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چکیده

مالیات ها از سویى یکى از منابع مهم درآمد و از سوى دیگر از مهم ترین ابزارهاى مالى دولت محسوب شده که 
مى تواند نقش تعیین کننده اى در رشد و توسعه اقتصادى ایفا کند. به دلیل اینکه بخشى از درآمدهاى مالیاتى قابل 
وصول نبوده و به عبارتى درآمد مالیاتى ازدست رفته (مخارج مالیاتى) تلقى مى شود، شناسایى مقادیر مالیاتى از دست 
رفته به عنوان گامى در راستاى تحقق کامل درآمدهاى مالیاتى کشور است. از آنجا که درآمد مالیاتى از دست رفته 
یا به عبارتى مقادیر مخارج مالیاتى فاقد داده هاى رسمى مى باشد؛ لذا، هدف اول این مطالعه بدست آوردن توزیع 
آمارى این مقادیر مى باشد که به محقق کمک خواهد کرد تا محتمل ترین عملکرد و رفتار مخارج مالیاتى را در 
دوره مورد بررسى خود بدست آورد. هدف دوم بررسى تأثیر درآمدهاى از دست رفته (مخارج مالیاتى) بر کمبود 
منابع مالى رشد اقتصادى ایران براى مقطع زمانى 91-1388 (به عنوان یک نمونه از مقادیر اولیه براى شبیه سازى 
توزیع داده ها) با استفاده از روش ضرایب تصادفى بیزین مى باشد. یافته هاى این مطالعه عالوه بر نشان دادن توزیع 
احتمال مورد نظر داللت بر این دارد که طى دوره مورد بررسى میانگین مخارج مالیاتى هرسال متفاوت بوده اما، این 
تفاوت تصادفى است: بدین معنى که میانگین هاى مخارج مالیاتى در دوره هاى زمانى مختلف تفاوت معنى دارى با 
هم ندارند. همین طور تأثیر مخارج مالیاتى بر رشد درآمد سرانه منفى و اندك بوده است. همچنین، تأثیر مخارج 
مالیاتى هرسال بر رشد اقتصادى در سال هاى مختلف متفاوت بوده و شدیدترین تأثیر منفى در سال 1389 بوده است.
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1- مقدمه

یکی از مهم ترین مشکالت اقتصادي بخش عمومی کشورمان موضوع تأمین مالی مخارج دولت و مخصوصًا 
سهم پایین مالیات ها است. از طرف دیگر رشد اقتصادي پایین و وابسته به نفت و وجود نابرابري در توزیع 
درآمد در جامعه نشانه ضعف عملکرد نظام اقتصادي و عدم کارایی برنامه هاي عدالت اجتماعی است. مالیات ها 
به عنوان سیاست هاي باز توزیع درآمد می توانند نقش مهمی در بهبود توزیع درآمد در جامعه داشته باشند. بنابراین، 
اجراي هرگونه سیاست مالیاتی می تواند آثار متفاوتی بر رشد اقتصادي و توزیع درآمد بر جاي گذارد (ابونورى 
و زیورى، 1393). از طرفى در بین انواع درآمدهاي دولت، مالیات قابل قبول ترین و مناسب ترین نوع آن ازنظر 
اقتصادي است و به عنوان ابزاري کارآمد در جهت اهداف کالن اقتصادي مانند تثبیت اقتصادي، ایجاد اشتغال، 
بهبود رفاه اجتماعى و رشد اقتصادي بشمار مى آید (رجبى و همکاران، 1390). مقایسه این منبع با سایر منابع 
نشان مى دهد که هر چه سهم مالیات ها در تأمین مخارج دولت بیشتر باشد، از ایجاد آثار نامطلوب اقتصادي به 
میزان چشمگیري جلوگیري مى شود. ازاین رو وجود یک نظام مالیاتى کارآمد براي رسیدن به رشد اقتصادي از 
ضروریات است. در کنار درآمدهاى مالیاتى مفهومى به نام «مخارج مالیاتى» وجود دارد که درواقع مى توان آن را 
به عنوان بخشى از درآمد ازدست رفته مالیاتى در نظر گرفت. مصادیق مخارج مالیاتى در قوانین مختلف متفاوت 
بوده و طیفى از معافیت هاى مالیاتى، تخفیف ها، امتیازهاى مالیاتى در خصوص نرخ هاى مالیاتى و به تعویق 
انداختن بدهى مالیاتى را شامل مى شود (موسوى جهرمى و همکاران، 1393). اسچک (2007) معتقد است که 
مخارج مالیاتى براى دولت، به معنى  درآمد ازدست رفته بوده و ارتباطى با هزینه هاى وصول مالیات ندارد. بانک 
جهانى (2003) نیز در گزارش خود مخارج مالیاتى را به عنوان امتیازات و تخفیف هاى مالیاتى که منجر به کاهش 
درآمد کل دولت مى شود معرفى کرده بود. از مطالب فوق مى توان استنباط نمود که بخشى از درآمدهاى مالیاتى 
دولت به دلیل وجود امتیازات و یا تخفیف هاى قانونى قابل وصول نیست. بررسى تأثیر میزان درآمد ازدست رفته 
مالیاتى دولت بر متغیرهاى کالن اقتصادى ازجمله رشد اقتصادى مى تواند در شناسایى اهمیت تأثیر این متغیر و 
سیاست گذارى هاى مناسب جهت اصالح سیستم مالیاتى و حتى وصول این درآمدهاى ازدست رفته کمک کننده 
باشد. بدین منظور در مطالعه حاضر سعى شده است با استفاده از اطالعات موجود ابتدا به بررسى موشکافانه 
درآمدهاى مالیاتى ازدست رفته (مخارج مالیاتى) پرداخته شود و نهایتاً با بکارگیرى روش شبیه سازى زنجیره هاى 
مارکف مونت کارلویى1 توزیع مولد داده هاى مخارج مالیاتى شبیه سازى و با استفاده از روش ضرایب تصادفى 

بیزین اثرگذارى آن بر رشد اقتصادى مورد تحلیل قرار  گیرد.

1. MCMC
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2- ادبیات موضوع

رشد اقتصادي یکى از اهداف مهم کالن اقتصادي هر کشور است و تأثیر انکارناپذیري در بهبود سطح رفاه 
افراد جامعه دارد. ازاین رو تعیین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي و این که نرخ رشد چگونه از طریق سیاست هاي 
مختلف تحت تأثیر قرار مى گیرد، همواره موردتوجه اقتصاددانان بوده است. مالیات ها به دلیل اثرى که بر بازده 
سرمایه گذارى هاى فیزیکى و انسانى دارند، مى توانند بر تصمیم گیرى هاى اقتصادى و درنهایت بر نرخ رشد 

