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چکیده

با توجه به نقش و وظایف دولت در اقتصاد هر کشور و اهمیت تأمین مالی آن از طریق درآمدهای مالیاتی به 
عنوان یکی از منابع پایدار و قابل کنترل ، در این مطالعه ضمن بررسی عوامل مؤثر بر درآمدهای مالیاتی و مبانی 
نظری مربوط به آن، انتخاب متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران در دوره زمانی 
سال های 1350 تا 1396 با استفاده از مدل های پویای TVP DMA صورت پذیرفته است. در مدل های سنتی 
اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته و معنی دار یا بی معنی بودن تأثیر آن به صورت کلی در دوره زمانی مدنظر، 
مورد بررسی قرار می گیرد. روش TVP DMA این قابلیت را دارد که تأثیرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر 
وابسته را در هر یک از سال های دوره زمانی، مورد بررسی قرار دهد. برتری این مدل نسبت به سایر مدل های 
اقتصادسنجی این است که این مدل ها امکان تغییر متغیرهای ورودی به مدل و همچنین تغییر ضرایب متغیرها 
 TVP  و TVP DMA در طی زمان را فراهم می کند. نتایج حاصل از این تحقیق بر اساس خروجی مدل های
DMS نشان دهنده این است که در اقتصاد ایران متغیرهای درجه باز بودن اقتصاد، رشد بودجه عمرانی، تورم، 

متوسط نرخ مالیاتی و رشد درآمدهای حقیقی به ترتیب مهمترین متغیرهای مؤثر بر رشد مالیات های مستقیم و 
متغیرهای رشد درآمدهای حقیقی، رشد بودجه عمرانی، تورم، حجم اقتصاد زیرزمینی، نرخ ارز بازار غیررسمی و 
نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی به ترتیب مهمترین متغیرهای مؤثر بر رشد درآمدهای 

مالیاتی غیرمستقیم هستند.
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1- مقدمه
مالیات به عنوان مهم ترین منبع درآمدي نقش ویژه اي در تأمین مالی دولت ها در کشورهای مختلف جهان به ویژه 
کشورهای توسعه یافته دارد، به طوری که سهم مالیات در ترکیب منابع درآمدی دولت در برخی کشورهای توسعه 
یافته به بیش از 90 درصد می رسد )سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی، 2017(. در کنار وظیفه تأمین مالی 
بودجه دولت، مالیات در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک ابزار مهم سیاستگذاری مالی و اقتصادي، محسوب 
می شود1 )ایمانی برندق و همکاران، 1395(. در این کشورها بخش اصلی سیاست های اقتصادی برای بهبود توزیع 
درآمد، تخصیص منابع و سایر سیاست های بازدارنده یا توسعه گر از طریق اعمال سیاست های مالیاتی پیگیری 
می شود. با توجه به نقش و وظایف دولت در اقتصاد هر کشور و ضرورت تأمین مالی آن برای انجام وظایف 
تعریف شده، شناخت دقیق  عوامل مؤثر بر درآمدهاي مالیاتی به عنوان منابع پایدار و کنترل پذیر، می تواند راه را 

براي تدوین سیاست هاي کارآ هموارتر سازد.
علی رغم تالش هاي صورت گرفته طی سال هاي اخیر برای توسعه نظام مالیاتی در ایران، به دلیل وجود درآمدهای 
سرشار نفتی، نظام مالیاتی هنوز با چالش هاي بسیاري مواجه است و به جایگاه واقعی خود در تأمین منابع مالی 
بودجه دولت دست نیافته است. بررسی ها نشان دهنده این واقعیت است که طی سال هاي 1352- 1395 متوسط 
سهم درآمدهاي نفتي از کل درآمدهاي دولت حدود 55 درصد و سهم درآمدهاي مالیاتي از کل درآمدهاي 
دولت حدود 31 درصد بوده است. سهم مالیات از منابع بودجه عمومی به عنوان یکی از شاخص های مرتبط 
با نقش مالیات در تأمین مالی بودجه دولت در ایران نشان می دهد که در سال های 1390 تا 1397 علی رغم 
تالش های فراوان برای تقویت نظام مالیاتی، سهم مالیات از حدود 31 درصد در سال 1390 به رقم به حدود 42 
درصد در سال 1397 افزایش یافته است )آمارهای خزانه داری کل کشور، 1397(. نسبت های فوق گویای این 
واقعیت است که ساختار اقتصاد ایران و ترکیب منابع بودجه دولت، به درآمدهای غیرمالیاتی وابسته بوده و بخش 
قابل توجهی از منابع بودجه ي دولت از محل فروش نفت تأمین مي شود. این در حالی است که میانگین سهم 
مالیات از کل درآمدهای دولت در کشورهای منتخب در سال های مختلف بیش از 64 درصد بوده است )آمارهای 
GFS، 2017(. باال بودن سهم درآمد حاصــل از فروش نفت و پایین بودن ســهم درآمدهاي مالیاتی در ترکیب 

درآمدهای دولت، عالوه بر آن که عوارض ناگواري همچون؛ وابســتگی درآمد کشــور به صــدور یک کاال را در 
بر دارد، اقتصاد کشور را از امکان استفاده از ابزار سیاست های مالی محروم می سازد )ایراندوست و مداح، 1397(. 
دو اهمیت تأمین منابع مالی از طریق مالیات و اجرای سیاست های اقتصادی با ابزار نظام مالیاتی، در شرایط 
فعلی اقتصاد ایران و با توجه به موانع و محدویت های ناشی از تحریم های بین المللی پر اهمیت تر شده است. 

. نظام مالیاتی ترکیبی از دستگاه مالیاتی، مؤدیان مالیاتی، قانون و روش هاي عملیاتی است. 1



67 )TVP DMA( ارزیابی عوامل مؤثر بر درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران با رویکرد مدل های میانگین گیری پویا

این موضوع بیشتر با هدف کاستن از مخاطرات بیان شده برای اقتصاد تک محصولی ایران و بهره مندی از 
سایر مزایای ناشی از داشتن یک نظام مالیاتی منسجم و کارآمد و استفاده از آن برای تأمین منابع مالی دولت 
و همچنین تحت تأثیر قراردادن پارامترهای اقتصاد کالن و نیز کنترل آنها در حد بهینه و مدنظر برنامه ریزان 
اقتصادی؛ مدنظر می باشد. در این شرایط شناخت دقیق عوامل مؤثر بر درآمدهای مالیاتی و تأثیر تحوالت آنها 
بر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، قدرت چانه زنی دستگاه وصول کننده مالیات در مواجهه با مقامات محلی 
را افزایش و احیاناً مشارکت آنها را در کمک به برنامه های وصول مالیات به دنبال خواهد داشت. در این مقاله 
سعی شده با توجه به نقش و اهمیت درآمدهای مالیاتی در اقتصاد و همچنین تأثیر آن بر سایر مناسبات اجتماعی 
و فرهنگی کشور، عوامل مؤثر بر درآمدهای مالیاتی ایران )به تفکیک درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم( 
مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله از پنج بخش تشکیل شده است. پس از مقدمه در بخش دوم مبانی نظری 
مربوط به موضوع ظرفیت مالیاتی و عوامل مؤثر بر آن بیان شده است. در بخش سوم نتایج مطالعات داخلی و 
خارجی و پیشینه تحقیق تبیین شده است. در بخش چهارم روش شناسی و همچنین مدل مطالعه و در نهایت در 

بخش پنجم نیز یافته های تحقیق و نتایج حاصل از آن جمع بندی و ارائه شده است. 

2- مبانی نظری 
برای شناخت عوامل مؤثر بر درآمدهای مالیاتی در یک اقتصاد، باید موضوع ظرفیت مالیاتی و عوامل مؤثر بر 
شکل گیری آن مدنظر قرار گیرد. دیدگاه های مختلفی در خصوص نحوه تبیین مفهوم ظرفیت مالیاتی وجود دارد. 
برخی ظرفیت مالیاتی را بر مبنای تحوالت ارکان سه گانه تولید ناخالص داخلی، قوانین و مقررات مالیاتی و 
همچنین سازمان وصول کننده مالیات مورد بررسی قرار می دهند. برخی دیگر ظرفیت مالیاتی را در چارچوب دو 
موضوع مهم توان )1( پرداخت مالیات توسط مردم، فعاالن اقتصادی یا مؤدیان و )2( توان و قابلیت های نهادی 
دولت در دریافت مالیات مورد بررسی قرار داده اند. گروه دیگری نیز موضوع ظرفیت مالیاتی را موضوعی چند 
وجهی دانسته و تحلیل آن را در قالب بررسی مسائل اقتصادی، اجتماعی و نهادی مانند میزان ثبات سیاسی یا 
فساد به عنوان مهمترین عوامل نهادی و همچنین تولید ناخالص داخلی سرانه، ترکیب بخشی تولید، درجه باز 
بودن تجاری و اندازه بخش غیررسمی یا زیرزمینی اقتصاد مورد توجه قرار داده اند )موسوی جهرمی و همکاران، 

1387(. در ادامه دیدگاه  اصلی مرتبط با موضوع ظرفیت مالیاتی با تاکید بر دو دیدگاه اول باختصار آمده است.

