثباتی باتاجلینی و کوته )2008(

بر اساس پيش بينی این فرضيه، نرخ متوسط ماليات، باید با GDP همبستگی منفی داشته باشد. یعنی موافق 
سيكلی باشد. به لحاظ روش شناختی، نظریۀ متعارف كينزین و مدل های هموارسازی مالياتی، تئوری های 
هنجاری هستند ولی تئوری باتاجلينی و كوته، از نوع اثباتی است. بر اساس آزمون های تجربی از دو نظریۀ 
هنجاری، مخارج دولت رفتار موافق سيكلی در كشورهای توسعه یافته و رفتار به شدت موافق سيكلی در 

كشورهای درحال توسعه دارد. 
3- پیشینۀ تحقیق

اشاره  از مهم ترین مطالعات در زمينۀ موضوع حاضر می توان به مطالعۀ كارلوس وق و وولتين1 )2014( 
كرد. این مطالعه با فراهم آوردن داده های نسبتًا طوالنی مدت برای سال های 2013-1960 از 63 كشور 
جهان، رفتار سياست های مالياتی آنها را در بستر ادوار تجاری مورد بررسی قرار داده است. دو نتيجۀ بسيار 
مهم دستاورد این مطالعه بوده است: اول اینكه، سياست های مالياتی در كشورهای صنعتی، مستقل از ادوار 
این كه كشورهایی كه دارای  ادوار تجاری هستند. دوم  تجاری ولی در كشورهای در حال توسعه موافق 
زیرساخت های نهادی با كيفيتی هستند )عمدتًا در حال توسعه ای ها( سياست-های مالياتی آنها كمتر موافق 

سيكلی است و بيشتر به سمت مخالف سيكلی شدن تمایل دارند. 
در مطالعۀ دیگری، استراژینسكی2 )2013( با بررسی ميزان سيكلی بودن نرخ های قانونی ماليات نتيجه 
می گيرد كه نرخ های قانونی ماليات های مستقيم نسبت به سيكل ها مستقل بوده ولی نرخ های ماليات های 

1. Vegh, Carlos A. and Guillermo Vuletin )2014)
2. Strawczynski, Michel )2013)
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غيرمستقيم به ویژه ماليات بر ارزش افزوده نسبت به سيكل ها موافق هستند. 
می كنند  بيان  داده اند  انجام  اروگوئه  اقتصاد  برای  كه  خود  مطالعۀ  در  نيز   )2000( سوزا  و  هوز  ميل 
 ،G7 كشورهای  تجربۀ  برخالف  همچنين  و  نئوكالسيک  و  كينزین  نظری  پيش بينی های  برخالف  كه 
سياست های مالی در بين كشورهای در حال توسعه بر اساس شواهد بين المللی، موافق سيكلی هستند. 
آنها در مطالعۀ خود كه فاصلۀ سال های 1998-1955 را در برگرفته متوجه شده اند كه سياست های مالی 
در اروگوئه چه با در نظر گرفتن مخارج دولت و چه ماليات ها به شدت موافق سيكلی بوده است. به نظر 
آنان، موافق سيكلی بودن حركت نرخ های مالياتی نشان از صالحدیدی بودن سياست های مالياتی در این 

كشور دارد.
رومر و رومر )2010( نيز در مطالعۀ خود اثر عليت گرنجری تغييرات توليد بر ماليات ها و برعكس آن را 
مورد آزمون قرار داده اند. بر اساس نتایج آنها، كه تغييرات ماليات ها را بر اساس روش شناسی خاصی تعریف 
كرده اند، تغييرات ماليات ها یا همان سياست مالياتی بر رشد واقعی GDP مؤثر بوده ولی رشد GDP بر 

تغييرات ماليات ها اثر معنی داری نداشته است )رومرو رومر، 2010 : 783(. 
صمدی و اوجی مهر )1391( در مقالۀ »بررسی عوامل مؤثر بر رفتار موافق ادواری سياست مالی با تأكيد 
بر تالطم قيمت نفت« بيان می كنند كه قطب بندی اجتماعی باعث تشدید رفتار موافق تجاری سياست مالی 
ایران شده است. این محققان، نقش كيفيت نهادی، عدم ثبات سياسی، تالطم قيمت نفت و اندازۀ دولت را 

نيز در این امر رد نكرده اند.
4- روش شناسی

داده ها و روش گردآوری آنها: بخشی از داده های این تحقيق از آمارهای كالن اقتصادی كشور كه توسط 
بانک مركزی و سازمان امور مالياتی كشور منتشر می شوند جمع آوری می شوند )مانند GDP، موجودی 
سرمایه، انواع درآمدهای مالياتی و نظایر آن(. اما بخش دیگری از داده ها كه باید بر اساس آنها مالك های 
از  تبعيت می كند كه ضمن زمانبر بودن،  از یک روش شناسی خاصی  مالياتی تصریح شوند  سياست های 
مراحل نسبتًا سخت این تحقيق نيز به حساب می آید. این روش شناسی، همان روش تحليل روایی1 پيشنهاد 
شده توسط رومر و رومر )2010( است. در این روش، چهار مرحله باید طی شود تا بتوان بر اساس آن، 

مالك های قابل اعتمادی برای سياست مالياتی به دست آورد:
1- مشخص كردن منابع اعالم كنندۀ سياست مالياتی؛

2- مشخص كردن تغييرات قانونی ماليات ها؛
1. Narrative Analysis
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3- طبقه بندی انگيزه های سياست گذار مالياتی؛

4- مشخص كردن زمان و اندازۀ تغيير سياست مالياتی و اثرات آن بر درآمدهای مالياتی؛ در حقيقت، طی 
كردن مراحل فوق منجر به بررسی تحليلی سياست های مالياتی می شوند كه شكل )1( در یک نگاه، الگوی 

مراحل و روش شناسی مزبور را تلخيص می كند:
شكل )1(- الگوی تحلیل روایی سیاست های مالیاتی در اقتصاد ایران

بر اساس تحليل روایی انجام شده در خصوص سياست های مالياتی ایران بر اساس الگوی شكل )1(، كه 
خالصه ای از آن در جدول )1( گزارش شده است، می توان بيان كرد كه مهم ترین ابزارهای سياست مالياتی 

كه در دورۀ مورد بررسی، سياست گذار از آن جهت اعمال سياست ها استفاده كرده است عبارتند از:
الف- تغيير محدود نرخ های قانونی)به ویژه نرخهای مربوط به ماليات های غيرمستقيم(؛ 

ب- تغيير گستردۀ مشوق ها و معافيت های مالياتی؛ 
ج- تقسيط و تمدید دوره های پرداخت؛ 
د- تغيير ميزان پوشش )تعداد مؤدیان(؛ 

ه- تغيير آستانه های معافيت ها.
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جدول )1(1- تلخیص تحلیل روایی سیاست های مالیاتی در اقتصاد ایران بر اساس الگوی شكل )1(

طبقه بندی انگيزۀ اسناد و مداركردیف 
سياست مالياتی

نوع سياست مالياتی- 
نوع ابزار سياستی

نوع تغيير در پرداختی 
مالياتی مؤدی

بخشنامه شماره 1-94-200 
38 مورخ1394/4/3

تغيير ماليات ها 
جهت جبران 

هزینه ها

درونزا-مشوقهای 
كاهش پرداختی مؤدیمالياتی

 .................

احكام مالياتی قانون بودجه 43 
1383

تامين هزینه های 
دولت

درونزا - افزایش 
نرخ ها

افزایش
پرداختی مؤدی

 ...............

 48
قانون تجميع عوارض و 
ماليات های غيرمستقيم 
مصوب 1381/10/22

افزایشدرونزااصالح قوانين
پرداختی مؤدی

 ...............

 61
قانون اجازه وصول ماليات 
غيرمستقيم از برخی كاالها 

مصوب 1374/7/16

تامين هزینه های 
افزایش پرداختی مؤدیدرونزاافزایش یافته

مأخذ: جمع آوری اطالعات توسط محقق از منابع و گزارشات و قوانين اشاره شده در جدول. 

همانگونه كه جدول )2( نشان می دهد به لحاظ فراوانی استفاده از ابزارها »تغيير نرخ های قانونی به صورت 
موردی یا عمومی« در 23/4 درصد موارد، »تغيير مشوق ها و معافيت های مالياتی« 48/4 درصد، »تقسيط 
و تمدید دوره های پرداخت«3/1 درصد، »تغيير ميزان پوشش مؤدیان« 17/2 درصد و »تغيير آستانه های 
معافيت ها« به ميزان 7/8 درصد مورد استفاده قرار گرفته اند. به عبارت دیگر، مهم ترین ابزار سياستی كه 
در اختيار مقام مالی قرار داشته همان مشوق ها و معافيت ها و تغييرات ایجاد شده در آنها بوده است كه 

صرف نظر از ميزان كارآیی این ابزار، پيچيدگی های زیادی نيز برای مجریان و مؤدیان ایجاد كرده است. 
اهميت تغييرات نرخ های قانونی در این است كه این نرخ ها برای عموم مؤدیان در بخش ماليات های 
مستقيم و عموم كاالها و خدمات در بخش ماليات های غيرمستقيم تغييرات چندانی نداشته بلكه برای برخی 
كاالهای خاص، مكررا تغيير یافته اند. هرچند از زمان اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده، نرخ قانونی آن 

1. بيش از هفتاد نوع سند و مدرك برای تكيمل این جدول مورد بررسی قرار گرفته است كه نزد محقق موجود است و در صورت درخواست عالقه¬مندان 
می تواند در اختيار آنها قرار گيرد.
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به صورت ساليانه در حال افزایش بوده است.