تأثیرگذار باشند. 
در بررسى اثر مالیات بر رشد اقتصادى در مدل هاى رشد درون زا، یکى از نخستین کارهاى انجام شده توسط 
لوکاس (1990) صورت گرفته است او با فرض یک اقتصاد بسته و با استفاده از یک تابع تولید با کشش جانشینى 
ثابت، نشان مى دهد که تغییر سیاست هاى مالیاتى تأثیر معنى دارى بر رشد اقتصادى ندارد. کینگ و ربلو (1995)، 
با بسط مدل لوکاس و تغییر فرض اقتصاد بسته به اقتصاد باز نتیجه مى گیرند که با افزایش مالیات بر سرمایه و 
درآمد حاصل از نیروى کار، نرخ رشد اقتصادى به طور معنى دارى کاهش مى یابد. جونز، منولى و راسى (1993)، 
با ترکیب اصول هر دو مدل قبلى نتیجه مى گیرند که افزایش مالیات ها اثر اختاللى بزرگ ترى نسبت به مطالعه 
لوکاس دارند، لذا کاهش مالیات ها در افزایش رشد اقتصادى مؤثر خواهد بود (مانى و همکاران، 1390). اثرگذاري 
مالیات ها بر رشد اقتصادي از طریق سه کانال؛ اثر بر تصمیمات تخصیصی بنگاه ها، اثر بـر انباشت عوامل تولید و 
تأثیرات مالیات بر سرمایه گذاري در فعالیت هاي تحقیـق و توسـعه (R&D) انجام می گیرد (شفیعى و همکاران، 

.(1385
اثر بر تصمیمات تخصیصی بنگاه ها: درنتیجه به کارگیرى ابزار مالیاتی از سوي دولت، بسیاري از بنگاه ها در 
تصمیمات تخصیصی خود ناچار به تجدیدنظر خواهند بود و بدین ترتیب با بروز این انحراف در تصـمیمات 
تخصیصـی بنگـاه ها، حتماً زیان خالصی در رفاه اجتماعی ایجاد می شود. براي مثال اگر تابع تولید کل اقتصاد به 

فرم کاب داگالس باشد، آنگاه با برقراري مالیات بر درآمد افراد، درآمد خالص از مالیات برابر با:
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خواهد بود. بدین ترتیب کامًال مشخص خواهد بود که مالیات بر درآمد، بازدهی نهـایی سـرمایه را کاهش می دهد 
و انگیزه انباشت سرمایه در میـان افـراد و درنتیجه رشـد را متأثر مـی سـازد. 



پژوهشنامه مالیات/شماره چهل و یک (مسلسل 89)، بهار 1398 54
اثر بر انباشت عوامل تولید: افزایش در مالیات، منجر به کاهش بازدهی پس  انداز مى شود و بدین ترتیـب انگیـزه 
انباشـت سرمایه فیزیکی (K) کاهش مى یابد. اما تأثیر نهایی این موضوع بـر رشـد بسـتگی بـدان دارد کـه 
سرمایه انسانی (H) تا چه حد تحت تأثیر این مسئله قرار بگیـرد. ایـن موضـوع را مـی تـوان در دو حالت مورد 

بررسى قرارداد:
 حالت اول: اگر تولید سرمایه انسانى تنها مستلزم وجود سرمایه انسانى باشد:

تحت این شرایط، کاهش در میزان سرمایه فیزیکى به طور کامل از طریق افزایش در میزان سرمایه انسانى قابل 
جبران است و درنهایت اقتصاد به وضعیت پیش از افزایش مالیات دست خواهد یافت. بدین ترتیب تأثیر این 

افزایش در مالیات بر رشد اقتصادى صفر خواهد بود.
حالت دوم؛ تولید سرمایه انسانى مستلزم وجود سرمایه انسانى و سرمایه فیزیکى به طور توأمان باشد:

در این شرایط با کاهش سطح سرمایه فیزیکى، سرمایه انسانى قادر نخواهد بود به طور کامل، کاهش آن را جبران 
کند و بدین ترتیب رشد اقتصادى بنابر کاهش سطح سرمایه فیزیکى، کاهش خواهد یافت. البته اینکه سرمایه 
انسانى تا چه حد بتواند کاهش صورت گرفته در سرمایه فیزیکى را جبران کند، بستگى به شکل فّناورى دارد 

(تانزى، 1986).
تأثیرات مالیات بر سرمایه گذارى در فعالیت هاى R&D: این مورد بیشتر از طریق معافیت هاى 
در  مالیاتى  معافیت هاى  موارد  بسیارى  در  حقیقت  در  مى کند.  بروز  مالیاتى)  مخارج  عبارتى  به  یا   ) مالیاتى 
بخش هاى مولد مى تواند محرك افزایش سرمایه گذارى در این بخش ها باشد. به طور مثال مى توان معافیت هاى 
مالیاتى در فعالیت هاى R&D اشاره نمود. دراین ارتباط اگر معافیت صورت گرفته منجر به ایجاد انگیزه بیشتر 
در سرمایه گذارى در این بخش شود، آنگاه در بلند مدت مى تواند بر رشد اقتصادى اثر مثبت گذارد. در مقابل اگر 
معافیت هاى در نظر گرفته شده صرف اهداف رانت جویانه شود، منجر به بروز انحراف در تخصیص صحیح منابع 
در اقتصاد مى شود و بدین ترتیب این چنین مخارج مالیاتى آثار منفى بر رشد بر جاى خواهد گذاشت ( شفیعى و 

همکاران، 1385). 
بررسی گزارش هاى مخارج مالیاتی کشورهاي مختلف حاکی از آن است که به طورکلى مخارج مالیاتی به دودسته 
کلی یعنی آن هایى که منجر به کاهش پایه مالیات (یا درآمد مشمول مالیات بر شرکت یا اشخاص) مى شوند و 
آن هایى که بدهی مالیاتی را کاهش مى دهند، تقسیم مى شود. براى مثال پاداش و کسورات در نظر گرفته شده 
براي مالیات بر درآمد اشخاص، درآمد مشمول مالیات را به عنوان پایه مالیاتی کاهش مى دهد، درحالى که اعتبارات 

مالیاتی منجر به کاهش بدهی مالیاتی )مالیات قابل پرداخت) می شود (موسوى جهرمى و همکاران، 1393). 
نکته حائز اهمیت این است که در بعضی مواقع تصمیم گیري در خصوص اینکه گروه یا زیرگروهی از انواع 
مشخصی از مخارج مالیاتی در کدام یک از دو گروه مذکور (درآمدهاى قابل وصول و غیرقابل وصول) طبقه 
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بندي شوند، دشوار است و گاهی اوقات نیز یک نوع مخارج مالیاتی در هر دو گروه مذکور قرار می گیرند (برتیک، 
2006). صرف نظر از این موضوع و تنوع نظام هاي مالیاتی، مخارج مالیاتی از دیدگاه قانونی و در عمل می تواند به 
صورت فرار مالیاتى یکی از اشکال امتیازات مالیاتی نظیر ارفاق مالیاتی، کسورات مالیاتی، مشوق مالیاتی، معافیت 
مالیاتی، اعتبارات مالیاتی، تخفیف نرخ مالیاتی و تعویق مالیاتی و ... وجود داشته باشد که منتج به کاهش در میزان 
درآمد مالیاتى قابل وصول می شود. رابطه بسیار نزدیکی بین مفهوم امتیازات مالیاتی و مخارج مالیاتی وجود دارد، 
لیکن تلقی هر امتیاز مالیاتی به عنوان مخارج مالیاتی درست نیست، زیرا اوال، مخارج مالیاتی مفهومی جامع تر از 
امتیازات مالیاتی دارد و ثانیاً، اینکه کدام یک از امتیازات مالیاتی باید به عنوان مخارج مالیاتی در نظر گرفته شود، 
به تعریف سیستم مالیات مبنا وابسته است. از این رو، مصادیق مخارج مالیاتی در کشورهاي مختلف با توجه به 