2-1- ظرفیت مالیاتی از منظر ارکان نظام مالیاتی
در این دیدگاه ظرفیت مالیاتی تابعی از تحوالت و تغییرات سه رکن اصلی هر نظام مالیاتی )تولید ناخالص داخلی، 
قوانین و مقررات و دستگاه وصول کننده مالیات( است. براین اساس با توجه به تغییرات رخ داده در هر یک از 
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ارکان نظام مالیاتی تعریف خاصی از ظرفیت مالیاتی و انواع آن ارائه می شود. برای نمونه اگر فرض شود در یک 
نظام مالیاتی، قوانین و مقررات و کارایی سازمان وصول کننده مالیات )دو رکن از مجموع سه رکن( ثابت باشند، 
در این صورت میزان مالیات وصول شده یا عملکرد نظام مالیاتی در واقع ظرفیت بالفعل مالیاتی آن کشور را 
نمایان می کند. پس می توان گفت که ظرفیت بالفعل به تحوالت تولید ناخالص داخلی و کیفیت و کمیت آن در 
یک اقتصاد ارتباط دارد. از طرف دیگر اگر در بررسی های صورت گرفته فرض شود که رکن سوم نظام مالیاتی 
)کارایی سازمان وصول کننده مالیات( در حداکثر مقدار خود قرار داشته و دو رکن دیگر ثابت باشند، در این صورت 
ظرفیت بالقوه قانونی مالیاتی1 حاصل می شود. ظرفیت بالقوه یا ظرفیت قانونی در حقیقت، بیانگر حداکثر مالیات 
قابل وصول از منابع مختلف مالیاتی در چارچوب قوانین مالیاتی و تولید ناخالص داخلی موجود و با فرض حداکثر 
کارایی سازمان وصول مالیات است. بنابراین کارایی و عملکرد سازمان وصول کننده مالیات )با فرض ثبات و 
معین بودن قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین تولید ناخالص داخلی در یک کشور( تعیین کننده ظرفیت بالقوه 
قانونی مالیاتی در یک کشور است. از طرف دیگر اگر رکن دوم و سوم یعنی قوانین مالیاتی و سازمان وصول 
کننده مالیات، قابل تغییر و اصالح فرض شوند و در مقابل رکن تولید ناخالص داخلی ثابت باشد، در این صورت 
ظرفیت اقتصادی مالیاتی حاصل خواهد شد. با تبیین ارائه شده می توان اذعان کرد که اواًل تغییرات ایجاد شده در 
سه رکن تولید، قوانین و مقررات مالیاتی و دستگاه وصول کننده مالیات و ثانیاً تمام عوامل اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی اثرگذار )به صورت مستقیم و غیرمستقیم( بر کیفیت و کمیت سه رکن یادشده، می توانند موجبات تغییر 
در ظرفیت مالیاتی و در نهایت درآمدهای مالیاتی را فراهم نمایند. بنابراین ظرفیت مالیاتی می تواند تحت تأثیر 

عوامل و پارامترهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گیرد )پژویان و درویشی،  1389(.

2-2- توان دولت و مردم به ترتیب در دریافت و پرداخت مالیات
در این دیدگاه، عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی در دو دسته )1( عوامل مؤثر بر توان افراد در پرداخت مالیات و )2( 
عوامل مؤثر بر توان دولت در وصول مالیات دسته بندی شده است. عوامل موثر بر توان افراد و جامعه نسبت به 
پرداخت مالیات توسط دو دسته عوامل ساختاری و ارادی تعیین مي شوند )فهیم یحیایی، 1370(. مهمترین عوامل 
ساختاری تاثیرگذار بر توانایي افراد نسبت به پرداخت مالیات را ميتوان در سطح درآمد سرانه، بافت اقتصادی 
جامعه و اهمیت انواع گوناگون فعالیت ها و سیاست های کالن اقتصادی اتخاذ شده از سوی دولت ها نام برد. سطح 
باالتری از درآمد سرانه عموماً به یک سطح باالتری از پس انداز، نرخ پائینتری از بی سوادی، سطح معقولي از 

توسعه اقتصادی را بدنبال دارد، که در مجموع وضع و جمع آوری مالیات ها را آسان میکند. 
میزان گسترش فرهنگ مالیاتي در جامعه، چگونگي بینش عمومي نسبت به سیستم مالیاتي، احساس مسئوولیت 

1. Potential or Legal Tax Capacity
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و صداقت افراد در پرداخت مالیات، نظر شهروندان نسبت به دولت می تواند بر گسترش فرهنگ مالیاتي در جامعه 
تأثیرگزار باشد، به نحوی که افراد پرداخت مالیات را وظیفه خود بدانند و برداشت صحیحي از وظایف دولت 
در گرفتن درصدی از تولید ملي جامعه و صرف آن در تامین احتیاجات عمومي داشته باشند، از عوامل موثر در 

ظرفیت مالیاتی است )نادر مهرگان، 1383(.
در مورد عوامل مؤثر بر توان دولت در وصول مالیات نیز می توان مهمترین عوامل ساختاری را در قالب وضع قوانین 
مناسب مالیاتي، سهولت دستیابي به پایه های مالیاتي، تعداد مالیات ها در نظام مالیاتي کشور، سطح نرخ های مالیات 
و هزینه های اجرایي وصول مالیات دسته بندی کرد. در بررسی توانایی دولت در موضوع جمع آوری مالیات ها برخی 
عوامل ساختاری دیگر نیز نظیر عدم اجرای کامل و دقیق قوانین و مقررات در برخی از کشورهای در حال توسعه 
بدلیل نامناسب و ناکارا بودن سیستم های اداری و روش های اجرایی که خود عامل مهمی در پایین ماندن سطح 

درآمدهای مالیاتی می باشند، اشاره کرد )شیرکالیی و همکاران، 1395(.

2-3- عوامل اقتصادی، اجتماعی و نهادی
عوامل مؤثر بر ظرفیت اقتصادی و در نهایت ظرفیت مالیاتی ثابت نبوده و در طول زمان با بروز تحوالت اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و نهادی ظرفیت ها نیز دچار تحول می شوند. براین اساس عوامل مؤثر بر ظرفیت اقتصادی در 
دو گروه کلی )1( عوامل اقتصادی و )2( عوامل اجتماعی و نهادی دسته بندی می شود. در این دسته بندی اجزاء 
عوامل اقتصادی در قالب عواملی همچون ساختار اقتصادی، مکانیزم های اقتصادی، درجه توسعه یافتگی کشور و 
درجه باز بودن اقتصاد مطرح می شود )عباس عرب مازار، 1388(. در بخش های بعد به نحوه اثرگذاری این عوامل 

بر ظرفیت و درآمدهای مالیاتی اشاره شده است.

2-4- ساختار مالیاتی در اقتصاد ایران و عوامل مؤثر بر درآمدهای مالیاتی
با توجه به تأثیر ساختار نظام مالیاتی در بررسی ظرفیت مالیاتی و عوامل مؤثر بر آن، در ادامه ساختار نظام مالیاتی 

و ترکیب منابع و پایه های درآمدی آن در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. 

ساختار نظام مالیاتی در ایران

در یک تقسیم بندی کلی مالیات ها به دو نوع مالیات های مستقیم و مالیات های غیرمستقیم تقسیم می شوند. 
مالیات های مستقیم بر پایه درآمد و دارایی یا ثروت و مالیات های غیرمستقیم بر پایه مصرف کاالها و خدمات 
تعیین و وضع می شود. بنابراین مالیات مستقیم با توجه به اوضاع و احوال اشخاص )مانند میزان دارایی و درآمد 
آنان( تعیین می شود )اقتداری، 1378(. از طرف دیگر مالیات از حیث جایگاه تحصیل درآمد به چهار منبع به شرح 
زیر تقسیم مي شود )برگرفته از پایگاه قوانین و مقررات مالیاتي(. در ادامه جزییات این تقسیم بندی و پایه های هر 
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یک به صورت جداگانه تبیین شده است. 

مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد از اعمال نرخ مالیاتي مقرر بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقي براي هر فقره از درآمدهاي به 
دست آمده و یا براي جمع درآمد حاصل در یک دوره مالي معین محاسبه و از آنان وصول مي شود. مثل مالیات 

بر درآمد اجاره امالك که موجر موظف به پرداخت آن است.

مالیات بر دارایي

مالیات بر دارایي به واسطه تعلق دارایي به شخص یا تملک دارایي توسط او به وي تعلق می گیرد. مثل مالیات نقل 
و انتقال امالك، سهام و ... که فروشنده هنگام واگذاری دارایی باید پرداخت کند.

مالیات بر سرمایه

منظور از مالیات بر سرمایه، مالیاتي است که اصواًل سرمایه گذاري و یا گردش سرمایه صرف نظر از تحصیل یا 
عدم تحصیل سود، موجب تعلق آن مالیات می شود. 

مالیات بر کاالها و خدمات

مالیات بر کاالها و خدمات، در واقع مالیات بر مصرف است. در این نوع از مالیات، خریدار یا متقاضی کاال یا 
خدمت، براساس درصدی از ارزش کاال یا خدمت خریداری شده یا تعداد کاال، مشمول مالیات با نرخ معینی 
می شود. مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران و انواع عوارض یا مالیات دریافتی از مصرف کاال و خدمات از 

این نوع مالیات می باشند.
در نظام مالیاتی ایران در بخش مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد شامل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، 
مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد مستغالت و مالیات بر ثروت تعبیه شده است. 
در بخش مالیات های غیرمستقیم نیز با عنوان مالیات بر کاالها و خدمات، مالیات بر برخی خدمات دولتی مانند 
مالیات بر نقل و انتقال و شماره گذاری خودرو، مالیات بر خروج مسافر، مالیات بر برخی کاالهای خاص مانند 
حامل های انرژی و فروش سیگار و همچنین مالیات بر عرضه و فروش بخش قابل توجهی از کاالهای تولید 

داخل یا وارداتی عرضه شده در کشور مشمول مالیات است. 