جدول )2(- فراوانی ابزارهای سیاستی مالیاتی استفاده شده در اقتصاد ایران

نوع ابزار 
سياستی

تغيير نرخ های 
قانونی

تغيير مشوقها 
و معافيت های 

مالياتی

تقسيط و تمدید 
دوره های 
پرداخت

تغيير ميزان 
پوشش )تعداد 

مؤدیان(

تغيير 
آستانه های 

معافيتها
23/448/43/117/27/8فراوانی)درصد(

مأخذ: بررسی های محقق از اسناد و مدارك 

نكتۀ اساسی كه باید در اینجا مورد توجه قرار گيرد این است كه ابزارهای انتخاب شده توسط سياست گذار 
و یا در بيشتر موارد انتخاب شده توسط دیگران و اجرا شده توسط سازمان مالياتی اوال باید به لحاظ كارآیی 

)یعنی قدرت تغيير در بدهی مالياتی مؤدی( و ثانيا از نظر ميزان ثبات سياستی مورد بررسی قرار گيرد.
جهت بررسی كارآیی اگر ابتدا به انگيزه های سياست گذار از اعمال سياست مالياتی دقت شود مشاهده 
خواهد شد كه سياست گذار به ميزان 18/75 درصد سياست مالياتی درونزا و منبعث شده از شرایط جاری 

كشور و به ميزان 81/25 درصد سياست مالياتی برونزا و مستقل از شرایط جاری كشور داشته است.
جدول )3(- تلخیص نتایج تحلیل روایی

نوع سياست 
مالياتی

سياست مالياتی برونزاسياست مالياتی درونزا
مقابله با ادوار 

تجاری
تأمين هزینه های 
افزایش یافته دولت

كاهش كسری 
بودجه ادواری

قرار گرفتن در مسير 
رشد باالتر

1/617/156/2575فراوانی )٪(
مأخذ: همان

همانگونه كه جدول )3( نشان می دهد سياست گذار مالياتی در بيش از 75 درصد موارد با انگيزۀ قرار گرفتن 
از  انگيزۀ مهم سياست گذار  و دومين  مالياتی كرده  اعمال سياست  به  اقدام  باالتر،  در مسير رشد  اقتصاد 
سياست مالياتی، تأمين هزینه های افزایش یافتۀ دولت بوده است. كاهش كسری بودجۀ ادواری و مقابله با 

سيكل های تجاری نيز در رتبه های بعدی انگيزشی برای سياست گذار مالياتی بوده اند.
همچنين، بر اساس جدول )4( مالحظه می شود كه اعمال سياست های مالياتی در 42/2 درصد موارد، 
باعث افزایش بدهی مؤدی مالياتی و در 58/8 درصد اجرای سياست ها باعث كاهش بدهی مؤدی مالياتی 

شده است.
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جدول )4(- نوع اثر سیاست مالیاتی در بدهی مؤدی

افزایش بدهی مؤدی مالياتیكاهش بدهی مؤدی مالياتینوع اثر در بدهی مؤدی
42/258/8فراوانی)درصد(

مأخذ: همان

نرخ های  به لحاظ  اگرچه  ایران  مالياتی  سياست های  كه  كرد  عنوان  این گونه  می توان  كلی  بيان  یک  در 
مالياتی و تغييرات آنها چندان نوسانی نبوده اند، ولی برحسب سایر ابزارها نوسانات قابل توجهی را تجربه 
كرده اند. البته باید تأكيد شود كه اندازه و ميزان اثرگذاری این ماليات ها بر بدهی مالياتی مؤدیان نيز نكتۀ 
پراهميت دیگری است كه نياز به بررسی كمی دیگری دارد تا بتواند هم در ميزان اثرگذاری سياست های 

مالياتی و نيز همبستگی آن با سایر تحوالت اقتصادی مورد استفاده قرار گيرد.
به لحاظ نوع سياست های مالياتی نيز بخش قابل توجهی از سياست ها در راستای قرار دادن اقتصاد در 
یک مسير رشد باالتر طراحی و اجرا شده اند و بخش كمتری از آنها نيز جهت اهدافی مانند مقابله با ادوار 
تجاری و تأمين هزینه های اضافه شدۀ دولت، عملياتی شده اند. ولی اینكه سياست های مالياتی در ایران 
به عنوان یک فرآیند منفعل و دنباله روی سيكل هاست یا فعال و مقابله كننده با آنها، سؤالی است كه اوال 
باید با تكنيک های پارامتری یا ناپارامتری آماری مورد بررسی قرار گيرد و ثانيًا استدالل شود كه عوامل 
تعيين كنندۀ تغييرات نرخ های ماليات، چگونه می توانند تحریک شوند كه هم اقتصاد را از وضعيت نامطلوب 
سيكلی )ركودی( خارج كنند و هم كل دریافتی های دولت را تحت تأثير منفی خود قرار ندهند. یعنی كاماًل 

یک خروجی ضد سيكلی داشته باشند. 
5- ادوار تجاری در اقتصاد ایران

در این قسمت، برای شناسایی ادوار تجاری در اقتصاد ایران از فيلترهای هودریک-پرسكات، باكستر-كينگ 
و كریستينو-جرالد و برای تشخيص نقاط چرخش نيز از الگوریتم برای-بوسچان بهره گرفته خواهد شد. 
علت اینكه از فيلترهای متعدد كمک گرفته می شود همان ایرادی است كه فابيو كانوا )1998( در خصوص 

این تكنيک ها مبنی بر توليد داده های سيكلی با ویژگی های آماری متفاوت گرفته است.
دورۀ مورد مطالعۀ ما در این بررسی در اصل سال های 1390-1350 را پوشش می دهد ولی با توجه به 
اینكه قانون ماليات های مستقيم ایران از سال 1366 در معرض اصالحات اساسی نسبت به قانون اواسط دهۀ 
1340 بوده، لذا عمدۀ تحليل های آماری بر زیر دورۀ 1390-1366 متمركز شده است. جدول )5( و نمودار )1( 

به ترتيب دوره های ركود، رفتار سيكلی و نقاط چرخش سيكل ها را در اقتصاد ایران نشان می دهند. 
با نفت )بدون نفت(، حداقل در دو سال  تعریف كمی ركود همان تغييرات منفی توليد ناخالص داخلی 
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متوالی یا یک سال با تغيير شدید منفی و پایين تر از متوسط بلندمدت به عالوۀ یک انحراف معيار این سری 
زمانی بوده است. متوسط سال های ركود در دورۀ مزبور 1/75 سال و متوسط سال های رونق 1/81 سال 
 1369-1390 سال های  فاصلۀ  در  ركودی  دورۀ  شدیدترین  تجمعی،  رشد  شاخص  اساس  بر  است.  بوده 
مربوط به ركود سال های 1377 تا اواسط 1379 و همچنين، ركودهای اوایل دهۀ 1370 می باشد. به طور 
كلی، عمق ركودی دهۀ 1370 شدیدتر از دهۀ 1380 بوده و در عوض اوج رونق های دهۀ 1380 باالتر بوده 
است. الزم به ذكر است همان گونه كه ستون سوم جدول )5( نشان می دهد درآمدهای نفتی، نقشی اساسی 
در ركودها و رونق ها ایفا كرده اند. به گونه ای كه نوسانات درآمدهای نفتی باعث عميق تر شدن ركودها و یا 
كاهش عمق ركودها می شود. ولی نكتۀ قابل توجه آن است كه ارقام، نشان از اثرات نامتقارن و غير خطی 
این نوسانات دارند به گونه ای كه كاهش درآمدهای نفتی ركودها را عميق تر می كنند ولی افزایش و یا ثابت 
این فرضيه می تواند به عنوان یک  البته  از عمق ركودهای داخلی نمی كاهند.  این درآمدها چندان  ماندن 

مطالعۀ مستقل مورد بررسی قرار گيرد و جزء اهداف این مطالعه نيست.
جدول )5(- ویژگی های رکودها و رونق ها بر اساس فیلتر هودریک-پرسكات در اقتصاد ایران 

)1366-1390(

دوره های ركود 
رشد تجمعیطولدوره

1/41- )4/03-*(13731/25-1374)فصل اول(
17/54- )3/22-(13772/5-1379)فصل دوم(
0/84-)1/1-(13861/5-1387)فصل دوم(

6/6- )2/79-(1/75متوسط
دوره های رونق

رشد تجمعیطولدوره
1372-13703)13/48( 11/7

13761)1/88(3/45
1386-13852)14/17(19/7

1/18)6/27(13891/25-1390)فصل اول(
8/79)8/95(1/81متوسط

منبع: تلخيص شده از خروجی نرم افزار 
*- ارقام داخل پرانتز مربوط به سيكل های توليد داخلی بدون در نظر گرفتن سهم نفت است.
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نمودار )1(- نقاط چرخش سیكلهای تجاری ایران

 

همان گونه كه نمودار )1( نشان می دهد در فاصلۀ سال های 1369 تا 1390 در مجموع هفت نقطۀ چرخش 
در سيكل های تجاری ایران اتفاق افتاده كه به ترتيب در سال های1373 )فصل دوم(، 1373)فصل چهارم(، 
1377)فصل دوم(، 1378)فصل چهارم(، 1386)فصل دوم(، 1386)فصل چهارم( و 1389)فصل اول( بوده 
نقاط چرخش سيكل های  نفتی در  بيگاه شوك های  این خصوص نقش گاه و  تأمل در  قابل  است. نكتۀ 
اقتصادی ایران است. به گونه ای كه اگر قيمت نفت در بازارهای جهانی دچار شوك نمی شد چه بسا كه 
اقتصاد ایران فقط یک نقطۀ چرخش را بر اساس الگوریتم و تعریف محققان از آن تجربه می كرد و آن هم 
نوسانات سال 1373 بود. كمااین كه در فاصلۀ سال های 1378 تا 1386 هيچ شوك خوب یا بد معنی دار به 

لحاظ اقتصادی قابليت اختصاص عنوان نقطۀ چرخش به خود را نداشته است. 
5-1- رفتار سیكلی شاخص های سیاست مالی 