سیستم مبناي منتخب آنها، متفاوت می باشد.
روش هاي اندازه گیري مخارج مالیاتی

روش درآمد صرف نظر شده: براساس این روش مالیات قابل پرداخت در صورت حذف امتیازات مالیاتی، 
با فرض عدم تغییر رفتار اقتصادي مودیان مالیاتی، محاسبه می شود. به عبارت دیگر، روش درآمد از دست رفته 
مبتنی بر اندازه گیري درآمد از دست رفته است و تفاوت بین دو موقعیت وجود و عدم وجود امتیازات مالیاتی را به 

شرط ثابت بودن رفتار مودیان مالیاتی، نشان می دهد. 
روش درآمد به دست آمده: این روش مبتنی بر برآورد مبالغی است که می تواند در بودجه، با فرض حذف 
مخارج مالیاتی خاصی از سیستم مالیاتی و تغییر رفتار مودیان مالیاتی ناشی از حذف این مخارج، منظور شود. به 
عبارت دیگر روش درآمد به دست آمده مبتنی بر برآورد درآمد مورد انتظار هنگام حذف امتیازات مالیاتی و تغییر 

رفتار مودیان مالیاتی است.
روش مخارج معادل: این روش شامل اندازه گیري هزینه هاي نقدي مورد نیاز براي تامین مالی یک هدف 
مشخص خارج از سیستم مالیاتی (براي مثال هزینه افزایش کمک اجتماعی یا یارانه براي خرید تکنولوژي جدید) 
است. به عبارت دیگر، در این روش مخارج مالیاتی برابر تفاوت اثر درآمدي مودیان مالیاتی قبل و بعد از حذف 
امتیازات مالیاتی است. شایان ذکر است که از بین سه روش مذکور روش درآمد از دست رفته روشی است که به 

دلیل سادگی در عمل بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد (اونر،2011).
عالوه بر سه روش پذیرفته شده فوق الذکر، روش دیگري تحت عنوان ارزش فعلی نیز وجود دارد. در این روش 
مخارج مالیاتی از مجراي به تعویق انداختن مالیات، به صورت محاسبه ارزش فعلی درآمد مالیاتی به تعویق افتاده 

برآورد می شود (پداك، 2005 به نقل از سازمان توسعه و همکاري هاي اقتصادي).
اثر فرار مالیاتى بر رشد اقتصادى 

فرار مالیاتى اثر سویى بر اقتصاد مى گذارد که مى توان به تاثیر آن بر رشد اقتصادى، توزیع درآمد، پس انداز بخش 
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خصوصى، سرمایه گذارى بخش دولتى و ... اشاره کرد. فرار مالیاتى درآمد دولت را کاهش مى دهد. درنتیجه، 
دولت در تخصیص سرمایه گذارى هاى الزم، با کمبود مواجه خواهد شد. فرار مالیاتى، باعث نارسایى در توزیع 
عادالنه درآمد و انباشت ثروت براى گروه هاى خاص شده و درنتیجه منجر به افزایش نابرابرى اجتماعى مى شود. 
به طورکلى مى توان گفت که فرارمالیاتى موجب کاهش درآمدهاى مالیاتى دولت و اخالل در بودجه بندى شده 
و مانعى براى دستیابى به اهداف دولت است. این مسئله، مدیریت برنامه هاى اجتماعى، اقتصادى و ... کشور را با 
مشکل تامین مالى مواجه کرده و درنهایت کاهش رفاه عمومى را درپى خواهد داشت. فرارمالیاتى مى تواند رقابت 
عوامل اقتصادى را به نفع آن هایى که مالیات نپرداخته اند تغییر داده و از این بابت شکاف بین گروه هاى مختلف 
درآمدى را بیشتر کرده و وضعیت توزیع درآمد را بدتر کند. رشد اقتصادى، اشتغال، توزیع عادالنه درآمد، ایجاد 
امنیت اقتصادى و تخصیص بهینه منابع، ازجمله مهم ترین وظایف دولت در حوزه اقتصادى است. سیاست هاى 
مالى ابزارى براى رسیدن به اهداف اقتصادى دولت است و تاثیرات مهم درتوزیع مناسب درآمد، مهار تورم، تسریع 
در رشد اقتصادى و جهت دادن به سرمایه گذارى ها دارد. پرواضح است هر دولتى براى اجراى سیاست هاى مالى 
خود به بودجه و درآمد نیاز دارد که یکى از راه هاى کسب آن مالیات است. مالیات اصلى ترین منبع درآمد غیرنفتى 
دولت ایران محسوب مى شود. فرارمالیاتى، نوعى تخلف از قانون است، اما اجتناب از مالیات، یک نوع سوء استفاده 
رسمى از قوانین مالیاتى است. وقتى مودى مالیاتى از ارائه گزارش درست درمورد درآمدهاى حاصل از کار یا 
سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات مى شود، امتناع مى کند، نوعى عمل غیرقانونى انجام مى دهد. مالیات، 
یکى از ابزارهاى مهم مالى است و به عنوان اهرم اطمینان اقتصادى کارکردهاى مطلوبى براى جامعه به همراه 
دارد. فرارمالیاتى، آشکارا دولت را براى رسیدن به اقتصادى شکوفا و توسعه یافته با مشکل مواجه مى کند و اثرات 

نامطلوب جبران ناپذیرى به جا مى گذارد (صمدى و تابنده، (1392).
اثر معافیت هاى مالیاتى بر رشد اقتصادى

معافیت هاى مالیاتى یکی از اشکال مرسوم مشوق هاي مالیاتی در بین کشورهاي درحال توسعه است. این نوع 
مشوق ها مى توانند انگیزه هاى سرمایه گذارى داخلى و خارجى را تحریک نمایند، زیرا هزینه هاى اجراى اینگونه 
طرح ها کاهش یافته است و از این طریق منجر به افزایش رشد اقتصادى شوند. گرچه این نوع مشوق ها به 
لحاظ اجرایی ساده اند و پیچیدگی خاصی ندارند، اما داراي نقص هاي زیادي هستند ( زى، 2002). نخست اینکه 
معافیت هاى مالیاتی با معافیت سود فارغ از میزان آن، سرمایه گذاري را که انتظار سود باال دارد و بدون پیشنهاد 
این مشوق ها نیز وارد صنعت می شود، منتفع می کند. دوم آنکه، مشوق هاي مالیاتی انگیزه قوي اجتناب از پرداخت 
مالیات را ایجاد می کند، به این صورت که مؤسسه هاي تجاري مشمول مالیات با مؤسسه هاي تجاري معاف از 
مالیات رابطه اقتصادي ایجاد می کنند تا از این طریق سود خود را به وسیله انتقال تسعیري از مالیات مصون دارند؛ 
براي مثال، پرداخت بیشتر در قبال یک کاال و دریافت بازپرداخت در قبال آن. سوم اینکه مدت معافیت از مالیات 
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به واسطه تمدید مدت معافیت در معرض سوءاستفاده قرار دارد؛ به این صورت که بنگاه ها با تجدید طراحی 
سرمایه گذاري موجود، سرمایه گذاري (به طور مثال، توقف یک پروژه و شروع دوباره همان پروژه تحت نامی 
دیگر (متفاوت) و با مالکیت قبلی) ایجاد می کنند(رضایى و دیگران، 1392). معافیت مالیاتى مى تواند به عنوان 