2-5- عوامل مؤثر بر درآمدهای مالیاتی
همانطور که پیشتر و در بخش ظرفیت مالیاتی بیان شد؛ عوامل مؤثر بر درآمدهای مالیاتی در کشورهای مختلف 
بسته به شرایط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آن ها متفاوت است. در یک قالب کلی می توان این 
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عوامل را در چند بخش عمده؛ 1. عوامل اقتصادی، 2. عوامل اجتماعی و فرهنگی، 3. عوامل سیاسی و 4. عوامل 
نهادی یا کیفیت نهادهای کشور دسته بندی کرد. در ادامه منتخبی از عوامل مؤثر بر درآمدهای مالیاتی و نحوه 
اثرگذاری هرکدام به تفکیک تبیین شده در جدول 1 آمده است. سعی شده از تکرار عوامل پیشتر توضیح داده 

شده، اجتناب شود. 

جدول )1(- منتخبی از عوامل مؤثر بر درآمدهای مالیاتی و نحوه اثرگذاری آنها

نحوه تأثیرگذاریعوامل مؤثر منتخبردیف

1
تولید ناخالص ملی و ارزش 
افزوده بخش های صنعت و 

کشاورزی

 T ارائه می شود که  T=T+TY در الگوی ساده اقتصاد کالن تابع مالیات با فرم -
نشان دهنده مالیات در سطح درآمدی صفر و tY هم مالیات القایی است که در ساختار 
مالیاتی اقتصاد نقش مهم تری از مالیات های ثابت دارد. در حساب های ملی، تولید 
ناخالص ملی )GNP( را می توان به عنوان جریانی از درآمد یا محصول لحاظ کرد. در 
کل، این رابطه، ارتباط بین درآمد مالیاتی و تولید ناخالص ملی را نشان می دهد. ترکیب 
بخشی تولید ملی و سهم صنعت، کشاورزی و خدمات از اقتصاد، می تواند بر میزان 
درآمد مالیاتی اثرگذار باشد. علت اهمیت ترکیب بخشی اقتصاد را می توان این گونه 
بیان کرد که مالیات گرفتن از برخی بخش های اقتصاد آسان تر است. به عنوان مثال، 
مالیات گرفتن از بخش کشاورزی ممکن است سخت باشد به خصوص اگر این بخش 
تحت تسلط تعداد زیادی کشاورز خرده پا و فقیر باشد. از سوی دیگر، بخش هایی مثل 
صنعت که تحت تسلط تعداد کمتر شرکت های بزرگ صنعتی است، می تواند مازاد 
مشمول مالیات را افزایش دهد. بنابراین سهم بخش های مختلف از اقتصاد، از عوامل 
مؤثر و تعیین کننده میزان درآمدهای مالیاتی می باشد )گرایی نژاد و چپردار، 1391(.

شناخته  سرمایه  انباشت  و  اقتصادی  رشد  محرکه  موتور  به عنوان  بخش صنعت   -
می شود، دو ویژگی درآمدزایی و اشتغالزایی بخش صنعت برای کل اقتصاد در دوره 
فرآیند توسعه، موجب افزایش درآمد سرانه خواهد شد )دتا،1952: کالدور،1966(. با 
افزایش ارزش افزوده بخش صنعت و در پی آن افزایش اشتغال و درآمد سرانه، فرار از 
پرداخت مالیات کاهش یافته و میزان وصول مالیات باال می رود. بنابراین با افزایش 
سهم ارزش افزوده بخش صنعت به دلیل سهولت اخذ مالیات از این بخش و شفافیت 
قابل حصول در آن، درآمدهای مالیاتی افزایش خواهد یافت )عرب مازار و زایر،1387(.

- باال بودن سهم بخش کشاورزي در اقتصاد، به معناي پایین بودن درجه صنعتی 
شدن کشور و نشان دهنده وضعیت ساختار اقتصادي با گرایش های اقتصاد سنتی و 
بنگاه های اقتصادي  معیشتی در فرایند رشد و توسعه است. در این گونه ساختارها، 
عمدتًا داراي کسب  وکار با مقیاس کوچک و با بهره وری و سود پایین هستند و به 
دلیل سیاست های حمایتی از این کسب وکارها، مالیات اخذ نمی شود. در نتیجه باال 
بودن سهم بخش کشاورزي در تولید ناخالص داخلی، ممکن است کاهش درآمد 
البته این نتیجه گیری  مالیاتی را در پی داشته باشد )سپهردوست و رجبی،1393 (. 
حال  توسعه و همچنین توسعه یافته  است همواره در تمامی کشورهاي در  ممکن 
با افزایش سهم ارزش افزوده بخش کشاورزي و  است  زیرا ممکن  نباشد؛  درست 
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نحوه تأثیرگذاریعوامل مؤثر منتخبردیف

1
تولید ناخالص ملی و ارزش 
افزوده بخش های صنعت و 

کشاورزی

موجب رونق اقتصادي در بخش کشاورزي و   افزایش درآمد کشاورزان این امر 
افزایش تقاضا از سایر بخش های اقتصادي به خصوص بخش صنعت و خدمات  شود، 
به طوري که علی رغم وجود معافیت بر درآمدهاي بخش کشاورزي، تأثیر مالیات در 
بخش کشاورزي به صورت غیرمستقیم از طریق پرداخت مالیات بر مصرف کاال و 
خدمات تقاضا شده، منجر به افزایش درآمدهاي مالیاتی دولت و بهبود عملکرد نظام 

مالیاتی شود )سپهر دوست و باروتی، 1395(.

درآمد سرانه2

درآمد سرانه به دلیل اثراتش روي توانایي پرداخت مالیات ها به عنوان عامل بسیار مهم 
و تعیین کننده ظرفیت مالیاتي تلقي می شود )کمیجانی و یحیایی، 1370(. انتظار می رود 
این متغیر به طور مثبت با سهم مالیات ارتباط داشته باشد. از طرف دیگر با افزایش 
سطح درآمد سرانه و درآمد شخصی، سطح رفاه باالتر می رود و لذا انگیزه سوق یافتن 
به بخش اقتصاد زیرزمینی و به تبع آن فرار مالیاتی کاهش می یابد. از سوی دیگر درآمد 
باعث  جامعه می باشد که خود  رفاه  و  توسعه یافتگی  برای سطح  معیار خوبی  سرانه 
کاهش فرار مالیاتی خواهد شد )فیشلو و فریدمن،1994(. در مطالعات بسیاری درآمد 
سرانه به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده است و تأثیر 
منفی و معنادار این متغیر بر فرار مالیاتی تأیید شده است )تیرا، 2002: صادقی،1391 (.

درآمد نفتی3

اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی، مدیریت مالی، تنظیم برنامه و تخصیص منابع 
عمومی را متاثر می کند. در خصوص رابطه بین درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی 
دو دیدگاه کلی وجود دارد. در دیدگاه اول بیان می شود که وجود درآمدهای نفتی برای 
دولت ها سبب ایجاد بی انگیزگی برای وصول مالیات می شود )تیجرینا و پاگان، 2003: 

رییز و همکاران، 2008: بورنهورست و همکاران، 2009(. 
تحلیل دوم این است که درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکننده نفت سبب افزایش 
درآمدهای مالیاتی و نه کارآیی مالیاتی می شود و از این رو درآمدهای نفتی یکی از تعیین 
کننده های سطح درآمدهای مالیاتی در این کشورهاست )خداویردی، 1380: پورمقیم و 

همکاران،1384: زراء نژاد و همکاران،1393(.

تورم4

پولی کردن کسری بودجه باعث افزایش حجم پول و در نتیجه تورم می شود. این نوع 
تأمین مالی سبب کاهش قدرت خرید و دارایی های حقیقی شده و میزان درآمد وصولی 
حقیقی را کاهش می دهد. تأثیر تورم بر درآمدهاي حقیقی مالیاتی به اثر تورمی تانزي 
معروف است. از طرف دیگر با افزایش نرخ تورم، سطح درآمد واقعی کاهش یافته و 
انگیزه برای ورود به اقتصاد زیرزمینی و فرار از پرداخت مالیات بیشتر می شود. بنابراین 
انتظار بر این است که نرخ تورم تأثیری منفی بر درآمدهای مالیاتی داشته باشد )کرانی 
و نورزاد، 1986؛ فیشبورن، 1981( عالوه بر این در شرایط تورمی اقتصاد، وجود تأخیر 

در وصول درآمدهاي مالیاتی موجب تحمیل زیان  به دولت می شود. 
در  است.  غیرمستقیم  مالیات های  طریق  از  مالیاتی  درآمدهای  بر  تورم  دیگر  اثر 
با نرخ های ویژه  کشورهایی که برخی مالیات های غیرمستقیم و عوارض واردات را 
وضع می نمایند، به دلیل اینکه نرخ ها هماهنگ با تورم، تعدیل نمی شوند، در زمان 

افزایش قیمت ها، زیان های درآمدی به دولت تحمیل می شود )ویتو تانزی، 1998(.
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نحوه تأثیرگذاریعوامل مؤثر منتخبردیف

نرخ ارز5

اثر مستقیم نرخ ارز بر درآمدهای مالیاتی این است که با افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت 
کاالی وارداتی، واردات کاهش می یابد. اثر غیرمستقیم تغییرات نرخ ارز بر درآمدهای 
مالیاتی در قالب کاهش واردات )به ویژه واردات کاالهای سرمایه ای و واسطه ای یا مواد 
اولیه تولید( در اثر افزایش نرخ ارز و کاهش تولیدات داخلی در دوره کوتاه مدت تحلیل 
می شود. تأثیر دیگر غیرمستقیم نرخ ارز را می توان در قالب افزایش سطح قیمت ها و 
توهمات تورمی دانست. تبدیل دارایی های داخلی به ارز خارجی یا اشیاء قیمتی، خروج 
سرمایه به صورت ارز و ...، و در نهایت کاهش ارز در دسترس برای واردات و تولید از 
جمله موارد فوق است. همچنین افزایش معامالت بازار سیاه و اقتصاد زیرزمینی از دیگر 

تبعات منفی تغییرات نرخ ارز بر درآمدهای مالیاتی است )خداویردی،1380(.