بعد از مطالعۀ سيكل های تجاری، باید رفتار سيكلی شاخص های سياست مالی نيز بررسی شوند تا بتوان آنها 
را در كنار هم قرار داد. همان گونه كه در مباحث نظری عنوان شد درآمدهای مالی دولت، شدیدا به سطح 
فعاليت های اقتصادی و یا به عبارت دقيق تر همان پایه های مالياتی، وابسته است. بنابراین، انتظار می رود 
ارتباط مثبت و معنی داری بين اجزاء سيكلی درآمدهای دولت و GDP وجود داشته باشد. اما این عالمت، 
فعاليت های  رونق،  دورۀ  در  چون  نيست.  اقتصاد  در  مالياتی  سياست های  بودن  سيكلی  موافق  به منزلۀ 
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به همان  ركود  دورۀ  در  و  یافت  افزایش خواهد  نيز  مالياتی  درآمدهای  لذا  و  پيدا می كند  بسط  اقتصادی 
بنابراین، در مطالعۀ رفتار سيكلی  دليل ولی در جهت عكس آن، درآمدهای مالياتی كاهش پيدا می كند. 
سياست های مالی باید به جای كل درآمدهای مالياتی، نرخ های مالياتی و هرآنچه جایگزین آنها می توانند 

باشند مورد استفاده قرار گيرند.
با توجه به اینكه در كشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، دولت ها صرفا با نرخ های مالياتی سياست 
مالی اعمال نمی كنند و اغلب از سایر ابزارها نيز برای این امر استفاده می كنند لذا در این مطالعه نيز به مانند 

ميل هوز و سوزا )2000( قبل از پرداختن به نرخ های مالياتی، از پراكسی های دیگری نظير؛
- نرخ تورم مالياتی1؛ 

- و نرخ تعرفۀ خدماتی كه شركت های دولتی ارائه دهندۀ آن هستند، بهره گرفته خواهد شد.
تورم  از  اینكه درصدی  امكان  آنگاه  باشد،  برخوردار  اندكی  استقالل  از  اقتصاد  بانک مركزی در یک  اگر 
به عنوان ماليات اخذ شده توسط دولت برای جبران هزینه های افزایش یافته اش تلقی شود، وجود دارد. 
همچنين، دولت های كشورهای در حال توسعه به دليل اینكه قادر به افزایش ماليات های مستقيم در اقتصاد 
نيستند اغلب از تعرفۀ خدماتی كه شركت های دولتی ارائه دهندۀ آن هستند، استفاده می كنند. مانند قيمت 

بنزین و فرآورده های نفتی، قيمت برق، تعرفۀ آب، تلفن و نظایر آن.
جاوین و پروتی2 )1997( و تالوی و وق3 )1998( نرخ تورم مالياتی را به صورت تعریف می كنند كه در 
از دست رفتۀ  بيانگر نرخ تورم است. نرخ تورم مالياتی بين صفر و یک قرار می گيرد و مقدار ارزش  آن 
دارایی های پولی افراد را اندازه می گيرد. انتظار می رود نرخ تورم مالياتی رفتار موافق سيكلی داشته و در 
زمان های ركودی افزایش و در رونق ها كاهش یابد و به مانند نرخ ماليات فعاليت های اقتصادی را تحت 
تأثير قرار دهد. نتایج بدست آمده در خصوص ارتباط جزء سيكلی این متغير با جزء سيكلی توليد ناخالص 

داخلی واقعی در جدول)6( تلخيص شده است. 

1.● Inflation●Tax●Rate
2. Gavin and Perotti )1997)
3. Talvi and Vegh )1998)
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جدول )6(- بررسی همبستگی جزء سیكلی GDP )شامل بخش نفت( با پراکسی های نرخ مالیاتی در 

دورۀ )1366-1390(

سری بدست آمده از فيلترهای مختلف
همبستگی اجزاء 

بدست آمده از فيلتر 
هودریک -پرسكات

همبستگی اجزاء 
بدست آمده از فيلتر 

باكستر -كينگ

همبستگی اجزاء 
بدست آمده از فيلتر 

كریستينو -جرالد
ضریب همبستگی GDP )شامل بخش 

نفت( با نرخ تورم مالياتی
-0/11
)0/6(

-0/23
)0/2(

-0/33
)0/11(

ضریب همبستگی GDP )بدون بخش 
نفت( با نرخ تورم مالياتی

-0/07
)0/7(

0/08
)0/65(

-0/23
)0/26(

ضریب همبستگی GDP )شامل بخش 
نفت( با نرخ بنزین

0/12
)0/58(

-0/04
)0/3(

-0/1
)0/25(

ضریب همبستگی GDP )شامل بخش 
نفت( با تعرفۀ برق

0/04
)0/84(

-0/006
)0/98(

0/29
)0/17(

مأخذ: محاسبات تحقيق 

- رقم نشان داده شده در داخل پرانتز بيانگر انحراف معيار بدست آمده و سطح معنی داری است.
همانگونه كه جدول )6( نشان می دهد ضرایب به دست آمده برای اجزاء سيكلی توليد و نرخ تورم مالياتی، 
رقمی منفی است )مثاًل 0/11-( ولی این عدد كه از سری های مربوط به فيلترهای هودریک – پرسكات، 
باكستر-كينگ و همچنين كریستينو-جرالد بدست آمده است، به لحاظ آماری معنی دار نيست. بنابراین، بر 
اساس نتایج این فيلترها می توان بيان كرد كه اگر نرخ تورم مالياتی را به عنوان یک جایگزین برای سياست 
مالياتی در نظر بگيریم، بر اساس این شاخص، فرضيۀ موافق سيكلی بودن این سياست ها در ایران، گرایش 
به رد شدن دارد. به عبارت دقيق تر، اگرچه تورم در اقتصاد ایران باعث افزایش كسری بودجۀ دولت طی 
یک سال مالی می شود و تعهدات بودجه ای آن را نسبت به ابتدای سال افزایش می دهد ولی شاهدی مبنی 
تورم  افزایش  با  را  بودجه  افزایش كسری  این  بررسی)1390-1366(، دولت  زیر دورۀ مورد  این كه در  بر 
مالياتی از اقتصاد جمع آوری كرده باشد به صورت معنی دار وجود ندارد. همچنين، جدول )5( نشان می دهد 
كه تغييرات قيمت بنزین در ایران چندان ارتباط معنی داری با سيكل های تجاری در اقتصاد نداشته است. 
لذا اگر نرخ بنزین را به عنوان یک پراكسی برای سياست مالياتی در ایران در نظر بگيریم این شاخص نيز 

فرضيۀ موافق سيكلی بودن سياست مالياتی در ایران را در ناحيۀ رد قرار می دهد.
همچنين، بر مبنای رابطۀ جزء سيكلی تعرفۀ برق با جزء شبيه آن در GDP نيز چندان مدركی معنی دار 
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برای موافق سيكلی بودن این شاخص جایگزین بدست نمی آید. 

5-2- رفتار سیكلی نرخ های مالیاتی
بعد از مطالعۀ رفتار نرخ های فوق، نوبت به نرخ های اصلی یعنی نرخ های مالياتی می رسد. در این مطالعه 
برای بدست آوردن تغييرات نرخ های مالياتی یا همان سياست های مالياتی از روش رومر و رومر )2010( 
پوشش  آستانه ها، سطح  نرخ ها،  تغييرات  تمامی   ،)1( اساس جدول  بر  كه  به گونه ای  است.  استفاده شده 
مؤدیان و مواردی نظير آنها در طول سال های 1366 تا 1390 از اسناد و شواهد مربوطه استخراج و تغييرات 

هر كدام به لحاظ درونزا و برونزا بودن مشخص شود.
از آنجا كه بر اساس روش مزبور، ما برای بررسی رابطۀ آماری بين سياست های مالياتی و ادوار تجاری 
این  از  را  مالياتی  سياست های  برونزای  تغييرات  بنابراین  داریم،  نياز  مالياتی  درونزای  تغييرات  به  صرفًا 
اثرات  به  مربوط  مطالعات  در  عمدتا  برونزا  تغييرات  كه  است  ذكر  به  گذاشت. الزم  خواهيم  كنار  مطالعه 
سياست های مالياتی بر رشد اقتصادی و یا مواردی مانند توزیع درآمدها می توانند كاربرد داشته باشند. بر پایۀ 
اطالعات خالصه شده از سياست های مالياتی درونزا، نيز مالحظه می شود كه عمدۀ این سياست ها در حوزۀ 
ماليات های غيرمستقيم بوده است تا ماليات های مستقيم. بنابراین در ادامۀ كار، نرخ های مالياتی غيرمستقيم 
كه بيشترین تغيير را بر اساس جدول )1(، به خود اختصاص داده اند مورد انتخاب قرار گرفته اند. مهم ترین 
این نرخ ها عبارتند از: نرخ ماليات بر نوشابه ها، نرخ ماليات بر الكل های صنعتی، نرخ ماليات بر فرآورده های 
نفتی )بنزین و سایر فرآورده ها(، نرخ ماليات بر نقل و انتقال اتومبيل، نرخ ماليات بر انواع سيگارداخلی و 

وارداتی و نرخ ماليات سایر كاالها.
حال باید تغييرات این نرخ ها كه عمدتا ماهيت تغييرات درونزای مالياتی را نيز دارند با سيكل های تجاری 
مورد آزمون قرار گيرند. اما آنچه اهميت دارد این است كه تک تک این موارد سهم چندان زیادی در كل 
درآمدهای مالياتی دولت نداشته اند و بنابراین باید تركيبی از چند یا همۀ این نرخ ها به صورت یک شاخص 
با سيكل های تجاری مورد بررسی قرار گيرد.  آمده  به دست  این شاخص  تغييرات  تركيبی تعریف شود و 
به همين منظور در ادامۀ كار، به تبعيت از وق و دیگران )2014( از رابطۀ زیر برای محاسبۀ شاخص مالياتی 

استفاده شده است:

car oil gst
i i i iTax Index w Cartax w Oilp w gst w ...∆ = ∆ + ∆ + ∆ +   )1(

 Δcartax سهم هر پایۀ مالياتی در كل درآمدهای مالياتی و wi ،تغييرات شاخص Δtaxindex كه در آن
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Δgsttax، Δcartax ، به ترتيب تغيير در نرخ ماليات اتومبيل، تغيير در نرخ ماليات فرآورده های نفتی و 
تغييرات سایر نرخها را نشان می دهند. ميزان تغيير هر كدام از این نرخها در مقاطع مختلف زمانی در جدول 
)1( مورد اشاره قرار گرفته است. پس به-طور كلی، برای محاسبۀ این شاخص از آمار و اطالعات زیر بهره 