یکى از موارد مخارج مالیاتى مطرح شود.
3- پیشینه تحقیق

سعیدى کیا و موسوى (2015) در مطالعه اى به بررسى اثر درآمدهاى مالیاتى بر رشد و توسعه اقتصادى ایران طى 
دوره 2006-1971 با استفاده از روش VAR پرداخته اند. نتایج  نشان داده است که بین درآمد مالیاتى جارى با 
ساختار پرداخت ها و شاخص عمومى (قیمتى مصرف کننده براى کاال و خدمات) اثر مثبت معنى دارى وجود دارد. 
همچنین بین درآمد مالیاتى با شاخص نیروى انسانى (نرخ باسوادى) و نرخ رشد اقتصادى ارتباط معنى دارى وجود 

ندارد. 
ویلیام و اندرو (2014) در مطالعه اى به بررسى اثر تغییرات درآمد مالیاتى بر رشد اقتصادى آمریکا پرداخته اند. 
آن ها به این نتیجه رسیدند که ساختار اقتصاد و مؤسسات مالى در صورت تغییر در نرخ مالیات براى دست یابى به 
رشد اقتصادى دچار اختالل مى شوند. کاهش مالیات، انگیزه هاى فردى براى کارکردن، پس انداز و سرمایه گذارى 
را افزایش مى دهد، اما مؤسسات دولتى از افزایش در هزینه هاى ناشى از کاهش مالیات متأثر شده و همچنین 
افزایش کسرى بودجه دولت مرکزى را به دنبال خواهد داشت. در این حالت اثر خالص آن بر رشد اقتصادى 
نامعین خواهد بود اما نتایج حاصل از برآورد مدل محققین نشان مى دهد که تأثیر بر رشد کوچک و منفى است. 
 OECD یوهانسون و همکاران (2008) در مطالعه اى به بررسى اثر مالیات بر رشد اقتصادى کشورهاى عضو
پرداخته اند. نتایج این مطالعه حاکى از آن بود که مالیات بر شرکت ها براى رشد مضر بوده و پیشنهاد آنها استفاده 
از مالیات بر درآمد و مصرف بود. ازاین رو براى دست یابى به درآمد و پایه مالیاتى مناسب، بهتر است بر دارایى ها 

و مصرف، مالیات اعمال شود.
ابونورى و زیورى (1393) در مطالعه اى به بررسى تأثیر درآمدهاى مالیاتى بر رشد اقتصادى و توزیع درآمد (ایران و 
کشورهاى منتخب OECD) با استفاده از روش OLS و GMM پرداختند. نتایج نشان داد که افزایش درآمدهاى 
مالیاتى رابطه مستقیم و مثبت با رشد اقتصادى دارد و با افزایش درآمدهاى مالیاتى ضریب جینى افزایش یافته و 

درنتیجه نابرابرى درآمد بیشتر مى شود.
 موسوى جهرمى و همکاران (1393) در مطالعه اى به محاسبه مخارج مالیاتى سیستم ارزش افزوده ایران براى 
دوره زمانى 91-1388 پرداختند. در این مطالعه ضمن شناسایى موارد مربوط به مخارج مالیاتى مشخص شد که 
سهم مخارج مالیاتى از کل درآمد مالیات بر ارزش افزوده روند کاهشى داشته و به طور متوسط 66 درصد بوده 

است.
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 رجبى و همکاران (1390) در مطالعه اى به تحلیل اثر نرخ هاى مالیاتى بر رشد اقتصادى ایران براى دوره زمانى 
86-1352 با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله اى (3SLS) پرداختند. نتایج حاکى از وجود رابطه مستقیم 

مخارج دولت با رشد اقتصادى و اثر معکوس نرخ مالیات بر رشد اقتصادى است.
تارى و ستارى (1384) در مطالعه اى به بررسى تأثیر مخارج دولت و مالیات ها بر رشد اقتصادى کشورهاى اوپک 
با استفاده از روش پانل دیتا پرداختند. نتایج نشان داد که مخارج دولت اثر منفى بر رشد اقتصادى دارد. اما تأثیر 

مالیات بر رشد اقتصادى معنى دار نیست. 
با توجه به پیشینه ى ارائه شده این مطالعه به بررسى اثر مخارج مالیاتى بر رشد اقتصادى ایران به روش ضرایب 

تصادفى بیزى که نوآورى مطالعه حاضر مى باشد، مى پردازد.
4- روش شناسى پژوهش 

با توجه به استفاده از رویکرد بیزى در برآورد توزیع مولد داده هاى مخارج مالیاتى و همچنین مدل ضرایب تصادفى 
بیزین براى بررسى اثر مخارج مالیاتى بر رشد اقتصادى، الزم است توضیحاتى در مورد این رویکرد و استنباط 

آمارى برمبناى آن ارائه شود. 
4-1- چارچوب عمومى استنباط آمارى بیزین

چارچوب عمومى استنباط آمارى بیزى به طورکلى به صورت زیر است:
باورهاى پیشین1 درباره فرضیه هاى مختلف بیان و سپس این باورهاى پیشین در پرتو داده هاى گردآورى شده در 

قالب باورهاى پسین2 اصالح مى شود. فرآیند کلى در ادامه تشریح شده است:
، موردنظر باشد، که برخى باورهاى پیشین   1 2, ,..., k    با فرض آنکه برآورد مقادیر نامعلوم k پارامتر

 بیان مى شوند.  p  درباره مقادیر این پارامترها وجود دارد که در چارچوب تابع چگالى احتمال
 که توزیع احتمال آن ها  1 2, ,..., nX X X X به منظور برآورد این مقادیر نامعلوم، در گام اول داده هاى
به مقادیر نامعلوم پارامترهاى بستگى دارد، گردآورى مى شود، که توزیع احتمال مشترك داده ها به صورت 

 است. p X 

 با احتساب باورهاى پیشین و داده ها طراحى  در گام بعد باید روشى جهت بیان باورها درباره بردار پارامترهاى 
شود. ابزار اصلى انجام این کار قضیه بیز3 براى متغیرهاى تصادفى است. با استفاده از این قضیه، خواهیم داشت:

( ) ( ) ( )p X p p X    

1. باور پیشین به اطالعاتى گفته مى شود که قبل از مشاهده داده ها از خالل نظریه ها و تئورى ها یا نظرات افراد کارشناس موضوع راجع به پارامترهاى 
مدل بدست مى آید.