نرخ های مالیات6

احتمال کم اظهاری )در سیستم های مالیاتی مبتنی بر خوداظهاری( به طور مثبت به نرخ 
نهایی مالیات وابسته است )آلم و دیگران،1993(. نرخ مالیات بیشتر منجر به یک افزایش 
قوی در سرمایه گذاری های پنهان شده و فرار مالیاتی را افزایش خواهد داد )بایر و سوتر، 
2008(. به عبارت دیگر افزایش حجم مالیات پرداختی، انگیزه برای شرکت در فعالیت های 
.)2003 توپولوس،  )چریس  می دهد  افزایش  را  مالیات  پرداخت  از  فرار  و  زیرزمینی 

فرهنگ7

فرهنگ 1 به عنوان یک عامل اجتماعی قدرتمند قبول مالیات توسط مالیات دهندگان را 
تحت تأثیر قرار می دهد. هنجارهای اجتماعی مختلف و ارزش های اخالقی، مشوق های 
گوناگونی را برای پیروی از مالیات ایجاد می کنند. در واقع ارزش های اخالقی تحت تأثیر 
هنجارهای اجتماعی ممکن است مالیات دهندگان را از درگیر شدن در فرار از پرداخت 
مالیات ممنوع سازد )بالنتورن و کپلن، 2008(. ابعاد فرهنگی مؤثر بر پیروی از مالیات 

در جمع گرایی2 )نظام اشتراکی( و فردگرایی نیز متبلور است )چان و دیگران ،2000(.

تجارت بین الملل8

در رابطه با نوع تأثیر تجارت خارجی بر درآمد مالیاتی، یک فرضیه این است که اگر 
آزادسازی تجاری و افزایش درجه باز بودن، ابتدا از طریق کاهش تعرفه ها انجام شود، 
انتظار می رود که درآمدهای تعرفه ای )و به تبع آن بخشی از درآمدهای مالیاتی( کاهش 
یابد. از سوی دیگر اگر آزادسازی تجاری از طریق تعرفه بندی سهمیه ها، حذف معافیت ها، 
کاهش اوج تعرفه و بهبود آداب و رسوم باشد، می تواند با افزایش درآمد مالیاتی همراه 
باشد )کین و سایمون، 2004(. یک همبستگی مثبت بین باز بودن تجارت و اندازه دولت 
وجود دارد، چرا که به نظر می رسد در جوامعی که دارای اقتصاد بازتری هستند، مخاطرات 
بیشتری وجود دارد و بنابراین تمایل بیشتری برای استفاده از بیمه تأمین اجتماعی وجود 
دارد. این امر باعث گسترده تر شدن نقش دولت در این جوامع شده و افزایش نقش و 
دخالت دولت همواره ضرورت افزایش درآمد مالیاتی را به دنبال دارد )رودریک، 1998 

: تمیزی، 1397(.

1. Culture
2. Collectivism
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غیر از متغیرهای ذکر شده در جدول 1، متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و ساختاری دیگری نیز بر درآمدهای 
مالیاتی تأثیر دارند. متغیرهایی نظیر؛ اعتبارات اختصاص یافته به سازمان مالیاتی )چمن و همکاران، 1396(، 
پیچیدگی مالیاتی )ریچاردسون، 2006: بروکس، 2001(، حکمرانی )اعجاز و احمد، 2010: گوپتا، 2007(، اندازه 
دولت )آلم و مارتینز- وازکوئز، 2001: دادگر و همکاران، 1392: امبای،2007( و تشریک اطالعات )سید زارع، 

1380: ضیایی و همکاران، 1396( که به دلیل محدودیت از ذکر همه آنها اجتناب شده است.

3- پیشینه پژوهش
نتایج برخی از مطالعات داخلی و خارجی مهم صورت گرفته در خصوص موضوع تحقیق در قالب جدول 2 آمده است. 

جدول )2(- نتایج حاصل از مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته در خصوص عوامل مؤثر بر درآمدهای مالیاتی

نتایج و دستاوردهاموضوع مورد بررسیپدید آورندگان

صادقی )1391(

اثر  و  اداری  فساد  کنترل  شاخص  تأثیر  بررسی 
)مطالعه  مالیاتی  درآمدهای  بر  دولت  بخشی 
موردی کشورهای با درآمد سرانه باال و متوسط( 
با استفاده از رهیافت  در سال های 1990-2009 
داده های تابلویی و در قالب گشتاورهای تعمیم یافته،

تأثیر مثبت متغیرهاي ارزش افزوده بخش صنعت، درجه باز 
بودن اقتصاد، درآمد سرانه حقیقی بر درآمدهاي مالیاتی

زراء نژاد و همکاران 
)1393(

بر  نفتی  درآمدهاي  تأثیر  اندازه گیری  و  بررسی 
درآمدهاي مالیاتی در ایران

تأثیر منفی و معنی دار درآمدهاي نفتی بر درآمدهاي مالیاتی، 
تأثیر تولید ناخالص داخلی، سهم صنعت از تولید ناخالص 
داخلی و سایر درآمدهاي دولت بر درآمدهاي مالیاتی مثبت، 

نرخ تورم تأثیري منفی بر درآمدهاي مالیاتی دارد،

سپهردوست و 
باروتی )1395(

بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد درآمدهای مالیاتی 
کوتاه مدت  و  بلندمدت  زمانی  دوره  در  ایران  در 
با  اقتصادسنجی خود توضیح  از روش  با استفاده 

وقفه های توزیعی )ARDL( در سال های
1363-1393 

 در کوتاه مدت و بلندمدت، متغیرهاي نرخ تورم و سهم بخش 
دارد، مالیاتی  درآمدهای  عملکرد  بر  منفی  اثر  کشاورزي، 

 متغیرهاي شاخص توسعۀ انسانی، مخارج دولت و سهم 
بخش های صنعت و خدمات با پیامدهاي مثبت و معنی دار 

بر عملکرد نظام مالیاتی تأثیر دارند،

شمس الدینی و 
شهرکی )1395(

بررسی عوامل مؤثر بر درآمدهای مالیاتی در ایران 
با روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط )SURE( و 
روش معادالت همزمان )3SLS( در دوره زمانی 

1350-1391

اجزای اصلی مالیات های مستقیم ) مالیات بر سود شرکت ها، 
مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و سایر مالیات های مستقیم( 
و مالیات بر فروش و مصرف دارای کشش درآمدی کمتر از 
یک بوده و فقط مالیات بر واردات کشش بیشتر از یک دارد،

تغییر ساختار مالیاتی در بخش مالیات بر واردات کمترین اثر را بر 
افزایش درآمدهای مالیاتی داشته و تغییر ساختار مالیاتی در سایر 
بخش های مالیات های مستقیم و مالیات بر مصرف و فروش 
به ترتیب بیشترین اثر را در افزایش درآمدهای مالیاتی دارند،
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تمیزی )1397(

در  مالیاتی  درآمدهای  بر  مؤثر  عوامل  بررسی 
به  با  و  بیزینی  اقتصادسنجی  رویکرد  با  ایران 
کارگیری روش میانگین گیری )MBA( در دوره

1350-1392 

متغیرهای نرخ سواد، رشد تولید ناخالص داخلی، رشد جمعیت، 
ارزش افزوده بخش صنعت و مخارج دولت اثر مثبت و نرخ 
ارز، ضریب جینی، ارزش افزوده بخش کشاورزی ، درآمدها و 
ارزش افزوده بخش نفت اثر منفی بر درآمدهای دولت دارند،

تغییر در ساختار اقتصاد و افزایش سهم صنعت و صنعتی 
ارائه  و  مالیاتی  قوانین  اصالح  کشاورزی،  بخش  کردن 
راهکارهای اجرایی کارآمد در راستای کاهش فرار مالیاتی 
سرمایه گذاران بزرگ، از عوامل مهم افزایش کارایی و اثر 

بخشی نظام مالیاتی خواهد بود، 

باهل )2003(
با  مالیاتی  درآمدهای  بر  مؤثر  عوامل  بررسی 
استفاده از داده های کشورهای عضو OECD و 

کشورهای کمتر توسعه یافته

تولید ناخالص بدون بخش کشاورزي، باز بودن اقتصاد و نرخ 
رشد جمعیت تأثیر مثبت و معنی دار بر درآمدهای مالیاتی دارند،

و  منفي  رابطه  سایه ،  اقتصاد  اندازه  و  مالیاتي  تالش  بین 
معنی دار وجود دار،

تیجرینا و پاگان 
)2003(

بررسی روابط بین درآمدهای مالیاتی با درامدهای 
نفتی، مخارج دولت و تولید ناخالص داخلی مکزیک 

در دوره زمانی 1981 تا 1998

کاهش ناگهانی درآمدهاي نفتی در اقتصادهاي وابسته به 
نفت می تواند سبب عدم تعادل و فشار مالی شود،

آغ بیگیه و 
همکاران1 )2004(

بین  رابطه  بررسی  و  تابلویی  داده های  از  استفاده 
درامدهای مالیاتی با آزادسازی تجاری و تغییرات نرخ 
ارز در دوره زمانی 1996 تا 1980 در 22 کشور آفریقایی