گرفته شده است:
الف- نرخ های مالياتی استخراج شده از اسناد و منابع قانونی؛ ب- زمان های تغيير نرخ ها و ميزان تغيير آنها؛ 

ج- درآمدهای مالياتی به تفكيک هر كدام از پایه ها؛ د- كل درآمدهای مالياتی.
5-2-1- شاخص مالیات بر مبنای نرخ های مالیات های غیرمستقیم 

بر اساس رابطۀ )1( و با به كارگيری داده های ذكر شده در قسمت قبل، شاخص مربوط به تعدادی از پایه های 
مالياتی، محاسبه و در نمودار )2( نشان داده شده است. بيشترین نوسان مربوط به تغييرات درونزای شاخص 
مورد نظر، مربوط به دهۀ 1370 و اوایل دهۀ 1380 است. اما نكتۀ مهم تر در این بحث، همان نحوۀ واكنش 

شاخص مالياتی در دوره های ركود و یا رونق، مشخص شده در بخش قبل، است. 
نمودار )2(- شاخص مالیات درونزای تعدادی از پایه های مالیاتی غیرمستقیم

 

نمودار )3(- رفتار شاخص مالیات درونزا در نقاط چرخش ادوار تجاری

 

همان گونه كه نمودار )3( نشان می دهد رابطۀ منظمی از حركت شاخص مالياتی و نقاط چرخش مربوط 
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به سيكل های توليد ناخالص داخلی مشاهده نمی شود. در برخی سال ها همزمان با ركود، شاخص مالياتی 
روند نزولی دارد و در برخی سال ها، حركت كاماًل برعكس است. بنابراین، انتظار می رود همبستگی این دو 

شاخص با همدیگر از نظر آماری معنی دار نباشد. این فرضيه نيز بر اساس جدول )7( رد نشده است. 
جدول )7(- بررسی همبستگی جزء سیكلی GDP با شاخص مالیاتی درونزا در دورۀ )1366-1390(

سری بدست آمده از فيلترهای 
مختلف

همبستگی اجزاء بدست آمده 
از فيلتر هودریک –پرسكات )با 

درآمدهای نفتی(

همبستگی اجزاء بدست آمده از 
فيلتر هودریک -پرسكات )بدون 

درآمدهای نفتی(
0/14- )0/51(0/08- )0/72(ضریب

مأخذ: محاسبات تحقيق

ارقام داخل پرانتز نشان دهندۀ انحراف معيار می باشند.
همانگونه كه جدول )7( نشان می دهد گرچه عالمت منفی ارقام به دست آمده برای ضریب همبستگی، 
منفی است ولی چون انحراف معيار آن بزرگ است، لذا نمی تواند معنی داری آماری را به دست آورد. به عبارت 
دیگر، گرچه عالمت موافق سيكلی بودن سياست مالياتی نمودار می شود ولی نمی توان با سطح اطمينان 

باالیی در خصوص آن صحبت كرد.
6- بحث

همان گونه كه جداول )6( و )7( نشان می دهند، همبستگی جزء سيكلی GDP با شاخص مالياتی درونزا 
و سایر شاخص های در نظر گرفته شده به جای سياست مالی، در دورۀ 1390-1366 گرچه اغلب، منفی و 
بيانگر موافق سيكلی بودن سياست هستند ولی چون به لحاظ آماری معنی دار نيستند، نمی توان مستقل بودن 
این دو متغير از همدیگر و یا به عبارت دقيق تر مستقل بودن سياست های مالياتی )نه مالی( از سيكل های 

تجاری را در ایران رد كرد. 
تا اینجا نتایج نشان می دهند كه سياست گذاری مؤثری از ناحيۀ ماليات ها برای مقابله با ركودها در اقتصاد 
ایران اتفاق نيفتاده است. ولی نكتۀ مهم تر دیگری كه وجود دارد این است كه در كشورهای در حال توسعه 
مالی،  سياست  متعارف  ابزار  یک  به عنوان  مالياتی،  نرخ های  كنار  در  نفت،  به ویژه كشورهای صادركنندۀ 
نوسانات قيمت و درآمدهای نفتی به طور قابل توجهی »فضای مالی« اقتصاد را تحت تأثير قرار می دهند. 
به عبارت دیگر، در كشورهای توليد  كنندۀ نفت، درآمدهای نفتی سهم بسيار قابل توجهی از كل درآمدهای 
بازارهای  در  برونزا  به صورت  نفتی  فرآورده های  و  نفت  و قيمت های  اختصاص می دهند  به خود  را  دولت 
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جهانی شكل می گيرند. بنابراین، نگرانی اصلی آن است كه عالوه بر اینكه سياست گذاری مؤثری انجام 
نمی گيرد بلكه ممكن است تحركات دولت، بواسطۀ نوسانات قيمت نفت، منجر به بدتر شدن سيكل ها نيز 
بشود، لذا اگر این فرضيه یعنی موافق سيكلی بودن سياست ها رد نشود باید بررسی بيشتری صورت پذیرد 
كه چگونه می توان از موافق سيكلی بودن سياست های مالياتی جلوگيری كرد. از این رو، باید بحث نهایی 

را به بعد از این بررسی موكول كرد.
6-1- بسط تحلیل از نرخ های مالیاتی تا » فضای مالی« 

بر اساس نكات فوق، برای بررسی و تفكيک سياست های مالِی سيكلی از سياست های مالِی صالحدیدی 
و برنامه ریزی شده، كه بتواند فراتر از نرخ های مالياتی، نوسانات قيمت های نفت و اثرات آنها را نيز در بر 
بگيرد. نياز است از یک چارچوب بسط یافته تری استفاده كرد. برای این منظور، بالدینی )2005( معتقد است 
كه می توان از طریق رابطۀ توازن بودجۀ ساختاریBstr( 1(كه در آن اثرات درآمدهای نفتی تفكيک و حذف 
می شوند استفاده كرد. معياری كه در مقالۀ مزبور و همچنين سایر مطالعات مشابه برای این منظور استفاده 

شده است به صورت زیر تصریح شده است:
GAP

strB T G Y= − − η   )2(

در رابطۀ فوق، T و G همان نمادهای مشهور درآمدهای مالياتی و مخارج دولت هستند و η بيانگر كشش 
توازن بودجۀ ساختاری نسبت به توليد و YGAP نيز نشان دهندۀ شكاف محصول بوده و همان نسبت جزء سيكلی 
GDP به جزء روند آن است. در این مطالعه، با بررسی رفتار توازن بودجۀ ساختاری، Bstr، در طول دورۀ مورد 

بررسی نيز می توان در خصوص موافق یا مخالف سيكلی بودن فضای مالی اقتصاد نتيجه گيری كرد. 
اولين گام در این بررسی، محاسبۀ توازن بودجۀ ساختاری برای سال های مورد بررسی است. به همين 
منظور، بعد از كاليبره كردن η و قرار دادن مقدار 0/78- برای آن، Bstr محاسبه شد. سپس، بر اساس فيلتر 

هودریک پرسكات، جزء سيكلی آن از جزء روند )برنامه ریزی شدۀ( آن جدا شد. 
در مطالعۀ حاضر، برای ارزیابی ميزان موافق )مخالف( سيكلی بودن این شاخص از دو مالك نوسان2 و 
ماندگاری3 استفاده شده است. مالك نوسان با شاخص انحراف معيار هر سری زمانی و ماندگاری نيز بر 
اساس معنی داری ضریب خودهمبستگی مرتبۀ اول سری ها قضاوت می شود. اگر نوساِن جزء برنامه ریزی 
شده كمتر از نوسان جزء سيكلی باشد و یا ضریب خودهمبستگی آن معنی دار نباشد می توان عنوان كرد كه 
1. Structural Fiscal Balance
2. Volatility
3. Persistence
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فضای مالی در اقتصاد تحت تأثير تحوالت سيكلی قرار نگرفته و مخالف سيكلی است ولی اگر برعكس، 
نوساِن جزء برنامه ریزی شده بزرگ تر باشد آنگاه می توان به موافق سيكلی بودن فضای مالی اقتصاد اشاره 

كرد )بالدینی، 2005(.
همان گونه كه در جدول )8( نشان داده شده است برای شاخص فضای مالی، جزء برنامه ریزی شدۀ آن با 
نوسان 872 ميليارد ریال )به قيمت واقعی( و جزء سيكلی آن با نوسان 205 ميليارد ریال )به قيمت واقعی( 
از همدیگر تفكيک شده اند. این نشان می دهد كه عالوه بر اینكه جزء برنامه ریزی شدۀ شاخص مورد نظر 
همزمان با جزء سيكلی نوسان داشته، بلكه شدت آن نيز باالتر بوده است. ماندگاری نوسانات را هم می توان 
از تغييرات ایجاد شده در سال های مختلف كه در جدول تعدادی از آنها از سال 1370 تا 1390 با فواصل 5 

ساله گزارش شده است به خوبی مشاهده كرد.
درآمدهای غير نفتی و مخارج دولت نيز به مانند شاخص فوق، به لحاظ نوسانی بودن جزء برنامه ریزی 
شدۀ خود، این اشارت ضمنی را دارند كه می توانند همزمان با سيكل ها و موافق آنها حركت كرده و وضعيت 

متغير را در شرایط سيكلی نوسانی تر نمایند. 
در مورد سهم هر كدام از متغيرهای مخارج دولت و درآمدهای غير نفتی در واكنش شاخص فضای مالی 
می توان عنوان كرد كه سهم مخارج دولت در طول سال های مورد بررسی بسيار پرنوسان تر از درآمدهای 
غير نفتی بوده و درآمدهای غير نفتی جز یک سال و با رقم 265/7 )1385( در بقيه سال ها روند پایایی را 

تجربه كرده اند. 
 