2. باورهاى پسین، باورهاى پیشین را (که در قالب مبانى تئوریک  یا نظریات افراد کارشناس در مدل ارائه مى شود) تأیید یا اصالح مى نماید. 
3. Bayes’ Theorem
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) نشان داد.  )l X  است، مى توان آن را تابع راستنمایى نامید و با نماد   تابعى از  p X  زمانى که
بنابراین رابطه به دست آمده از قضیه بیز را مى توان به صورت زیر بیان کرد:

PrPosterior ior Likelihood 

 پس ازآنکه تابع راستنمایى  این رابطه بیان مى کند که براى انجام یک استنباط بیزى درباره ى پارامترهاى نامعلوم 
مناسب مسئله معرفى شد (که این موضوع نیازمند گردآورى داده هاى مناسب به همراه توزیع نمونه گیرى مناسب 
با این داده هاست (درك درست از ماهیت داده ها در انتخاب توزیع نمونه گیرى بسیار بااهمیت است.))، آنگاه باید 
تابع توزیع پیشین براى تمام پارامترها مشخص شود تا با استفاده از این تابع یا توابع، تابع راست نمایى موزن 
 است. باید توجه داشت که در رابطه باال  بدست آید که این تابع راست نمایى موزن همان توزیع پسین پارامتر 

 مى تواند تابعى از متغیرهاى دیگر باشد.
4-2- روش هاى تقریبى یافتن توزیع پسین پارامترها

به منظور یافتن توزیع پارامترها از دو روش استفاده مى شود که در ادامه به معرفى آن ها پرداخته شده است. 
(1MCMC) 4-2-1- روش شبیه سازى مونت کارلوى زنجیره هاى مار کف

با این روش (MCMC) مى توان از شبیه سازى هاى وابسته براى توزیع پسین استفاده کرد. تقریباً تمامى انواع 
توزیع هاى پسین را با استفاده از این روش تقریب مى زنند. مهم ترین نکته در مورد این روش آن است که در 
صورت ارگودیک2 بودن، توزیع ایستا به دست خواهد داد، بدین معنى که به طور اساسى، با ادامه تکرارها دچار 
جهش، تغییر و تکامل نمى شود. همچنین توزیع ایستا تحت تأثیر مقادیر اولیه قرار نمى گیرد. (مکیان و رستمى، 

(1397
4-2-2- نمونه گیرى گیبس3

در این پژوهش از روش نمونه بردارى گیبس به عنوان یکى از روش هاى MCMC استفاده شده است. روش 
نمونه بردارى گیبس بر مفهومى که توزیع تمام شرطى4 نام دارد، تکیه مى کند. در توزیع تمام شرطى تمام 
پارامترها بجز پارامترى که بر آن تمرکز داریم را ثابت نگه مى داریم. با فرض آنکه بردار پارامترها به صورت 

1. Markov Chain Monte Carlo 
2. Ergodic
فرض ارگودیکى بدین معنى است که گشتاورهاى نمونه اى که براساس یک سرى زمانى با تعداد محدودى مشاهده محاسبه شده اند زمانى که 
 و واریانس هاى  tE X =ì T میل مى کند، متناظر با گشتاورهاى جامعه خواهند بود. این مفهوم تنها زمانى معنى دار است که امید ها  

 براى تمامى زمان ها مقادیر ثابتى باشند (اقتصادسنجى پیشرفته، مکیان و رستمى، ص 18، نشر نور علم،1397).  2
t tVar X 

3.Gibbs Sampling
4. Full Conditional distribution
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k باشد، براى شبیه سازى با استفاده از  i امین مقدار شبیه سازى شده پارامتر  i

k  و 1 2, ,..., k   
نمونه گیرى گیبس به صورت زیر عمل خواهیم کرد:
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و با ادامه دادن این کار، حجم مطلوب بدست مى آید (GREENBERG,2008). در این تحقیق از این رویکرد 
براى محاسبات بیزى توزیع پسین پارامترهاى در مدل استفاده شده است.

5- تجزیه وتحلیل مدل
در ادامه به تشریح کاربرد روش بیزى براى استخراج توزیع مولد داده هاى مخارج مالیاتى و بررسى تاثیر مخارج 

مالیاتى بر روى رشد اقتصادى در ایران پرداخته شده است.
5-1- استخراج توزیع مولد داده هاى مخارج مالیاتى در ایران

از آنجاکه راجع به مخارج مالیاتى آمار رسمى وجود ندارد، در این مطالعه داده هاى جریان مخارج مالیاتى در 
ایران براى دوره 91- 1388 برگرفته از محاسبات انجام شده در مطالعه موسوى جهرمى و همکاران (1393) 
به منظور استخراج توزیع احتمال مولد داده هاى آن براساس رویکرد بیزى مورد استفاده قرار گرفته است1. براى 
این هدف فرض مى شود که داده هاى تحقق یافته مخارج مالیاتى در هر سال تصادفى بوده و تحت تاثیر عوامل 
بیشمار اقتصادى و غیر اقتصادى است. در این شرایط فرض نرمال بودن توزیع جریان مخارج مالیاتى با میانگین 
1 منطقى است2. روابط زیر براى تبیین   t که t نشان دهنده سال و واریانس مشترك وهمسان  نامعلوم 
توزیع احتمال مقادیر مخارج مالیاتى مورد انتظار در سال هاى منتخب است که هدف این مطالعه مى باشد. متغیر 
exp در روابط زیرمخارج مالیاتى را نشان مى دهد. توزیع احتمال این مقادیر به محقق کمک خواهد کرد  ttax

تا عملکرد و رفتار این متغیر را در دوره مورد بررسى خود بدست آورد.
1. به دلیل آنکه آمار دیگرى در زمینه تخمین مخارج مالیاتى وجود ندارد، از نتایج تحقیق موسوى و جهرمى (1393) به عنوان داده اولبه 
براى شبیه سازى توزیع مولد محتمل ترین تخمین مخارج مالیاتى دوره زمانى (1388-1391 ) این مطالعه استفاده کردهایم و از آنجاکه 

نتایج این تحقیق تنها تا سال 1391 در دسترس است حوزه زمانى این تحقیق نیز تا این دوره زمانى را شامل مى شود.
) را ضریب دقت مى نامند و در توزیع مورد استفاده قرار مى دهند. هدف از این استفاده نشان دادن درجه اعتماد  2. در رویکرد بیزى معکوس واریانس (

محققین به باورهایشان راجع به پارامترها در توزیع پیشین است.
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1 است   t و واریانس  در رابطه (1) فرض شده است که تابع راستنمایى مخارج مالیاتى، نرمال با میانگین 
فرض شده است که این میانگین توزیع در سال هاى مورد مطالعه مى تواند متفاوت باشد. به دلیل اینکه محققین 
اطالعات پیشین مطمئنى راجع به اطالعات مخارج مالیاتى در اقتصاد ایران در اختیار نداشته اند، در این رابطه 
فرض شده است که تابع چگالى پیشین پارامتر میانگین، داراى توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس 100 
است1 (تابع نرمال ناآگاهى بخش پیشین2). عالوه بر این، فرض شده است که پارامتر دقت تابع راست نمایى 
داراى توزیع گاما با پارمترهاى 0,001 و 0,001 است. نتایج ارائه شده در جدول 1 نشان دهنده میانگین و انحراف 
معیار پسین مخارج مالیاتى در سال هاى 1388 تا 1391 است که براساس رابطه (1) با استفاده از تولید 10000 

زنجیره مارکفى شبیه سازى شده با الگوریتم نمونه گیرى گیبس بدست آمده اند.
جدول (1)- خروجى پسین معادله (1)

پارامتر میانگین پسین انحراف معیار پسین فاصله اعتبار95٪1

1388 14,93 3,323 (43,8 و47,21)