آزادسازی تجاری، سهم کشاورزی، سهم صنعت، مصرف 
دولت و شرایط تجارت، اثر مثبت بر درآمد مالیاتی داشته و 

اثر تورم نیز منفی است،

مهدوی )2008(
بررسی عوامل مؤثر بر درآمدهای مالیاتی با استفاده 
از مدل اصالح شده با چند متغیر توضیحی در 43 
کشور در حال توسعه در دوره زمانی 1973-2002 

درجه تجارت بین المللی، اندازه نسبی جمعیت شهری، نرخ 
سواد بزرگساالن و سطح توسعه تقریبی اندازه گرفته شده با 

درآمد سرانه اثر مثبت بر درآمدهای مالیاتی دارند،
 افزایش در کمک خارجی، سهم نسبی جمعیت پیر، تراکم 
جمعیت، درجه کسب پول و نرخ تورم اثر منفی بر درآمدهای 

مالیاتی دارند،

ایمام و جیکوب 
)2007(

درآمدهای  و  اداری  فساد  بین  رابطه  بررسی 
مالیاتی با استفاده از از تکنیک داده های تابلویی بر 
اساس سیستم گشتاور تعمیم یافته )GMM( در 
90کشو.ر خاورمیانه در بازه زمانی 1990 تا 2003

تأثیر فساد بر دو منبع مالیات بر درآمد اشخاص و مالیات بر 
مشاغل آزاد نسبت به سایر منابع مالیاتی بیشتر است، 

استفاده از روش های مکانیزه برای کاستن از تعامل بیشتر 
بین مؤدیان و ماموران مالیاتی می تواند فساد را کاهش دهد،

بررسی تعیین کننده های درآمدهای مالیاتی 105 گوپتا )2007(
کشور در بازه زمانی 25 ساله

)مثبت(، سهم  داخلی سرانه  ناخالص  تولید  معنی دار  تأثیر 
در  )مثبت(  تجاري  آزادي  )منفی(،  کشاورزي  بخش 

رگرسیون های برآوردي است. 
عالمت و معنی داری سایر متغیرها مانند کمک های خارجی 

و ثبات سیاسی و فساد با تغییر تصریح تغییر کرده است،

1. Agbeyegbe et al
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رییز لویا و بالنکو1 
)2008(

بررسی تأثیر درآمدهای نفتی بر وصول درآمدهای 
مالیاتی در مکزیک با استفاده از داده های ماهیانه 

سال های 1990 تا 2005

تأثیر منفی افزایش درآمدهاي نفتی بر درآمدهاي مالیاتی 
دارد،

چادری و مونیر 
)2010(

در  مالیاتی  درآمدهای  بر  مؤثر  عوامل  بررسی 
پاکستان در بازه زمانی 1973 تا 2009

خارجی،  بدهی  گسترده،  پول  بودن،  باز  درجه  اثرگذاری 
کمک خارجی و ثبات سیاسی بر تالش مالیاتی را تایید، اما 
تأثیر سهم کشاورزی، سهم تولید و سهم بخش خدمات در 

این مطالعه بی معنی برآورد شده است،

واوایر)2011(
بررسی عوامل مؤثر بر درآمد مالیات بر ارزش افزوده 
در کنیا طی دوره زمانی 2008-1963 با استفاده از 

تحلیل تعادل عمومی ساختاری ساموئلسون

و  جمعیتی  نهادی،  ویژگی های  داخلی،  ناخالص  تولید 
اثر  ارزش افزوده  بر  مالیات  میزان  بر  اقتصاد  ساختاری 

می گذارند،

مینه لی و همکاران2 
)2012(

برآورد و مقایسه ظرفیت و تالش مالیاتی در بازه 
زمانی 1994 تا 2009 با استفاده از نمونه های 110 

کشور در حال توسعه

تأثیر مثبت درآمد سرانه و شاخص باز بودن اقتصاد بر نسبت 
درآمدهاي مالیاتی،

تأثیر منفی سهم کشاورزي از تولید، شاخص فساد و کیفیت 
بروکراسی، نرخ رشد جمعیت بر درآمدهاي مالیاتی،

کاسترو و کاماریلو 
)2014(

بررسی اثر عوامل اقتصادی، ساختاری، نهادی و 
اجتماعی بر درآمدهای مالیاتی در 34 کشور عضو 
OECD طی دوره زمانی 2011-2001 با استفاده 

از تکنیک داده های تابلویی پویا

تولید ناخالص داخلی سرانه، ارزش افزوده بخش صنعت، 
آزادی های مدنی و همچنین درآمدهای مالیاتی با یک دوره 

تاخیر زمانی اثر مثبتی بر درآمدهای مالیاتی دارند،
افزوده بخش کشاورزی و سهم سرمایه گذاری  ارزش  اثر 
بر  ناخالص  ثابت  سرمایه  تشکیل  از  خارجی  مستقیم 

درآمدهای مالیاتی منفی است،

آینو )2016(
مالیاتی  درآمدهای  تعیین کننده  عوامل  بررسی 
کارگیری  به  با  در دوره 1995-2013  اتیوپی  در 

رویکرد هم انباشتگی جوهانسون

ناخالص سرانه، کمک مالی خارجی و  تولید  بلندمدت  در 
ناخالص داخلی  از تولید  سهم ارزش افزوده بخش صنعت 
اثر مثبت و معنی دار و نرخ تورم اثر منفی و معنی داری بر 

درآمدهای مالیاتی دارد،
در کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی سرانه و نرخ تورم اثر 
منفی و سهم ارزش افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص 

داخلی اثر مثبت بر درآمدهای مالیاتی داشته است،

معویج )2019(
تأثیر درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی بر 
میزان درآمدهای مالیاتی در 31 کشور آفریقایی با 

استفاده از مدل های اثرات ثابت و پانل دینامیک

درآمدهای  بر  طبیعی  منابع  فروش  از  حاصل  درآمدهای 
مالیاتی منفی و معنادار بوده است،

1. Reyes-Loya & Blanco
2. Minh Le et al



77 )TVP DMA( ارزیابی عوامل مؤثر بر درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران با رویکرد مدل های میانگین گیری پویا

4- روش شناسی تحقیق
روش تحقیق حاضر از نظر ماهیت علمی و موضوع آن کاربردی است. داده های این تحقیق به صورت سری 
زمانی براساس داده های متغیرهای اقتصاد ایران در سال های 1350 تا 1396 تعیین شده است. براین اساس 
الگوی مورد استفاده در این تحقیق، الگوی سری زمانی بوده و در قالب تکنیک اقتصادسنجی الگوی میانگین 
متحرك پویا با پارامترهای قابل تغییر طی زمان )TVP-DMA( 1 است. مدل های TVP-DMA با استفاده از 
مدل بیزی و TVP در کنار برآورد ضرایب هم زمان با امکان تغییر ضرایب تخمینی در طول زمان، از ویژگی های 
صرفه جویانه در برآورد ضرایب نسبت به سایر تکنیک های اقتصادسنجی برخوردارند. همانطور که بیان شد؛ 
مهمترین ویژگی این نوع از مدل ها، امکان تغییر متغیرهای ورودی به مدل در طول زمان است. این ویژگی 
انعطاف پذیری مدل در شرایط رکود یا رونق و سایر تحوالت ساختاری برای تخمین مناسب را میسور می کند. از 
سوی دیگر مدل های یادشده با باال رفتن تعداد متغیرها، امکان برآورد مدل های حجیم و بزرگ با تخمین زن های 
دقیق را فراهم می کند. نرم افزار مورد استفاده در این مطالعه متلب 2014 می باشد. ساختار مدل های فضا – حالت 

بیزی و نوسانات تصادفی آن برای مدل های TVP به صورت دو رابطه زیر تعریف می شود:

)1(   
)2(   

که در آن  متغیر وابسته مدل،  یک بردار  از تخمین 
های عرض از مبدا و وقفه متغیر وابسته مدل و  یک بردار 
 از ضرایب )حاالت( است. مقادیر  و  که دارای توزیع نرمال با 
میانگین صفر و به ترتیب واریانس  و  هستند. این مدل دارای مزایای زیادی هست که عمده ترین آن 
فراهم کردن امکان تغییر ضرایب تخمینی در هر لحظه از زمان است.  اما عیب این مدل ها آن است که هر گاه 
 زیاد بزرگ شود تخمین ها چندان قابل اعتماد نخواهد بود. مدل تعمیم یافته TVP مانند TVP-VAR نیز 
همین مشکالت را دارد. توسعه مناسبی که در این مدل صورت گرفت ورود نااطمینانی ناشی از رفتار برآوردگرها 

بود. این مدل به صورت رابطه )3( است. در این مدل   ،  امین عنصر  هستند. 
نکته اضافه شده به مدل آنها وجود متغیر   است که امکان تغییر در طول زمان را نداشته و تنها حکم 
یک متغیر دایمی را دارد که می تواند برای هر تخمین زن عدد یک یا صفر را بپذیرد )هوگرهاید و دیگران، 2009( 2.

1. Dynamic Moving Average Time- Varying Parameter
2. Hoogerheide et al
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)1(   

رافتری )2010( روش DMA را ارائه و همه محدودیت های روش های قبلی را بر طرف می کند. در واقع این 
روش می توانست مدل های حجیم را در هر لحظه از زمان تخمین زده و امکان تغییر متغیرهای ورودی به مدل 

را در هر لحظه از زمان فراهم نماید )گودنس و همکاران، 2015(1 .
برای توصیف روش و فرآیند کاری DMA فرض می شود که k مدل زیرمجموعه از متغیرهای  به عنوان 
تخمین زن وجود دارند و  با k=1,2, …,K بیانگر K مدل زیرمجموعه فوق هستند. براین اساس با فرض 
وجود K مدل زیرمجموعه در هر مقطع از زمان، مدل حالت – فضا به صورت روابط )4( و )5( توصیف می شود.