جدول )8(- فضای مالی اقتصاد ایران 1390-1366 )ارقام به میلیارد ریال- به قیمت پایه(

نوسانميانگين1375138013851390جزءشاخص

لی
 ما

ای
فض

توازن بودجه غير 
1669/7871/8-2911/7-3317/5-1336/2-1420/6-نفتی

جزء برنامه ریزی 
1669/7829/1-2752-2796/4-1604/3-1313/1-شده

0/000003205/4-160-521/1-107/5268/1-جزء سيكلی

ير 
ی غ

دها
رآم

د
تی

نف

جزء برنامه ریزی 
385/7618/31193/71313/4674/4422/9شده

0/00000459/3-36/7-19/634-18/2جزء سيكلی
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نوسانميانگين1375138013851390جزءشاخص

لت
 دو

رج
خا

جزء برنامه ریزی م
1698/92222/23990/54085/323441246شده

0/000005213/8-288/5555123/6-126/9جزء سيكلی

لی
 ما

ش
اكن

و

كل تغييرات 
91/899/9-0/25-152/9-180/8-21/3-شاخص

تغييرات جزء 
برنامه ریزی شده 

مخارج
49/9248/5265/7-10/6138/7133

تغييرات جزء 
برنامه ریزی شده 
درآمدهای غير 

نفتی
28/667/8112/8-10/846/849/1

مأخذ: تلخيص شده از خروجی نرم افزار

نمودار )4(، تغييرات اجزاء برنامه ریزی شدۀ مخارج دولت، درآمدهای غيرنفتی و توازن بودجۀ ساختاری را 
به صورت همزمان نشان می دهد. همان گونه كه از نمودار پيداست اگرچه جزء مربوط به درآمدهای غير نفتی 
حركتی موافق سيكل های تجاری را در پيش می گيرد ولی شدت آن به اندازۀ جزء مربوط به مخارج نيست. 

نمودار )4(- تغییرات اجزاء برنامه ریزی شدۀ مخارج دولت، درآمدهای غیر نفتی و توازن بودجۀ 

ساختاری

 
از  تحقيق،  این  در  زمانی كه  اشاره كرد:  اساسی  نكتۀ  این  به  این بحث، می توان  از  نتيجۀ كلی  به عنوان 
شاخص توازن بودجۀ ساختاری به عنوان نمادی از فضای مالی اقتصاد بهره گرفته می شود، روشن می گردد 
كه نوسان و ماندگاری ایجاد شده توسط جزء برنامه ریزی شدۀ شاخص، بيشتر از نوسانات ایجاد شده از 
جزء سيكلی هر كدام از آنهاست. این وضعيت، اشارۀ كلی به موافق سيكلی بودن فضای مالی در اقتصاد 
اثرات سوء این موافق سيكلی بودن بكاهند به ویژه در طرف  از  باید عواملی كه می توانند  ایران دارد كه 
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سياست های مالياتی شناسایی شده و از شدت اثرگذاری نامطلوب جلوگيری نمایند. به همين منظور، نياز 
است تا چارچوب تحليلی مورد استفاده به اندازۀ كافی، بسط داده شود تا نحوۀ اثرگذاری این عوامل و مباحث 

تفصيلی مرتبط با آنها مورد اشاره قرار گيرند. 
6-2- بسط مجدد چارچوب تحلیلی

بر اساس نتایج فوق مشخص شد كه، علی رغم مستقل بودن سيكل های تجاری از نرخ های مالياتی و سایر 
نرخ ها، كليت فضای مالی در اقتصاد ایران رفتار موافق سيكلی دارد. اما از آنجا كه هدف در این بررسی 
طراحی یک چارچوب سياستی برای مقابله با ادوار تجاری، بویژه ركودهاست، لذا باید عواملی كه می توانند 
در این رفتار ضدسيكلی سياستی، نقش ایفا كنند آزمون شوند. برای شناخت متغيرها دو منبع اطالعاتی وجود 

دارد: یكی تئوری ها و دیگری تجربۀ بين المللی كشورها. البته این دو منبع ارتباط تنگاتنگی باهم دارند. 
بر اساس بررسی های تطبيقی از كشورهای مختلف جهان، كه نتایج آن در جدول )9( گزارش شده است، 
رفتار مالياتی اكثر كشورها در وضعيت ركودی، به گونه ای است كه آنها با تحت تأثير قرار دادن جمعيت شاغل 
و ميزان موجودی سرمایه در اقتصاد، به دنبال اعمال سياست های ضدسيكلی هستند. یعنی نرخ های مالياتی 
را به گونه ای تغيير می دهند كه ساعات كاری یا تعداد شاغالن را از كانال عرضۀ نيرو افزایش دهند و یا 
معافيت ها، كاهش نرخ ها و سایر تخفيفات مالياتی را بر سود یا عملكردهای دیگر شركت ها به گونه ای اعمال 
می كنند كه از كانال سرمایه گذاری مجدد بر انباشت سرمایه تأثير مثبت بگذارند تا در نهایت با تحریک توليد 

در اقتصاد مجددا درآمدهای مالياتی افزایش یابند )عليت دو طرفه از توليد به ماليات ها و برعكس(.
جدول )9(- سیاست گذاری مالیاتی کشورها در طول سال های2010 - 2007 میالدی

نام كشور: پایۀ مالياتی تغيير یافته
نام كشور: پایۀ مالياتی تغيير 

یافته
نام كشور: پایۀ مالياتی تغيير 

یافته
PIT، CIT:تركيهPIT، CIT:آلمانPIT، CIT:اسلوونی
VAT و CIT:چينVAT و PIT، CIT:یونانVAT و PIT، CIT:اسپانيا

CIT●و PIT:كرۀ جنوبیVAT و PIT، CIT:مجارستانPIT، CIT:سوئد
PIT :اتریشVAT و PIT، CIT:ایرلندVAT و PIT، CIT:بریتانيا
PIT :بلژیکPIT، CIT:ایتالياPIT، CIT:نروژ

PIT :بلغارستانVAT و PIT، CIT:لتونیPIT:فرانسه
PIT:قبرسVAT و PIT، CIT:ليتوانیPIT:اسلواكی
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نام كشور: پایۀ مالياتی تغيير یافته
نام كشور: پایۀ مالياتی تغيير 

یافته
نام كشور: پایۀ مالياتی تغيير 

یافته
VAT و PIT، CIT :جمهوری چکPIT، CIT:لوكزامبورگPIT :فنالند

PIT:دانماركPIT، CIT:هلندPIT، VAT:پرتغال
VAT و PIT، CIT:استونیPIT، CIT:لهستانPIT، CIT:سنگاپور

بنابراین، برای مدل سازی، باید از متغيرهایی استفاده گردد كه هم مواردی مانند سيكلی بودن اقتصاد )مانند 
جزء سيكلی GDP( و تأمين هزینه های موقتًا افزایش یافتۀ دولت )مانند جزء سيكلی مخارج دولت( از یک 
طرف و هم متغيرهای ذخيره ای مانند K و L از طرف دیگر به گونه ای وارد مدل بشوند كه همزمان بتوان 
اثرات همۀ موارد مهم را بر شاخص مالياتی راستی آزمایی كرد. به همين دليل، این مرحله نيز بایستی برای 
اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گيرد تا بتوان در نهایت، به توصيه های سياستی مرتبط با شرایط اقتصاد 

ایران رسيد. 
از این رو، در این بخش از تحقيق، جهت وارد كردن متغيرهای فوق در یک مدل اقتصادسنجی و نيز بر اساس 
استراژینسكی  و  پروتی )1997(  و  مانند جاوین  پژوهشگرانی  به كارگرفته شده در مطالعات  چارچوب های 
)2013( كه در آنها ηYGAP به صورت Yθ به كار گرفته شده است می توان از روابط معروف زیر مدل سازی 

را شروع كرد:

T=G   )3(

T=t)Y)Y=G   )4(

در رابطۀ )t ،)5 همان تابع ماليات قانونی، Y بيانگر توليد ناخالص داخلی بدون نفت، و G نماد مخارج دولت 
است. دليل اینكه درآمدهای نفتی به صورت صریح در مدل بيان نشده است همان بحث مطرح شده در 
بخش قبلی است كه باید نقش نوسانات برونزای قيمت ها و درآمدهای نفتی در بررسی چگونگی واكنش 
سياست مالی، كنار گذاشته شود. این مسأله به طور ضمنی وضعيت پایداری سياست مالی در اقتصاد را نيز 

آزمون می كند. در هر حال، برای تسهيل مدل سازی، فرض می شود (t)Y عبارت است از:

t)Y)=tYθ    )5(
یا

T= tYθY=G
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كه در آن θ پارامتر تحدب تابع است كه كشش نرخ ماليات قانونی نسبت به GDP را اندازه می گيرد. با 
T′(Y) و T″(Y) هر دو مثبت هستند. این عالمت ها  جایگذاری رابطۀ )5( در )4( می توان مشاهده كرد كه 
نيز بدان مفهوم اند كه سيستم مالياتی یک سيستم با نرخ های صعودی است و با افزایش پایۀ مالياتی، نرخ 
نهایی ماليات نيز افزایش می یابد. این ویژگی، مهم ترین خصيصۀ سيستم مالياتی است. با فرض تابع توليد 

به شكل زیر می توان مدل سازی را دنبال كرد:

Y=AKαL1-α   )6(

كه در آن K و L همان نمادهای معروف نيروی كار و انباشت سرمایه هستند. با جایگذاری روابط )6( و )5( 
در رابطۀ )4( و گرفتن لگاریتم از طرفين آن می توان رابطۀ قابل برآورد زیر را به دست آورد:

ln)t) ln)G) ln)Y) ln)A) ln K )1 )ln L= − θ − −α − −α   )7(

در معادلۀ فوق، پارامترهای θ و α كه بيانگر كشش نرخ مالياتی و سهم سرمایه در توليد هستند از مطالعات 
دیگران كه كاليبره یا تخمين زده شده اند، مورد استفاده قرار گرفته اند. به گونه ای كه سهم سرمایه در توليد، 
0/42 در نظر گرفته شده كه از مطالعات رضائی )1394( و شاهمرادی و ابراهيمی )1389( اخذ شده است. 
همچنين، كشش مالياتی به ميزان یک درصد در نظر گرفته شده كه از مطالعات نجارزاده و دیگران )1387( 