1389 11,02 3,353 (36,4 و 63,17)

1390 8,26 3,321 (753,1 و 92,14)

1391 6 3,3 624.-0 و 72,12)
 8,73 1,323 (613,6 و 8,11)

بنابرایـن، چنانچـه بپذیریـم کـه میـزان مخـارج در سـال هاى مختلـف متغیرهایـى تصادفـى مسـتقل از هم 
(فـرض اسـتقالل توزیع هـاى مولـد مشخص شـده بـر اسـاس روابط فـوق در اینجا یـک فرض سـاده کننده 
اسـت کـه محدودیـت حجـم کـم نمونه بـر مـدل تحمیـل کـرده اسـت) و داراى توزیع نرمـال اسـت، آنگاه 
میانگین هـاى پسـین به صورتـى کـه در جـدول شـماره یک نشـان داده  شـده اسـت، خواهـد بـود. بنابراین، 
براسـاس نتایـج جـدول شـماره یـک بـه ازاى هـر میانگین پسـین یک توزیـع مولد بـراى داده هـاى مخارج 

1. توزیع هاى ناآگاهى بخش زمانى مورد استفاده قرار مى گیرند که محقق اطالعات اولیه مناسبى در زمینه پارامتر مورد توجه در اختیار نداشته باشد. در 
زمانى که توزیع پیشین این پارامترمورد توجه نرمال است فرم ناآگاهى بخش داراى میانگین صفر و واریانسى حداقل برابر با 100 است. در این مطالعه با 

توجه به رابطه (1) واریانس را برابر با سطح حداقل یعنى 100 انتخاب کرده ایم که در تحقیقات تجربى امرى مرسوم است.
2.Vague Normal Prior



پژوهشنامه مالیات/شماره چهل و یک (مسلسل 89)، بهار 1398 62
مالیاتـى هـر سـال وجـود دارد. ایـن موضـوع تحلیـل و بررسـى مـورد نظـر را پیچیـده مى کنـد. بـه منظـور 
کاهـش پیچیدگى هـاى ناشـى از وجـود توزیع هاى مولد چندگانه براى هر سـال، یکسـان بـودن توزیع مولد 
داده هـاى مخـارج مالیاتى در سـال هاى مختلف با اسـتفاده از تحلیـل واریانس یک طرفه را بررسـى مى کنیم 
(برابـرى میانگین هـاى پسـین مخـارج مالیاتى در سـال هاى مختلـف را بررسـى مى کنیـم). از آنجاکه فرض 
شـده اسـت واریانـس توزیع مولد داده ها در سـال هاى مختلف همسـان اسـت، ایـن آزمون متناظـر با آزمون 
یکسـانى توزیـع مولـد داده هـاى مخـارج مالیاتـى در سـال هاى مختلف اسـت. ایـن موضوع معادل بررسـى 
انتقـال توزیـع مولـد داده هـا در طـول زمان اسـت. لـذا فرضیه صفـر و فرضیه مقابل ایـن آزمـون را مى توان 

به صـورت زیـر بیـان کرد:
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بـا توجـه بـه نتایـج ارائـه شـده در جـدول شـماره یـک میانگیـن توزیـع داده هـاى مخـارج مالیاتـى 
در طـول زمـان کاهشـى بـوده اسـت. لـذا، بـه نظـر مى رسـد کـه توزیـع مخـارج مالیاتـى در طـول 
عـدد  یـک  به صـورت   c  (1*) رابطـه  در  خاطـر  بدیـن  اسـت.  شـده  منتقـل  چـپ  سـمت  بـه  زمـان 
شـود. بررسـى  زمـان  طـول  در  چـپ  سـمت  بـه  توزیـع  انتقـال  ایـن  تـا  مى شـود  انتخـاب  منفـى 
 بررسـى نمـودار جعبـه اى چگالى پسـین اختـالف میانگین هـا (نمودار 1) نشـان دهنده آن اسـت که تفاوت 
میانگین هـاى پسـین مخـارج مالیاتى (mudiff) در سـال هاى مختلف نسـبت به یکدیگر معنى دار نیسـت. 
بعبارتـى دیگـر، نمودارهـاى جعبـه اى خـط یکسـان را قطـع کرده انـد، یعنـى در نقطـه اى از لحـاظ آمارى 
تفـاوت آنهـا برابـر بـا صفر اسـت. این بـه معنى آن اسـت که بـراى مثال کاهش مخـارج مالیاتى در سـال 
1391 نسـبت بـه سـال 1388 (به میـزان 8,932) معنى دار نیسـت (به جـدول 1 مراجعه کنیـد). با این حال 
میانگین هـاى پسـین مخـارج مالیاتـى هرسـال از هـم متفاوت اند (نمـودار 2). بنابرایـن، باوجـود تفاوت در 
میانگیـن پسـین در هرسـال، ایـن میـزان تفـاوت به انـدازه اى کـه در نمـودار شـماره یک نشـان داده شـده 
اسـت، تصادفـى اسـت. لذا، توزیـع احتمال مولـد داده هاى مخـارج مالیاتى، در سـال هاى منتخب یکسـان 

مى باشـد. 
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نمودار (1)- نمودار جعبه اى اختالف میانگین هاى پسین مخارج مالیاتى

نمودار(2)- نمودار جعبه اى میانگین پسین مخارج مالیاتى1

در رابطه (1) معادله با استفاده از فرض همسانى واریانس هاى فرآیند مولد داده هاى مخارج مالیاتى در سال هاى 

1. نمودار 1 و 2 به ترتیب تفاضل میانگین هاى پسین (mudiff) و سطح مطلق میانگین مخارج مالیاتى (mu) را براساس رابطه 1 نشان مى دهند.
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مختلف به منظور استخراج توزیع مولد داده هاى مخارج مالیاتى تنظیم شده است. نتیجه آزمون تحلیل واریانس به 
منظور بررسى یکسانى توزیع مولد داده ها به این فرض حساس است. رابطه 2 با فرض ناهمسانى واریانس فرآیند 
مولد داده ها مخارج مالیاتى تنظیم شده است تا براساس رابطه 2، آنالیز واریانس با فرض واریانس ناهمسانى 
مخارج مالیاتى براى سال هاى مختلف مدل سازى شده است. همچنان که نمودار شماره سه نشان مى دهد، این 

الگو نیز بیانگر تصادفى بودن میزان تغییرات ساالنه مخارج مالیاتى است:
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تفاوت این معادله با معادله شماره یک در آن است که در اینجا فرض همسانى واریانس داده هاى مخارج 
نمودار  در  نمى شود.  رعایت  زمان  از  تابعى  به عنوان  راستنمایى  تابع  دقت  پارامتر  گرفتن  مفروض  با  مالیاتى 
براساس  است.  شده  داده  نشان  هم  به  نسبت  ساالنه   (mudiff) پسین  میانگین هاى  تفاضل  سه  شماره 
یافته هاى ارائه شده در این نمودار این تفاوت ها همانند حالت قبل تصادفى است؛ زیرا همانند مورد قبل خط 
همسانى میانگین ها را قطع کرده اند، به این معنى که قطع کردن خط عمودى نمودار شماره سه داللت بر 
این دارد که تفاوت معنى دارى میان میانگین ها وجود ندارد (یعنى تفاوت میانگین ها برابر با صفر شده است).