)4(       
)5(               

در این معادالت   و   ،  
بیانگر این است که در هر مدل از K مدل زیرمجموعه، در کدام مقطع زمانی کاربرد بهتر دارد. روشی که امکان 

تخمین یک مدل متفاوت را در هر لحظه ای از زمان فراهم آورد، مدل پویای میانگین گیری نامیده می شود.
اطالعات  براساس   t زمان در  متغیر  پیش بینی یک  در   DMS و  DMA پویای تفاوت مدل های  بیان  در 
t-1 می توان گفت که با  ، مدل DMA شامل محاسبه  و 
میانگین گیری از پیش بینی مدل ها براساس احتمال فوق است. این در حالی است که مدل DMS شامل انتخاب 

یک مدل با بیشترین احتمال  و لذا پیش بینی مدل با حداکثر احتمال است.
مقطع  یک  در  مدل  به  زن ها  تخمین  خروج  و  ورود  نحوه  باید  ابتدا  فوق؛  مفاهیم  ماهیت  شناخت  برای 
آن است که عناصر   P انتقالی ماتریس  از  استفاده  اینکار  برای  راه ساده  تعیین شود. یک  زمانی مشخص، 

  با  هستند که همیلتون )1989( آن را پیشتر 
در زنجیره مارکف در قالب استنتاج بیزی2 مودر استفاده قرار داده است )گودنس، گوپتا، هاموده و کیم، 2015(.

 P استتنتاج بیزی به صورت نظری آسان است، اما محاسبه آن در مدل های پویا، به علت بزرگ بودن ماتریس

1. Goodness et al
2. در تحقیق حاضر از کد اولیه متلب مقاله )koop, G. and D.Korobilis)2011 استفاده شده است. 
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تقریباً غیرممکن است. مالحظه می شود در مدلی که m متغیر برای تخمین مدل وجود دارد، هر کدام از متغیرها 
می توانند تخمین زن مناسبی برای متغیر وابسته مدل باشند یا نه. در این حالت P یک ماتریس  
خواهد بود که در آن  است. اگر m خیلی کوچک نباشد، تعداد پارامترهای P خیلی زیاد خواهد شد 
و محاسبات آن به کندی و سختی صورت خواهد پذیرفت. بنابراین یک رویکرد بیزی به مدل های پویا می تواند 
سخت و تقریباً غیرممکن باشد. در این مطالعه از روش پیشنهادی رافتری و همکاران1 )2010 و 2016( استفاده 
می شود. این روش امکان افزایش دقت پیش بینی مدل های فضا – حالت با استفاده از فیلتر کالمن را فراهم 

می کند )گودنس، گوپتا، هاموده و کیم، 2015(.
ارائه شده توسط رافتری و همکاران )2010( شامل دو پارامتر  و  خواهد بود که آنها را   DMA روش
ارائه روش  از  بعد  فاکتورهای فراموش شده  اقتصادسنجی، رهیافت  فاکتورهای فراموش شده2 می نامند. در 
TVP-SVAR و به علت توان محدود محاسباتی در برآورد آن، توسط دوآن و همکاران3 )1980( مورد استفاده 

قرار گرفت. نامگذاری فاکتورهای فراموش شده به این دلیل است که مشاهدات j دوره گذشته دارای وزن  
است. مقدار  تزدیک به یک نشان دهنده تغییرات تدریجی تر ضرایب است. انتخاب   بسیار پراهمیت است که 

معمواًل 90 تا 99 درصد در نظر گرفته می شود. 
به هر حال DMA نسبت به سایر روش های پیش بینی، دارای منافع زیادی است. بزرگترین مزیت این روش بر 
طرف کردن ضعف سایر روش ها در کم بودن تعداد معادالت و متغیرها است. به عبارت دیگر این روش می تواند 

تعداد متغیرهای زیادی را پیش بینی و در نتیجه تعداد مدل های بیشتری را برآورد نماید. 
مدل های DMA و DMS توانایی کاهش متغیرها و متعاقباً مدل ها را دارند، چراکه این روش ها با استفاده 
از رابطه )6( می توانند مدل هایی را که وزن بیشتری در پیش بینی دارند را مشخص کنند. مزیتی که این روش 
دارد این است که برخی از زیرمجموعه های تخمین زن ها، مدل های صرفه جویانه و با متغیرهای ورودی کم را 
ارائه می کنند که اگر مدل DMA وزن بیشتری را برای آنها در نظر بگیرد از مشکالت بیش برازشی4 در تخمین 

خودداری شود.

)6(     

1. Raftery et al )2010(
2. Forgetting
3. Doan et al
4. Over Fitting
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5- یافته های پژوهش1
بردار متغیرهای اقتصادی منتخب مؤثر بر درآمدهای مالیات های مستقیم و غیرمستقیم در اقتصاد ایران با توجه 
به نتایج حاصل از مبانی نظری و مطالعات تجربی بررسی شده و همچنین ساختار مالیات ها در اقتصاد ایران 
انتخاب شده است. متغیرهای منتخب مؤثر بر درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم به صورت جداگانه در 

جدول 3 آمده است.

جدول )3(- متغیرهای مستقل مؤثر بر درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم

مؤثر برمتغیرهای منتخبردیف
درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم

مؤثر بر
درآمدهای مالیاتی مستقیم

✓✓رشد درآمد حقیقی1

✓✓تورم2

✓✓نسبت صادرات نفتی به کل صادرات 3

✓--نسبت صادرات غیرنفتی به کل صادرات 4

✓✓درجه باز بودن اقتصاد5

✓✓ارزش افزوده خدمات به تولید ناخالص داخلی6

✓✓ارزش افزوده صنعت به تولید ناخالص داخلی7

✓✓نرخ ارز – غیررسمی8

✓✓رشد پرداخت جاری دولت9

✓✓رشد بودجه عمرانی10

✓✓متوسط نرخ مالیات11

✓✓حجم زیرزمینی اقتصاد12

✓✓نرخ بیکاری13

در انتخاب متغیرهای فوق مالك های زیر مدنظر بوده است؛
توجه به مبانی نظری، نتایج مطالعات تجربی داخلی و خارجی و همچنین واقعیت ها و ساختار اقتصاد ایران، ـ
میزان توضیح دهندگی و نمایندگی تغییرات توسط هر یک از متغیرهای منتخب و هم پوشانی بین آنها و  ـ

1. با توجه به محدودیت فضا، از ارائه خروجی های نرم افزار، جداول و پیوست های مربوطه در متن مقاله خودداری شده است و در صورت نیاز مخاطبین ارائه خواهد شد.
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همچنین میزان تأثیرگذاری آن بر هر یک از منابع و ردیف های مالیاتی در مالیات های مستقیم و غیرمستقیم،
در دسترس بودن داده های معتبر و قابل اتکاء از متغیرهای انتخاب شده در دوره زمانی مورد بررسی تحقیق  ـ

)1350 تا 1396(،
در این مطالعه از داده های سری زمانی سال های 1350 تا 1396 بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گزارش های مالی 
عملکرد دولت در سال های مختلف به منظور تخمین مدل TVP DMA و TVP DMS استفاده شده است. 
در هر دو معادله مالیات های مستقیم و غیرمستقیم با هدف مانایی متغیرها، از رشد یا نسبت متغیرهای مستقل 
و وابسته استفاده شده است. یافته های پژوهش در دو بخش جداگانه مدل مالیات های مستقیم و غیرمستقیم به 

ترتیب زیر ارائه شده است:

5-1- یافته های مربوط به مدل مالیات های مستقیم
در جدول )4( برای هر یک از متغیرهای مستقل معادله درآمدهای مستقیم، نمادی برای استفاده در نظر گرفته 

شده است.

جدول )4(- بردار متغیرهای مستقل تابع مالیات های مستقیم و نماد آن ها

نماد متغیرنام متغیر
Cجمله ثابت

1رشد درآمد حقیقی )با وقفه یک ساله(
2تورم

3نسبت صادرات نفتی به کل صادرات
4نسبت صادرات غیرنفتی به کل صادرات )با وقفه یک ساله(

5درجه باز بودن اقتصاد
6ارزش افزوده صنعت به تولید ناخالص داخلی )با وقفه یک ساله(

7نرخ ارز – غیررسمی
8رشد پرداخت جاری دولت

9رشد بودجه عمرانی )با وقفه یک ساله(
10متوسط نرخ مالیات )با وقفه یک ساله(

11حجم زیرزمینی اقتصاد )با وقفه یک ساله(
12نرخ بیکاری )با وقفه یک ساله(

  منبع: یافته های محقق
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پس از انجام تخمین مدل با استفاده از وقفه های متغیرهای مستقل مدل، نتایج حاصل از تخمین مدل پویای 
انتخابی )DMS( که امکان انتخاب بهترین مدل1 )از بین 212 مدل تخمین مختلف در هر مقطع زمانی که 
برابر با تعداد زیرمجموعه های یا حاالتی است که 12 متغیر مستقل مدل های مالیات های مستقیم می توانند با 
هم تشکیل یک مدل مجزا را بدهند( در برآورد رشد مالیات های مستقیم در هر مقطع زمانی را ارائه می شود؛ 
به طوری که بر اساس نماد متغیرهای مندرج در جدول )4(، متغیرهای ورودی به بهترین مدل برای مدل سازی 