و شرافت جهرمی و محضرنيا )1373( اخذ شده است.
متغيرهای مورد  بين  بلندمدت  رابطۀ  یا عدم وجود  بررسی وجود   )7( آزمون مدل  از  در حقيقت، هدف 
مطالعه از یک طرف و نحوۀ اثرگذاری سرمایه و نيروی انسانی از طرف دیگر است. چرا كه اگر سرمایه و 
جمعيت شاغل بر شاخص مالياتی اثر معنی دار داشته باشند پس در دوره های ركودی می توان از این كانال ها 
ضمن تحریک توليد، درآمدهای مالياتی را نيز تحت تأثير قرار داد. به عبارت دقيق تر، زمينه برای آزمون 
عليت دو طرفه نيز فراهم می شود كه ما در این تحقيق عليت از ماليات ها به توليد را برجسته نخواهيم 
كرد بلكه از توليد به ماليات ها مدنظر خواهد بود تا ضمن ارزیابی وضعيت موافق )مخالف( سيكلی بودن 
سياست های مالياتی، كانال هایی را كه از طریق آنها هم اقتصاد قابليت تحریک شدن را دارند و هم خود 
ماليات ها، مشخص كنيم تا در نهایت بتوانيم بستۀ سياستی كاربردی برای شرایط نوسانی به ویژه ركودی 

پيشنهاد نمایيم. 
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6-3- آزمون ریشه واحد زیووت و اندروز1
قبل از انجام آزمون رابطۀ بلندمدت، از آزمون های ADF مرسوم و آزمون ریشه واحد زیووت و اندروز )1992( 
انباشتگی كه ممكن است از شكست های  نتایج غلط هم  از  استفاده كردیم. در این مطالعه جهت پرهيز 
ساختاری نامعلوم ناشی شود، نتایج آزمون های مرسوم با آزمون های دقيق تر مقایسه شده است كه نتایج در 
جدول )10( خالصه شده اند. همان گونه كه جدول )10( نشان می دهد آزمون زیووت و اندروز وجود شكست 
ساختاری در متغير شاخص مالياتی درونزا را در سال 1381، توليد ناخالص داخلی G، K ،1384 و L را به 

ترتيب در سال های 1372، 1373 و 1374 به عنوان تاریخ شكست عنوان می كند. 
جدول )10(- نتایج آزمون ریشه واحد 

نام متغيرسال شكستنتيجه
نتایج آزمون ریشه واحد زیوت – اندروز )یک شكست(

I1381Taxstat)1( در سطح 1 درصد

I1384GDP)1( در سطح 1 درصد 

I1372G)1( درسطح یک درصد 

I1373K)1( در سطح 1 درصد

I1374L)1( در سطح 1 درصد 

I1385INTSTAT)1( درسطح یک درصد 

مآخذ: تلخيص شده از برنامۀ آزمون 

بعد از مشخص شدن ویژگی های مهم متغيرها به لحاظ پایایی حال می توان در ادامه به آزمون های دیگر، 
مانند انباشتگی گریگوری-هانسن، كه امكان بررسی روابط بلندمدت متغيرها را با در نظر گرفتن شكست ها 
فراهم می كنند، پرداخت. این آزمون می تواند به نوعی ما را از انجام آزمون های دیگری مانند عليت دو 

طرفه نيز بی نياز سازد.
6-4- آزمون هم انباشتگی گریگوری- هانسن2 و تخمین مدل بر اساس روش استاک و 

واتسون )1993(
آزمون هم انباشتگی گریگوری- هانسن، وضعيت هم انباشتگی متغيرهای مورد بررسی را با در نظر گرفتن 
تغيير در شيب، شكست در روند و یا شكست ساختاری در هر دو دنبال می كند. بنابراین، نگرانی از این نظر 
1. Zivot, E. and Andrews, D. W. K. )1992), Unit Root Test
2. Gregory, A. W., & Hansen, B. E. )1996)
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كه ممكن است وجود شكست های ساختاری باعث تغييراتی در روند هم انباشتگی بين متغيرها شده باشد 
با انجام این آزمون رفع می شود. این آزمون بين متغيرهای رابطۀ )8( برای دوره1390- 1366 انجام و 
نتایج آن در جدول )11( خالصه شده است. همان گونه كه جدول در ردیف دوم رابطۀ بين شاخص ماليات 
و سایر متغيرها را نشان می دهد چون مقدار آمارۀ آزمون ADF گریگوری هانسن )5/75-( از مقدار بحرانی 
محاسباتی در سطح 5 درصد بزرگ تر است، بنابراین حتی با در نظر گرفتن شكست های ساختاری رابطه ای 

بلند مدت بين این متغيرهای رابطۀ )8( وجود دارد. 
جدول )11(- آزمون هم انباشتگی گریگوری- هانسن با در نظر گرفتن تغییر در شیب و عرض از مبدا

مقادیر بحرانی سال شكست 
 *ADF

)Ga-H(
معادله

شيبهر دو
عرض از 

مبدا
%5%1

137913791379-5/56-6/05-5/75Taxstat

ماخذ: تلخيص شده از برنامه آزمون گریگوری-هانسن

ذكر این نكته الزم است كه در رابطۀ فوق به جای از همان شاخص ماليات های غيرمستقيم كه بر اساس 
روش شناسی رومر و رومر )2010( به دست آمده استفاده شده است. در جدول )12( نماد INTSTAT بيانگر 
همان شاخص تركيبی تصریح شده در بخش بررسی رفتار سيكلی نرخ های مالياتی است كه درهمين بخش 
ارائه شد. بعد از انجام آزمون هم انباشتگی گری- هانسن و اطمينان از وجود رابطۀ بلندمدت بين ماليات ها 
و توليد، اثر متغيرهای مستقل بر متغير وابسته در رابطۀ )8( با فرآیند توصيف شده توسط استاك و واتسون 
)1993( مورد برآورد قرار گرفته است كه نتایج آن به ترتيب متغيرها مورد بحث قرار می گيرد. البته می توان 
آزمون های عليت از ماليات ها به اجزاء توليد و برعكس را نيز انجام داد ولی نشان دادن رابطۀ كلی بلندمدت 
برای هدف مطالعه كفایت می كند. نكتۀ بسيار مهمی كه از جداول )11( و )12( استنباط می شود این است 
كه فضای مالی در ایران یک فضای موافق سيكلی است و در عين حال اگر فاكتورهای ساختاری توليد 
مانند K و L به طرز درستی تحریک شوند می توانند ضمن تحریک كل اقتصاد، مجدداً درآمدهای مالياتی را 
نيز افزایش دهند. لذا هرگونه ابزار مالياتی باید به گونه ای تغيير یابد كه كاهش موقت آن در شرایط ركودی 
باعث افزایش مجدد درآمدهای مالياتی و یا حداقل تثبيت مجموع آن درآمدها شود كه در ادامه به تفصيل 

این جزئيات در مورد تک تک متغيرها مورد بررسی قرار می گيرد.
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جدول )12(- برآورد معادلۀ )7( بر اساس هم انباشتگی گری- هانسن و روش استاک- واتسون

INDTAXSTAT

Ln)K))2/48(*0/13
Ln)L))3/59( *0/42

Ln)GDPCycle))- 3/69( *-0/13
Ln)Gcycle))-2/04( *-0/006

Res)-1/1( -0/2
Constant)-3/42( *-6/54

Wald chi2)4) = 64.14 Prob > chi2 = 0.0000

R-squared = 0.3104 , Root MSE = .00795

HAC●Lags:●Chosen●by●Newey-West●method

HAC●VCE:●Bartlett●kernel
مأخذ: خالصه شده از خروجی نرم افزار - اعداد داخل پرانتز آمارۀ Z را نشان می دهند.

7- نتیجه گیری و رهنمودهای سیاستی
در بخش های قبل چند گام اساسی برداشته شد تا بتوان با تكيه بر آنها پيشنهادات و توصيه هایی را برای 
طراحی و برنامه ریزی یک چارچوب مشخص برای مقابله با اثرات سوء سيكل های تجاری ارائه كرد. با 
طرح مسأله و روشن شدن روش شناسِی پيش رو، سياست های اقتصادی متناسب با علت ركود مورد بررسی 
قرار گرفتند. به گونه ای كه، ضمن بررسی پيش نيازها و مختصات الزم برای اعمال هر گونه سياست مالی، 
ميزان كارآیی سياست مالياتی در برخورد فعال یا منفعل با ركودها و رونق ها نيز مورد بحث قرار گرفت. 
بر اساس روش  بود كه  ایران  مالياتی در  این تحقيق، تحليل سياست های  از مهم ترین بخش های  یكی 
شناسی تعریف شده، ضمن بررسی چگونگی اعمال سياست های مالياتی ، آنها را در چارچوب یک الگوی 
منظم مورد بحث قرار داد. بگونه ای كه نتایج این بررسی مستقيمًا در شاخص سازی مالياتی بخش آخر كه 
بدنبال سنجش و اندازه گيری ميزان واكنش سياست گذار مالياتی در مواجهه با پدیدۀ ركود بود، مورد استفاده 
قرار گرفت. در واقع، تحليل های بخش آخر، گام مهمی از روش شناسی ذكر شده را طی كرد. بگونه ای كه 
بخش مهمی از پایه های تحليلی كه بر مبنای دو دسته اطالعاِت فوق العاده مهم یعنی رفتار سياست مالياتی 
در اقتصاد ایران و رفتار متغيرهای مالياتی در سایر مناطق دنيا شكل گرفته بودند، چارچوب تجربی مناسبی 