نمودار (3)- فاصله اعتبار تفاوت در اختالف میانگین هاى پسین مخارج مالیاتى (فرض 
ناهمسانى واریانس هاى ساالنه)
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t در هر دو حالت (جدوال شماره یک و دو) نشان دهنده تقریب نزدیک آنهاست. بنابراین،  مقایسه میانگین هاى 
با درجه ى باالیى از اطمینان مى توان گفت که هرچند میانگین مخارج مالیاتى در طول زمان به طور معنى دارى 

روند کاهشى را طى کرده است (چهار سطر آخر جدول شماره دو).
جدول (2)- وضعیت توزیع پسین مدل (2)

پارامترمیانگینانحراف استانداردفاصله اعتبار٪95
(9,87,18,14-)7,0524,032

1388 1389 

(5,87,19,73-)6,4016,779
1388 1390 

(3,01,21,1-)6,1439,058
1388 1391 

(7,126,12,42-)4,8192,748
1389 1390 

(4,461,13,91-)4,4585,026
1389 1391 

(4,87,9,01-)3,3822,279
1390 1391 

(3,524,26,7)5,8215,04
1388

(2,87,19,04)3,9511,01
1389

(2,725,13,6)2,7328,258
1390

(1,924,9,926)2,0045,979
1391

منبع: یافته هاى تحقیق

امـا کاهـش سـاالنه مخـارج مالیاتـى در دوره زمانـى 1388-1391 به میزانـى کـه در داده ها مشـخص اسـت، 
براسـاس مدل سـازى آنالیـز واریانس بیزین مـزدوج نرمال1، تصادفى اسـت (تمامى فاصلـه اعتبارهاى اختالف 
میانگین هـا در طـول زمـان از صفـر مى گذرنـد). تصادفـى بودن به این معنى اسـت کـه توزیع مخـارج مالیاتى 

در طـى زمـان تفاوتى نکرده اسـت.

1. مدل بیزین مزدوج به مدلى گفته مى شود که تابع توزیع پسین پارامترهاى هم خانواده توزیع پیشین پارامترها باشد. این مدل ها پیچیدگى هاى 
محاسباتى گشتاورهاى توزیع پسین پارامترها را کاهش مى دهند. در این مطالعه، استفاده از توزیع نرمال براى پارامتر میانگین و توزیع گاما براى 
پارامترهاى ضریب دقت، سبب خواهد شد تا توزیع پسین میانگین ها نیز از نوع نرمال باشد. به همین دلیل مدل از نوع آنالیز واریانس بیزین مزدوج 

نرمال خواهد بود.
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5-2- تأثیر مخارج مالیاتى در بخش هاى مختلف بر رشد تولید ناخالص ملى با روش ضرایب تصادفى 

بیزین
فرض منطقى آن است که بپذیریم افزایش و کاهش مخارج مالیاتى از یک سال به سال دیگر به روشى مستقل 
صورت نمى گیرد، بلکه با داشتن مقادیر هر سال مى توان تا حدودى مقادیر سال هاى بعد را پیش بینى کرد. در 
بخش پیشین شواهدى مبنى بر وجود شباهت هاى توزیع مولد داده هاى مخارج مالیاتى در سال هاى مختلف بود 
که فرض باال را تایید مى کند. در این بخش بر مبناى توزیع بدست آمده مخارج مالیاتى در بخش پیشین تأثیر 
مخارج مالیاتى در هر سال بر رشد اقتصادى در یک مدل ضرایب تصادفى مورداستفاده قرار مى گیرد. براى این 
منظور 4 بار از توزیع مخارج مالیاتى به میزان 10000 داده در هربار نمونه گیرى شده و میانگین این نمونه هامورد 
استفاده قرار مى گیرد. علت استفاده از این میانگین ها بجاى داده هاى مطالعه جهرمى و همکاران (1393) این 
است که در این حالت ضریب دقت توزیع داده ها افزایش یافته است، زیرا عالوه بر داده ها از اطالعات اضافى 
درباره حوزه تغییرات این داده ها با استفاده از آنالیز واریانس تصادفى بیزین مزدوج استفاده مى شود. در اصطالح 
آمارى به این موضوع انقباض واریانس1 گفته مى شود. در مدل ضرایب تصادفى فرض مى شود که میانگین تابع 
راست نمایى مخارج مالیاتى، تابعى خطى از متغیر رشد است. در این صورت، با فرض توابع چگالى پیشین و تابع 

چگالى فوق پیشین زیر، خواهیم داشت:
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1. Shrinkage in Variance
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در تابع راستنمایى تصریح شده در رابطه (3) روابط میان متغیرهاى وابسته و توضیحى در قالب تابع توزیع احتمال 

 

مناسب با نوع داده ها تصریح مى شود. از آنجاکه داده هاى متغیر وابسته ى رشد سرانه پیوسته است، لذا، تابع 
توزیع به صورت توزیع نرمال معرفى شده است. توابع چگالى پیشین، باورهاى محقق را راجع به اندازه ضرایب و 
پارامترهاى تعریف شده در قسمت تابع راستنمایى نشان مى دهد. تابع چگالى فوق پیشین، ارتباط و وابستگى شرطى 
ضرایب و پارامترهاى تصریح شده در تابع راستنمایى را با استفاده از توزیع هاى احتمالى خاص تصریح مى کند. این 
 به یکدیگر مرتبط مى کند و از این طریق   و  t را از طریق  مفهوم (چگالى فوق پیشین) پارامترهاى 
t را افزایش مى دهد. جان توکى (1998) این خاصیت را توان  ضریب دقت تخمین هاى مربوط به پارامترهاى 
قرض گرفته شده1 مى نامد. به جهت نااطمینانى از اثر مخارج مالیاتى بر رشد سرانه، واریانس مدل در قسمت فوق 
پیشین برابر با 1000 در نظر گرفته شده است (این فرض در ادبیات اقتصادسنجى بیزین مرسوم است). همچنین 
فرض شده است که ضرایب تابع راستنمایى تصادفى بوده و توسط توزیع نرمالى با میانگین صفر و ضریب دقت 
یک هزارم تولید شده است. عالوه بر این در این مدل فرض شده است که ضرایب دقت تابع چگالى پیشین 
نیز تصادفى بوده و تابع چگالى فوق پیشین گاماى معکوس با مقادیر پارامترى برابر با یک هزارم تولید شده اند.