رشد مالیات مستقیم، در هر مقطع زمانی تعیین شده است. 
در نمودار )1( احتمال اینکه مدل های برآوردی حاصل از تخمین DMS در هر نقطه از زمان بهترین مدل باشند، 

ارائه  شده است:

نمودار )1(- احتمال بهترین مدل تخمین رشد مالیات های مستقیم

 

۱٦ 
 

 3 به کل صادرات یصادرات نفت نسبت
 4 ساله)  کی(با وقفه  به کل صادرات یرنفتیصادرات غ نسبت

 5 باز بودن اقتصاد درجه
 6 ساله)  کی(با وقفه  یناخالص داخل دیافزوده صنعت به تول ارزش

 7 یررسمغی –ارز  نرخ 

 8 دولت يپرداخت جار رشد
 9 ساله) کی(با وقفه  یبودجه عمران رشد

 10 ساله) کی(با وقفه  اتینرخ مال متوسط

 11 ساله) کیاقتصاد (با وقفه  ینیرزمیز حجم

 12 ساله) کی(با وقفه  يکاریب نرخ 
 

 هاي محققیافته   منبع:   

، نتایج حاصل از تخمین مدل پویاي انتخابی  هاي متغیرهاي مستقل مدلمدل با استفاده از وقفه پس از انجام تخمین 
(DMS)  مدل تخمین مختلف در هر مقطع زمانی که برابر با تعداد  212(از بین  1که امکان انتخاب بهترین مدل

با هم تشکیل یک مدل مجزا   توانند هاي مستقیم میهاي مالیاتمتغیر مستقل مدل 12یا حاالتی است که  هايزیرمجموعه 
طوري که بر اساس نماد متغیرهاي به  ؛ارائه می شوددر هر مقطع زمانی را هاي مستقیم رشد مالیات  برآورد را بدهند) در

تعیین ، در هر مقطع زمانی مستقیم رشد مالیات سازيمدل براي، متغیرهاي ورودي به بهترین مدل )4(جدول مندرج در 
 است.   شده

  ارائه  ،بهترین مدل باشند در هر نقطه از زمان DMSبرآوردي حاصل از تخمین  هايمدل) احتمال اینکه 1در نمودار (
 شده است: 

 هاي مستقیمتخمین رشد مالیات  احتمال بهترین مدل -)1(نمودار  

 
 : محاسبات محقق نبعم

احتمال بهترین مدل انتخابی، در تمام دورهاي زمانی در سطح احتمال  ،شودمی ) مالحظه 1طور که در نمودار (همان
قرار ندارد، بر این اساس مالك انتخاب مدل بر اساس باالترین احتمال مدل در هر مقطع زمانی منجر به نتایج   یباالی

در  مالیات مستقیم رشد بینیپیشو  سازيمدلدر  هتر است سهم هر کدام از متغیرهادقیقی نخواهد شد، بر این اساس ب
که امکان تعیین احتمال ورود متغیرهاي  DMAتمام مقاطع زمانی مشخص شود، بر این اساس در مرحله بعد مدل 

 
1. Best Model 

منبع: محاسبات محقق

همان طور که در نمودار )1( مالحظه می شود، احتمال بهترین مدل انتخابی، در تمام دورهای زمانی در سطح 
احتمال باالیی قرار ندارد، بر این اساس مالك انتخاب مدل بر اساس باالترین احتمال مدل در هر مقطع زمانی 
منجر به نتایج دقیقی نخواهد شد، بر این اساس بهتر است سهم هر کدام از متغیرها در مدل سازی و پیش بینی 
رشد مالیات مستقیم در تمام مقاطع زمانی مشخص شود، بر این اساس در مرحله بعد مدل DMA که امکان 
تعیین احتمال ورود متغیرهای مستقل مدل در شبیه سازی رشد مالیات مستقیم را فراهم می کند، تخمین زده 
شده است. بر اساس نتایج جدول )5( و احتمال ورود متغیرها، تعداد تکرار متغیرهای مدل در بهترین مدل 
مالیات های مستقیم، که نشان دهنده باالترین احتماالت متغیرهای مستقل در آن مقطع زمانی در مدل سازی 

رشد مالیات مستقیم است، در جدول )6( ارائه شده است.

1. Best Model
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جدول )6(- تعداد تکرار متغیرهای مدل در بهترین مدل مالیات های مستقیم

تعداد تکرار در بهترین نام متغیر
مدل

38درجه باز بودن اقتصاد

37رشد بودجه عمرانی )با وقفه یک ساله(

36تورم

28متوسط نرخ مالیات )با وقفه یک ساله(

23ارزش افزوده صنعت به تولید ناخالص داخلی )با وقفه یک ساله(

20نسبت صادرات نفتی به کل صادرات

18نرخ بیکاری )با وقفه یک ساله(

16رشد درآمد حقیقی )با وقفه یک ساله(

15نسبت صادرات غیرنفتی به کل صادرات )با وقفه یک ساله(

12نرخ ارز – غیررسمی

10رشد پرداخت جاری دولت

10حجم زیرزمینی اقتصاد )با وقفه یک ساله(

منبع: یافته های تحقیق

نتایج نشان دهنده این است که متغیرهایی نظیر درجه باز بودن اقتصاد، رشد بودجه عمرانی، تورم و متوسط 
نرخ مالیات، با بیشترین احتمال شمول در الگوی مهمترین متغیرهای مؤثر بر رشد درآمدهای مالیات های 
مستقیم هستند. بعد از این متغیرها، ارزش افزوده صنعت به تولید ناخالص داخلی، نسبت صادرات نفتی 
به کل صادرات، نرخ بیکاری و رشد درآمد حقیقی در سطح متوسط و متغیرهای نسبت صادرات غیرنفتی 
به کل صادرات، نرخ ارز – غیررسمی، رشد پرداخت جاری دولت و حجم زیرزمینی اقتصاد به ترتیب در 
سطح سوم از احتمال شمول در الگوی مهمترین عوامل مؤثر بر رشد درآمدهای مالیات های مستقیم قرار 
می گیرند. مقدار واقعی و تخمینی رشد مالیات مستقیم براساس متغیرهای یادشده، با    

در نمودار )2( قابل  مشاهده است.
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نمودار )2(- مقدار واقعی و پیش بینی شده رشد مالیات مستقیم با 

 

۱۸ 
 

𝛂𝛂𝛂𝛂شده رشد مالیات مستقیم با بینی مقدار واقعی و پیش  -)۲(نمودار  = 𝛌𝛌𝛌𝛌 = 𝟎𝟎𝟎𝟎.𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗 
 

 
 : محاسبات محققمنبع           

و   MAFE) مقدار 7رشد مالیات مستقیم، در جدول ( بینیپیش منظور مقایسه و نشان دادن دقت مدل در به 
MSFE متغیرهاي مختلف، شامل  بینیپیشمنظور هاي جدید به کار گرفته شده در مطالعات تجربی به مدلDMA ،
DMS ،TVP-BMA  وBMA ارائه شده است . 

 ھامقایسھ مدل -)۷(جدول 
MSFE MAFE بینی روش پیش 

۷/٥٤۳ ۳/۲۱ DMA 𝛼𝛼𝛼𝛼 = 𝜆𝜆𝜆𝜆 = 0.99 
٦/٦۳۷ ٥/۲۳ DMS 𝛼𝛼𝛼𝛼 = 𝜆𝜆𝜆𝜆 = 0.99 
۳/٥۳ ٦/۲۰ DMA 𝛼𝛼𝛼𝛼 = 𝜆𝜆𝜆𝜆 = 0.95 
٤/٦۱۲ ۰/۲۲ DMS 𝛼𝛼𝛼𝛼 = 𝜆𝜆𝜆𝜆 = 0.95 
٥/٥٦۷ ۳/۲۱ DMA 𝛼𝛼𝛼𝛼 = 0.99; 𝜆𝜆𝜆𝜆 = 0.95 
۰/٦۱۸ ۱/۲۲ DMS 𝛼𝛼𝛼𝛼 = 0.99; 𝜆𝜆𝜆𝜆 = 0.95 
٥/٥۱۱ ٦/۲۰ DMA 𝛼𝛼𝛼𝛼 = 0.95; 𝜆𝜆𝜆𝜆 = 0.99 
٥/٦۹٦ ۷/۲٤ DMS 𝛼𝛼𝛼𝛼 = 0.95; 𝜆𝜆𝜆𝜆 = 0.99 
۷/٥۲۲ ۰/۲۱ TVP- BMA (𝜆𝜆𝜆𝜆 = 1) 
۱/٥۲٤ ۱/۲۱ BMA (DMA with 𝛼𝛼𝛼𝛼 = 𝜆𝜆𝜆𝜆 = 1) 

 قیحقهاي تیافته   منبع:

رشد مالیات مستقیم در اقتصاد ایران دارد،  سازيمدل هاي دینامیک در نتایج تحقیق حاضر بیانگر دقت بیشتر مدل
  و 𝛼𝛼𝛼𝛼 =۰٫۹٥با حالت دینامیک کامل  DMS و  DMAهايمدل  MSFEو  MAFEکه مقدار طوريبه 

𝜆𝜆𝜆𝜆=۰٫۹۹هاي ، نسبت به مدلTVP-BMA و BMA   .کمتر است 
 

 1غیرمستقیم هايمالیات مدل به مربوط هايیافته  -2-5
در  )8استفاده در جدول ( براي نمادي  معادله درآمدهاي غیرمستقیم،  مستقل هايمتغیر یک از براي هر )8در جدول (

 نظر گرفته شده است. 
 