را برای بخش حاضر مشخص كردند.
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شروع تجربی بحث با مطالعۀ ویژگی های ادوار تجاری و تعيين دوره های ركود و رونق، همراه بود. بگونه ای 
كه طول رونق ها اندكی از طول ركودها بيشتر بودند و ركودهای عميقی نيز در اقتصاد رخ داده بودند. برای 
ابزارها بكارگيری  این  از  ایفا می كنند. یكی  را  با چنين نوساناتی، معمواًل دولت ها نقش فعال تری  مقابله 
تمام شاخص های سياست مالی جهت جلوگيری از عميق تر شدن ركودها هستند. اما گفته می شود كه در 
ابزاری برای سياست های مالی، نرخ های  كشورهای در حال توسعه، عالوه بر نرخ های مالياتی به عنوان 
دیگری نيز می توانند این نقش را ایفا كنند و آنها همان قيمت های برخی خدماتی هستند كه سالها توسط 
شركت های دولتی عرضه می شوند. به همين دليل، در این قسمت چندین نرخ به عنوان جایگزینی برای 
ناخالص  توليد  سيكلی  جزء  با  آنها  سيكلی  جزء  ویژگی های  و  گرفته  قرار  مطالعه  مورد  مالياتی  نرخ های 
داخلی )به صورت تمام نمونه یا زیر نمونه برای سال های ركود( از نظر همبستگی های آماری، مورد تحليل 
نشان  را  مالی  بودن سياست های  موافق سيكلی  به صورت ضعيف،  گرچه  قسمت،  این  نتایج  قرارگرفتند. 
می داد ولی از اطمينان آماری الزم برخوردار نبود. اما هدف اصلی این تحقيق، صرفًا بررسی شاخص های 
جایگزین نبود بلكه نرخ های مالياتی، به عنوان سؤال اساسی این تحقيق، باید مورد بررسی قرار می گرفتند. 
اما همانگونه كه در مبانی نظری هم گفته شد هر نوع تغيير نرخ مالياتی را نمی توان به كنترل سيكل های 
تجاری نسبت داد و ممكن است این تغييرات، ریشه های دیگری داشته باشند. لذا بر اساس روش شناسی 
اتخاذ شده، شاخصی از تغييرات درونزای مالياتی )بر اساس داده های جدول 1( ایجاد شد و ویژگی های جزء 

سيكلی آن با توليد ناخالص داخلی، مورد آزمون قرار گرفت. این نتيجه نيز شبيه نتایج قبلی بود.
بنابراین، بر اساس شواهد ضعيف بدست آمده، سياست مالی در اقتصاد ایران، نشان از موافق سيكلی بودن 
داشت. لذا، با بسط تحليل و مطالعۀ فضای مالی به جای نرخ های مالياتی مشخص شد كه مطابق انتظار، 
فضای مالی، جهتی موافق سيكلی داشته و الزم بود عواملی كه می توانستند از این موافق سيكلی بودن 
فضای مالی بكاهند مجددا مرور شوند. تعدادی از این عوامل، عوامل نهادی هستند كه اگر ضعيف باشند 
می توانند این فضا را بيش از پيش موافق سيكلی نمایند )كه در مطالعۀ صمدی و اوجی مهر، 1391 به طور 

مفصل به آنها پرداخته شده بود(.
بود.  آنها  اثر  ارزیابی  و  مدل سازی  به  نياز  كه  بودند  توليد  ساختاری  فاكتورهای  عوامل،  از  دیگر  تعداد 
متغيرهایی مانند سرمایه و نيروی كار، كه مشخص شد رابطۀ آنها با شاخص ماليات یک رابطۀ مثبت و 
معنی دار است. لذا در دوره های ركود كه از یک طرف بنگاه ها، به دليل كاهش سود خود، بدنبال كاهش 
دیگر  از طرف  و  بكار گرفته شده هستند  كار  نيروی  و  از طرق سرمایه  تعدیل هزینه ها  و  توليد  ظرفيت 
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درآمدهای مالياتی دولت، به صورت خودكار كاهش می یابند و دولت ها ناگزیرند دست كم برای ثابت نگه 
داشتن این درآمدها تالش نمایند و حتی در صورت موافق سيكلی بودن، نرخ های مالياتی را افزایش دهند، 
لذا باید از طرق حمایتی مختلف، موجودی سرمایه )K( و نيروی كار)L( به گونه ای حفظ شود كه از تعميق 
بيشتر ركود جلوگيری و فرصتی برای بهبود اقتصاد فراهم شود. لذا اواًل برای مقابله با موافق سيكلی بودن 
نياز است كه یک بستۀ سياستی مؤثر  اقتصاد  بنگاه ها در  ثانيًا حفظ وضع موجود  مالياتی و  سياست های 
طراحی شود كه ضمن مبتنی بودن بر یک سری پيش فرض های)رهنمودهای( پایه ای، بتواند رهنمودهای 

كاربردی را نيز ارائه نماید. 
كه  باشند  به گونه ای  باید  كاربردی  رهنمودهای  عملی،  گام های  برداشتن  ركودی، جهت  دوره های  در 
ضمن در نظر گرفتن اصول پایه ای و سياست های مالياتی ضد سيكلی در جهان از اثربخشی این اقدامات، 
اطمينان كافی حاصل شود. در این زمينه، نتيجۀ اخذ شده از ارتباط ضعيف سياست های مالياتی و سيكل های 
تجاری در اقتصاد ایران و همچنين تجربه كشورهای مختلف در دنيا نشان می دهد كه در راستای همكاری 
با مؤدیان مالياتی، در دوره های ركودی، انتظار می رود مقام مالی، جهت تقویت همبستگی آماری ارتباط 

سياست های مالياتی و سيكل های تجاری در زمينه های زیر، گام های مؤثری بردارد:
الف- ابزارهای سياستی مبتنی بر نرخ ها و مشوق های مالياتی اثر گذار بر L و K؛

.K و L ب- سایر ابزارهای سياست مالياتی مؤثر بر
در حقيقت اقدامات فوق، از طریق دو كانال عمده می توانند تغييرات مالياتی را تحت تأثير قرار دهند: 
اول، GDP و جزء سيكلی آن و دوم از طریق انباشت سرمایه و نيروی كار )K و L(، كه هر دو مورد در 

مدل سازی تحليل تجربی مورد بحث قرار گرفتند.
با عنایت به مباحث تجربی بخش قبل مانند وجود رابطۀ بلندمدت بين متغيرهای رابطۀ )8(، می توان 
از  قسمتی  می توانند  محورها  این  كه  كرد  تلخيص  زیر  محورهای  در  را  كاربردی  سياستی  رهنمودهای 

استراتژی و برنامه ریزی سازمان امور مالياتی كشور برای مقابله با بحران ها قرار گيرند:
L و K الف- ابزارهای سیاستی مبتنی بر نرخ ها و مشوق های مالیاتی اثر گذار بر

در دوره های ركودی سياست گذار مالی با در دست داشتن یک »قانون تحریک اقتصادی« یا »قانون خروج 
از ركود« باید بتواند بخش های مالياتی آن را از طریق واحدهای مشخصی از سيستم مالياتی خود به اجرا 
شناسایی  به  نياز  اول  درجۀ  در  مالياتی  مشوق های  یا  تسهيالت  هرگونه  اجرای  كه  است  روشن  درآورد. 
گروه های مستحق دریافت چه در بين مؤدیان حقيقی و چه حقوقی دارد. بنابراین، این سياست مالياتی ضمن 
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اینكه خود از پيچيدگی های خاصی برخوردار است در صورت عدم شناسایی صحيح مؤدیان سزاوار مساعدت، 
منجر به هدررفت منابع مالی دولت خواهد شد. به همين دليل، باید شاخص هایی برای تعيين ميزان نحوۀ 

مساعدت مؤدیان، هميشه وجود داشته باشد. 
در این زمينه، بررسی مبانی نظری و تجربی تحقيق حاضر و همچنين تجربۀ كشورهای مختلف جهان 
این  توجه  مورد  معمواًل   ،L و   K بر  آنها  معنی دار  اثرگذاری  به دليل  زیر،  كه شاخص های  می دهد  نشان 

كشورها بوده است:
شاخص عدم اخراج نيروهای در حال كار بنگاه: تجربۀ برخی كشورها نشان می دهد كه سياست گذاران    -
را  آنها  و دستمزد  كار، حقوق  نيروی  اخراج  به جای  بودند  گرفته  بنگاه هایی كه تصميم  قبال  در  آنها 
كاهش دهند، از تخفيف 50 درصدی ماليات بر حقوق و دستمزد استفاده كنند. بنابراین حتی در شرایط 
ركودی نيز كاهش ماليات ها باید مشروط به برنامه ریزی صحيح درون بنگاه باشد نه اینكه بدون توجه 
به وضعيت صورتحساب های مالی بنگاه ها تسهيالت مالياتی در اختيار همۀ آنها قرار گيرد. چه بسا كه، 
همان گونه كه زارنویتز )1996( در مقالۀ خود بيان كرده، ممكن است خود بنگاه ها بخشی از دليل ركود 

باشند.
شاخص ایجاد شغل جدید: برخی كشورها 75 درصد از ماليات بنگاه هایی را كه حداقل 50 شغل ایجاد    -
كرده بودند را معاف كردند. تحقيقات انجام شده نيز كه در بخش قبل به برخی از آنها اشاره شد حمایت 

از این نوع بنگاه ها را حمایت هدفمند و مؤثر ارزیابی می كنند. 
شاخص آسيب پذیری باال: در اكثر كشورها در بخش ماليات بر درآمد اشخاص حقيقی، بخش قابل    -
توجهی از ماليات طبقات پایين درآمدی با كاهش قابل مالحظه ای )بيش از 5 درصد( مواجه شده است. 
در حقيقت، عمده دليل توجه به این شاخص تحریک تقاضای داخلی از طریق مصرف بخش خصوصی 

است كه گفته می شود مصرف نيز جزئی از فرایند سيكل محسوب می شود. 
قبول  قابل  نمی توان  را  هزینه  نوع  هر  نيز  ركودی  شرایط  در  حتی  قبول:  قابل  هزینه های  شاخص    -
تلقی كرد. اغلب كشورها موقتًا در پذیرش هزینه های جدید قابل قبول و یا دو برابر كردن هزینه های 
قابل قبول گذشته، با مدنظر قرار دادن شاخص هایی مساعدت الزم را برای بنگاه ها فراهم می كنند: 
ركودی،  شرایط  در  اضافی  گذاری  سرمایه  بازار،  از  سهمی  گرفتن  برای  تبليغات  مانند  هزینه هایی 
هزینه های تصاحب و ادغام، هزینه های استخدام جدید و نظایر آن، از جمله هزینه هایی هستند كه بر 