نمودار (4)- شبکه  بیزین تولیدکننده  داده هاى موسوى جهرمى و همکاران (1393)

معادالت (3) مدل سازى شبکه بیزین رسم شده در شکل 4 است. بر اساس این شکل میانگین هاى پسین 
سال هاى مختلف مخارج مالیاتى، همگى مقادیرى تصادفى از توزیع بزرگ تر با میانگین فوق پیشین mu هستند. 
استفاده از این روش به دلیل آنکه در این مطالعه از توزیع احتمال مولد برآوردهاى موسوى جهرمى و همکاران 
1. Borrowing Strength
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(1393) به جاى داده هاى واقعى استفاده شده ، مناسب مى نماید. در اینجا براى هر سال 10000 داده تصادفى 
برگرفته از توزیع مولد آنها در 4 حلقه و به ازاى آنکه مقدار اولیه شبیه سازى در هرسال داده ى برآورد شده مطالعه 
جهرمى و همکاران باشد، تولید شده و سپس میانگین هر حلقه از این اعداد بعنوان تخمینى از مخارج مالیاتى در 
نظر گرفته شده است. این روش سبب کاهش اریبى ناشى از حذف متغیرهاى مرتبط به همراه کاهش خطاى ناشى 
از داده هاى برآورد شده بجاى داده هاى واقعى مى شود. قابل توجه است که در شکل فوق دوایر سفید نشان دهنده 

برآوردهاى کارشناسان در 3 سطح براى سال هاى 1388 تا 1391 مى باشد  
از آنجاکه در تحلیل بیزى، پارامترها برخالف رویکرد کالسیک مقادیرى تصادفى و نامعلوم هستند، باید توزیع آنها 
را یا با استفاده از روش هاى تحلیلى و یا با استفاده از روش هاى شبیه سازى برآورد کرد. سپس براساس گشتاورهاى 
مرتبه اول مانند میانگین یا میانه رفتار پارامتر که مقدارى تصادفى است توضیح داد. بدین منظور، پس از تصریح 
مدل با استفاده از روش شبیه سازى مونت کارلو زنجیره هاى مارکفى (MCMC) با 10000 تکرار توزیع پسین 

پارامترهاى رابطه (3) تصادفى مدل برآورد مى شود. نتایج تخمین رابطه (3) در جدول (3) ارائه شده است.
جدول (3)- نتایج تخمین مدل ضرایب تصادفى رشد سرانه

پارامتر میانگین پسین انحراف معیار فاصله اعتبار 95٪
1388 0,1513 2,78 (5,563,4,83-)

1389 1558,-0 0,896 (1,217-،4,405-)

1390 5493,-0 2,242 (1,942 ،5,624-)

1391 0,3799 1,34 (3,976,2,52-)
 04648,-0 0,902 (1436-،4,735-)
 38,14 23 (0,02113,84,28)

exp.tax 44,1 58,3 (0,002738,11,24)
، بر رشد تولید ناخالص ملى سرانه است. (  جدول فوق نشان دهنده  تأثیر منفى میانگین مخارج مالیاتى، 

، سطر پنجم جدول 3). با این  وجود، این تأثیر قابل توجه نیست، یعنى با افزایش یک درصد در  0.04  

مخارج مالیاتى تنها 0,04 درصد رشد اقتصادى کاهش مى یابد. این موضوع مى تواند به این علت رخ داده باشد 
که مخارج مالیاتى به نسبت بیشترى شامل جزء فرار مالیاتى است و یا توزیع معافیت هاى مالیاتى به گونه ایى 
که رشد اقتصادى را تحریک کند نبوده است. به عبارتى دیگر، باعث تحریک سرمایه گذارى خارجى و یا داخلى 
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نشده است. مخارج مالیاتى همچنین تأثیر مخارج هرسال بر رشد اقتصادى در سال هاى مختلف متفاوت بوده و 
1389 از آنجاکه فاصله اعتبار این ضریب شامل  بیشترین تأثیر را بر رشد در سال 1389 داشته است (ضریب 
صفر نمى باشد اما باقى ضرایب شامل صفر هستند. به عبارت دیگر، حرکت مقدار عددى فاصله اعتبار در سطح 
95 درصد طبق جدول شماره 3 از منفى به مثبت مى باشد، یعنى از نقطه صفر مى گذرد، لذا معنى دار نمى باشد.  
فقط اثر ضریب سال 1389 معنى دار تلقى مى شود و باقى ضرایب اثرگذارى برابر با صفر دارند). در نمودار 4 نیز 

توزیع پسین ضرایب یا پارامترهاى جدول 3 نشان داده شده است.

نمودار (5)- توزیع پسین ضرایب بتا در مدل ضرایب تصادفى

5-خالصه و نتیجه گیرى
با اینکه درآمدهاي  نفتی  بخش  مهمی  از بودجه   کشور را در جهت  تأمین  مالی  برنامه هاي  توسعه  براي  اجراي  
طرح هاي  زیربنایی  تشکیل  داده  است ، ولى فشارهاى سیاسى، تحوالت منطقه و تحریم هاى شدید نفتى باعث 
کاهش قیمت نفت طى سال هاى اخیر شده است. لذا این مهم بر برنامه ریزى هاى اقتصاد متکى به نفت ما صدمه 
وارد کرده است. بنابراین الزم است على رغم دریافت دالرهاى نفتى، نگران قیمت و تحوالت بازار نفت نیز باشیم. 
وجود این نوسانات در درآمد هاى نفتى، کشور را ملزم به دست یابى منبع درآمدى دیگرى کرده است که به  دوراز 
تکانه هاى خارجى بوده و بیشتر از طریق منابع داخلى تأمین شود. یکى از مهم ترین این منابع مالى، مالیات ها 
هستند. از طرفى بنابر دالیلى، دولت قادر به وصول تمام درآمدهاى مالیاتى نیست. بخشى از درآمدهاى مالیاتى 
به علت وجود معافیت ها، امتیازات و سیاست هاى تشویقى قابل وصول نبوده و به عبارتى به عنوان درآمد مالیاتى 
ازدست رفته یا مخارج مالیاتى شناخته مى شوند. بخش دیگرى از   مالیات ها به دلیل فرار مالیاتى جزء مخارج 
مالیاتى منظور مى گردد. در مطالعه انجام شده با استناد به مطالعه موسوى جهرمى و همکاران (1393) که مخارج 
مالیاتى ایران براى دوره زمانى 91-1388 را بر اساس ارزش افزوده محاسبه کرده اند، با روش شبیه سازى بیزى 
توزیع مولد این داده ها براساس فرض توزیع نرمال در دو حالت وجود همسانى واریانس و ناهمسانى واریانس 
توزیع  داده ها در طول زمان بدست آورده شد. به منظور بررسى انتقال توزیع در طول زمان از روش آنالیز واریانس 
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بیزى یک طرفه استفاده شد و نهایتاً اثر درآمدهاى مالیاتى از دست رفته بر رشد اقتصادى با استفاده از روش 
ضرایب تصادفى مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که در دوره موردبررسى تغییرات مخارج 
مالیاتى روند کاهشى داشته و در هرسال میانگین پسین این تغییر تصادفى بوده است. همچنین تأثیر مخارج 
هرسال بر رشد در سال هاى مختلف متفاوت بوده، اما میانگین اثر مخارج مالیاتى بر رشد اقتصادى ناچیز بوده 
(0,046- درصد) و بیشترین اثرگذارى بر کاهش رشد اقتصادى مربوط به سال 1389 بوده است. بر این اساس 
پیشنهاد مى گردد که با محاسبه میزان مخارج مالیاتى به عنوان مالیات از دست رفته (چه قانونى از لحاظ وجود 
امتیازات مالیاتى و یا غیرقانونى به عنوان فرار مالیاتى) و اطالع رسانى آن به مردم که کاهش درآمدهاى مالیاتى 
چه اثراتى مى تواند بر بهبود وضعیت زندگى مردم داشته باشد، شفافیت و ترویج فرهنگ پرداخت مالیات را ترویج 

نمایند.
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