اساس مطالعات انجام شده در افزایش موجودی سرمایۀ بنگاه ها و تحریک اقتصاد معنی دار بوده اند. 
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شاخص دستمزد كارگران: برخی كشورها در راستای تحریک L و بر اساس تغييرات منفی دستمزدهای    -
كارگران، اعتبارات مالياتی اشخاص حقيقی را افزایش دادند. چون در وضعيت ركود، سود كارفرمایان 
كاهش پيدا می كند ولی هزینه های پرداختی آنها بابت حقوق و دستمزد كاهش پيدا نمی كند. بنابراین، 

مناسب ترین شاخص برای اعطای اعتبار مالياتی، در نظر گرفتن ميزان كاهش قدرت خرید است. 
برای  و   L تحریک  جهت  كشورها  بيشتر  در  ركودی  مواقع  در  مالياتی:  معافيت  آستانه های  شاخص    -
حمایت از اشخاص حقيقی، آستانه های معافيت مالياتی حقوق و دستمزد بيش از سایر زمان ها تعدیل 

می شوند.
شاخص اهرم مالی: این شاخص گرچه در بسياری از سيستم های مالياتی جهان به ویژه اقتصادهای پيشرفته،    -
جهت اعطای تخفيفات مالياتی مورد استفاده قرار می گيرد، ولی برخی مطالعات چندان از كارآ بودن آن 
جهت تحریک K به ویژه در مواقع بحرانی و ركود حمایت نمی كنند )گالور و دیگران1 2012( و اسلمرود2 
) 2009( این سياست را به عنوان یک اخالل در شرایط ركودی معرفی می كند. بنابراین استفاده از این نوع 
تخفيف مالياتی باید همزمان با بررسی ميزان اقبال بنگاه ها با انتشار سهام و ميزان تقسيم سود آن باشد كه 
مقام مالياتی باید بر آن تسلط نسبی داشته باشد. به طور كلی در این فاكتور، بنگاه ها ممكن است به جای 
توجه به سود سهام تقسيم نشده، از ابزارهای تامين مالی كه هم ماهيت بدهی و هم ماهيت دارایی دارند 
استفاده كنند و در این حالت حمایت مالياتی كمک چندانی به خروج از بحران نخواهد كرد و ممكن است 

بنگاه ها با افزایش ریسک در راستای بحرانی شدن اقتصاد نيز حركت كنند(. 
مدت  طوالنی  ركود  از  جلوگيری  و   K تحریک  برای  كشورها  برخی  حقيقی:  دارایی های  شاخص   -
دارایی های حقيقی مانند مسكن و ساختمان، كاهش های خاص مالياتی را در مراحل مختلف از جمله 
سند، سرمایه گذاری، نقل و انتقال بار اول و نظایر آن اعمال می كنند. نكتۀ مهم در این خصوص احتياط 

در اعطای معافيت مالياتی به اوراق رهنی منتشر شده توسط بانک عامل است. 
شاخص مشوق بهينه هر صنعت یا صنف: بيشتر كشورها دریافته اند كه حتی در دوره های ركود نيز یک   -
مشوق برای همه صنایع نقش تحریک كنندگی در K را ندارد. بنابراین به هر صنعت مشوق مخصوص 
خود را پيشنهاد كرده اند: مانند مشوق تحقيق و توسعه بيشتر برای صنایع پيشرو، مشوق اعتبار مالياتی 

در قبال توليد انرژی و كاهش ماليات های زیست محيطی.
 K شاخص كنترل ریسک پذیری: این شاخص عمدتًا در بحث تخصيص منابع مالی و تبدیل آن به  -

1. Glover Brent, et al.)2012)
2. Slemrod, Joel )2009)
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مورد اشاره قرار می گيرد كه در زمرۀ ماليات بر نهادهای مالی مورد بحث قرار می گيرد. به گونه ای كه 
بانک هایی كه كسب و كار آنها به سمت »بانكداری شركتی حركت می كند« متناسب با ميزان مالكيت 
بانک ها از شركت ها و یا مالكيت شركت ها از بانكها حتی در دوره  های ركود زیر نظر مقام مالياتی قرار 

گرفته و فعاليت های ریسک آميز آنها تحت كنترل در می آید.
ماليات بر ارزش افزوده: بررسی تجارب كشورهای مختلف جهان نشان می دهد كه در اغلب مواقع،   -

به ویژه در شرایط ركودی، نرخ ماليات بر ارزش افزوده دو حالت كلی به خود می گيرد:
در حالت اول، از سيستم واحد خارج شده و به یک سيستم با نرخ های چندگانه نزدیک می شود. به گونه ای 
كه كاالهای ضروری و با نرخ نهایی مصرفی باال در بين طبقات پایين درآمدی با كاهش موقت و البته اندك 
نرخ مواجه می شوند و سایر كاالها در شرایط ركودی ثابت و در شرایط رونق با افزایش نرخ مواجه می شوند. 
بسيار جزئی در شرایط  پایين  به  رو  تغييرات  و  نرخی حفظ می شود  در حالت دوم، همان سيستم تک 
ركودی، اعمال می شود به گونه ای كه بعد از دورۀ ركود درصد افزایش به گونه ای برنامه ریزی می شود كه 
كاهش دورۀ ركود را جبران كرده باشد. در اقتصاد ایران با توجه به گسترۀ وسيع معافيت های مالياتی در این 
بخش و همچنين پایين بودن فعلی نرخ، حفظ وضع موجود نرخ و نيز كاهش معافيتهای غير مؤثر بر ركود 

می تواند انتخابی مناسب برای كاهش مخارج مالياتی و سياست گذاری برخوردار از استدالل علمی باشد.
به طور كلی، بر اساس شاخص های فوق می توان این گونه بيان كرد كه در شرایط ركودی تقریبًا تمام 
نرخ های مرتبط با ماليات های مستقيم و غيرمستقيم می توانند مورد استفادۀ سياست گذار مالياتی قرار بگيرند 
اما به شرطی كه شاخص مورد نظر جهت تحریک K و L و خارج شدن از ركود شرایط معنی دار الزم را 

داشته باشد.
L و K ب- سایر ابزارهای سیاست مالیاتی مؤثر بر

ابزارهای قبلی، عمدتًا در حوزۀ نرخ ها و مشوق هایی وابسته به نرخ ها یا به اصطالح كمی بودند. اما، ابزارهای 
سياستی دیگری كه می توانند سرمایه گذاری احتمالی و موجودی سرمایه را تحت تأثير قرار دهند و یا دست 
كم از كاهش وضع فعلی سرمایه جلوگيری كنند، به صورت یک سری ابزارهای كيفی به شرح زیر به صورت 

موقت می توانند مورد استفاده قرار گيرند: 
1- تعدیل ماليات های علی الحساب یا پيش پرداخت مؤدیان جهت كاهش فشار بر جریان وجوه آنها

در سيستم مالياتی ایران و همچنين در بسياری از سيستم های مالياتی دیگر جهان، برخی مؤدیان مالياتی 
مانند شركت های دولتی، یا صنف هایی كه به صورت خودفرما مشغول كسب و كار در اقتصاد هستند، بنا 
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به دستورات و سياست های خاص مانند قوانين بودجۀ سنواتی یا بخشنامه های مستقل، مكلف به پرداخت 
آنها  قطعی  ماليات  نيز  مالی  سال  آخر  در  كه  هستند  پرداخت  پيش  به صورت  علی الحساب  ماليات های 

مشخص می شود. 
2- تسریع استردادهای مالياتی محرز شده با درنظر گرفتن مدیریت ریسک

در مواقع ركودی مدیریت استرداد ماليات های كسر شده، تسهيل فرآیندهای استرداد و یا عدم رعایت مهلت 
قانونی وارد شده در قوانين مالياتی كشورها جهت استرداد هر نوع طلب مؤدیان از سيستم مالياتی، می تواند 

یكی از گزینه های مساعدت سيستم مالياتی با مؤدیان در حال فعاليت اقتصادی باشد.
3- تقسيط و تمدید دوره های پرداخت

تمدید دوره های پرداخت معمواًل اشكال مختلفی به خود می گيرد. قوانين و مقررات هر كشوری ممكن است 
شرایطی را جهت تعویق یا تقسيط مؤدیانی كه در مهلت مقرر قادر به پرداخت بدهی مالياتی خود نيستند، 
فراهم كند. اغلب كشورها حداكثر تا دو سال این فرصت را برای پرداخت بدهی مالياتی فراهم می كنند و 

در پایان دو سال نيز از اخذ جرائم مالياتی صرف نظر می كنند.
البته برای اعمال چنين سياستی بنگاه ها بایستی چند شرط را دارا باشند:

الف- صورتحساب های مالی آنها ضمن اینكه نشان از قابليت ادامۀ كسب و كار آنها دارند نشان دهندۀ عدم 
توانایی كوتاه مدت آنها در پرداخت ماليات باشند.

توسط  شده  تعيين  مالكهای  سایر  یا  مالياتی  قوانين  در  شده  تعيين  حدود  از  مالياتی  بدهی  مقدار  ب- 
سياست گذار مالياتی فراتر نرفته باشد.

ج- مؤدی تمام اظهارنامه های مالياتی خود را به موقع تحویل داده و قباًل نيز مشمول بخشودگی جرائم 
نبوده باشد.

4- استفاده از مساعدت های هدفمند و تحریک كننده به نفع مؤدیان در مواجه با ریسک
این نوع مساعدت ها عمدتًا برنامه های موقتی هستند كه برای كمک به بنگاه های كوچک و متوسط در 
مواقع ركودی، اجرا می شوند. در این چارچوب، انواع مشاوره های مباحث جدید مالياتی مرتبط با شرایط ركود 
اقتصادی فراتر از نرم های مرسوم در اختيار بنگاه ها قرار می گيرد. مسائلی مانند زیان ها و مباحث مالياتی آن، 
پرداختی به نيروی كار تعدیل شده و سایر مباحثی كه در مواقع ركودی پيش می آیند در متن این نوع زیر 
برنامه ها وارد می شوند. البته تحت نظارت گرفتن بيشتر بنگاه هایی كه در زیر مجموعه اداره مؤدیان بزرگ 

هم قرار دارند می تواند بخشی از این برنامه ها را بخود اختصاص دهد. 
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