هاي غیرمستقیم در این تحقیق، مجموع مالیات بر کاال و خدمات وصولی توسط سازمان امور مالیاتی کشور و مالیات بر واردات وصولی توسط . منظور از مالیات1
 هاي مورد بررسی است. سازمان گمرك جمهوري اسالمی ایران در سال

منبع: محاسبات محقق

به منظور مقایسه و نشان دادن دقت مدل در پیش بینی رشد مالیات مستقیم، در جدول )7( مقدار MAFE و 
MSFE مدل های جدید به کار گرفته شده در مطالعات تجربی به منظور پیش بینی متغیرهای مختلف، شامل 

TVP-BMA ،DMS ،DMA و BMA ارائه شده است.

جدول )7(- مقایسه مدل ها

MSFEMAFEروش پیش بینی

543/721/3 

637/623/5

53/320/6

612/422/0

567/521/3

618/022/1

511/520/6

696/524/7

522/721/0

524/121/1
منبع: یافته های تحقیق
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نتایج تحقیق حاضر بیانگر دقت بیشتر مدل های دینامیک در مدل سازی رشد مالیات مستقیم در اقتصاد ایران 
دارد، به طوری که مقدار MAFE و MSFE مدل های DMA و DMS با حالت دینامیک کامل  و 

 ، نسبت به مدل های TVP-BMA و BMA کمتر است. 

5-2- یافته های مربوط به مدل مالیات های غیرمستقیم1
در جدول )8( برای هر یک از متغیرهای مستقل معادله درآمدهای غیرمستقیم، نمادی برای استفاده در جدول 

)8( در نظر گرفته شده است.

جدول )8(- بردار متغیرهای مستقل تابع مالیات های غیرمستقیم و نماد آن ها

نماد متغیرنام متغیر
Cجمله ثابت

1رشد درآمد حقیقی

2تورم

3نسبت صادرات نفتی به کل صادرات )با وقفه یک ساله(

4درجه باز بودن اقتصاد

5ارزش افزوده خدمات به تولید ناخالص داخلی

6ارزش افزوده صنعت به تولید ناخالص داخلی

7نرخ ارز – غیررسمی )با وقفه یک ساله(

8رشد پرداخت جاری دولت

9رشد بودجه عمرانی )با وقفه یک ساله(

10متوسط نرخ مالیات

11حجم زیرزمینی اقتصاد

12نرخ بیکاری

منبع: یافته های تحقیق

پس از انجام تخمین مدل با استفاده از وقفه های متغیرهای مستقل مدل، نتایج حاصل از تخمین مدل پویای 

1. منظور از مالیات های غیرمستقیم در این تحقیق، مجموع مالیات بر کاال و خدمات وصولی توسط سازمان امور مالیاتی کشور و مالیات بر واردات وصولی 
توسط سازمان گمرك جمهوری اسالمی ایران در سال های مورد بررسی است. 
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انتخابی )DMS( که امکان انتخاب بهترین مدل )از بین 212 مدل تخمین مختلف در هر مقطع زمانی که برابر 
با تعداد زیرمجموعه ها یا حاالتی است که 12 متغیر مستقل مدل های مالیات های غیرمستقیم می توانند با هم 
تشکیل یک مدل مجزا را بدهند( در برآورد رشد مالیات های غیرمستقیم در هر مقطع زمانی ارائه  شده است؛ 
به طوری که بر اساس نماد متغیرهای مندرج در جدول )8(، متغیرهای ورودی به بهترین مدل برای مدل سازی 

رشد مالیات  غیرمستقیم، در هر مقطع زمانی ارائه شده است. 
در نمودار )3( احتمال اینکه مدل های برآوردی حاصل از تخمین DMS در هر نقطه از زمان بهترین مدل باشند، 

ارائه  شده است:

نمودار )3(- احتمال بهترین مدل تخمین رشد مالیات های غیرمستقیم

 

۲۰ 
 

 هاي غیرمستقیمتخمین رشد مالیات  احتمال بهترین مدل -)3(نمودار  

 
 : محاسبات محقق منبع

احتمال بهترین مدل انتخابی، در تمام دورهاي زمانی در سطح احتمال  شودمی ) مالحظه 3طور که در نمودار (همان
باالي قرار ندارد، بر این اساس مالك انتخاب مدل بر اساس باالترین احتمال مدل در هر مقطع زمانی منجر به نتایج  

در تمام  یات غیرمستقیمرشد مال سازيمدلبهتر است سهم هر کدام از متغیرهاي در  در این شرایطدقیقی نخواهد شد، 
که امکان تعیین احتمال ورود متغیرهاي مستقل   DMAمقاطع زمانی مشخص شود، بر این اساس در مرحله بعد مدل 

تعداد تکرار ، احتمال ورود متغیرها .تخمین زده شده است کند،میسازي رشد مالیات غیرمستقیم را فراهم مدل در شبیه 
سازي مدل دهنده باالترین احتماالت متغیرهاي مستقل در آن مقطع زمانی درمدل، که نشانمتغیرهاي مدل در بهترین 

 .) ارائه شده است10است در جدول ( رشد مالیات غیرمستقیم
 تعداد تکرار متغیرهاي مدل در بهترین مدل  -)10(  جدول

 تعداد تکرار در بهترین مدل نام متغیر
 36 رشد درآمد حقیقی

 33 رشد بودجه عمرانی 
 31 تورم

 28 حجم زیرزمینی اقتصاد 
 24  غیررسمی  –نرخ ارز  

ارزش افزوده خدمات به تولید ناخالص 
 داخلی 

22 

 20 نرخ بیکاري
 19 درجه باز بودن اقتصاد

ارزش افزوده صنعت به تولید ناخالص 
 داخلی 

19 

 18 رشد پرداخت جاري دولت
 11  صادراتنسبت صادرات نفتی به کل  
 6 متوسط نرخ مالیات

 هاي تحقیقمنبع: یافته 
 

منبع: محاسبات محقق

همان طور که در نمودار )3( مالحظه می شود احتمال بهترین مدل انتخابی، در تمام دورهای زمانی در سطح 
احتمال باالی قرار ندارد، بر این اساس مالك انتخاب مدل بر اساس باالترین احتمال مدل در هر مقطع زمانی 
منجر به نتایج دقیقی نخواهد شد، در این شرایط بهتر است سهم هر کدام از متغیرهای در مدل سازی رشد 
مالیات غیرمستقیم در تمام مقاطع زمانی مشخص شود، بر این اساس در مرحله بعد مدل DMA که امکان 
تعیین احتمال ورود متغیرهای مستقل مدل در شبیه سازی رشد مالیات غیرمستقیم را فراهم می کند، تخمین 
زده شده است. احتمال ورود متغیرها، تعداد تکرار متغیرهای مدل در بهترین مدل، که نشان دهنده باالترین 
احتماالت متغیرهای مستقل در آن مقطع زمانی در مدل سازی رشد مالیات غیرمستقیم است در جدول )10( 

ارائه شده است.
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جدول )10(- تعداد تکرار متغیرهای مدل در بهترین مدل

تعداد تکرار در بهترین مدلنام متغیر

36رشد درآمد حقیقی

33رشد بودجه عمرانی 

31تورم

28حجم زیرزمینی اقتصاد

24نرخ ارز – غیررسمی 
ارزش افزوده خدمات به تولید ناخالص 

22داخلی

20نرخ بیکاری

19درجه باز بودن اقتصاد
ارزش افزوده صنعت به تولید ناخالص 

19داخلی

18رشد پرداخت جاری دولت

11نسبت صادرات نفتی به کل صادرات 

6متوسط نرخ مالیات

منبع: یافته های تحقیق

با توجه به نتایج جدول 10، متغیرهای رشد درآمد حقیقی، رشد بودجه عمرانی، تورم، حجم زیرزمینی اقتصاد، نرخ 
ارز بازار غیررسمی و ارزش افزوده بخش خدمات نسبت به تولید ناخالص داخلی به ترتیب با بیشترین احتمال 
حضور در الگو، به عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر رشد درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم در اقتصاد ایران می باشند. 
بعد از این متغیرها، متغیرهای نرخ بیکاری، درجه باز بودن اقتصاد، ارزش افزوده صنعت به تولید ناخالص داخلی 
و رشد پرداخت جاری دولت در سطح متوسط و متغیرهای نسبت صادرات نفتی به کل صادرات و متوسط نرخ 
مالیات نیز در سطح پایین تری از احتمال ورود متغیرها به مدل قرار دارند. مقدار واقعی و تخمینی رشد مالیات 

غیرمستقیم با  در نمودار )4( قابل  مشاهده است:
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نمودار )4(- مقدار واقعی و تخمینی رشد مالیات غیرمستقیم با 

 

۲۱ 
 

، متغیرهاي رشد درآمد حقیقی، رشد بودجه عمرانی، تورم، حجم زیرزمینی اقتصاد، نرخ ارز 10نتایج جدول  با توجه به
بازار غیررسمی و ارزش افزوده بخش خدمات نسبت به تولید ناخالص داخلی به ترتیب با بیشترین احتمال حضور در الگو، به  

 . بعد از این متغیرها، متغیرهايباشندمیمستقیم در اقتصاد ایران بر رشد درآمدهاي مالیاتی غیر مؤثرعنوان مهمترین عوامل 
در سطح  دولت يپرداخت جار رشدی و ناخالص داخل دیافزوده صنعت به تول ارزش ، باز بودن اقتصاد درجهي، کارینرخ ب

احتمال ورود تري از در سطح پایین  نیز اتینرخ مال متوسطو به کل صادرات  یمتغیرهاي نسبت صادرات نفت و متوسط
𝛼𝛼𝛼𝛼مستقیم با ررشد مالیات غی تخمینیمقدار واقعی و  قرار دارند. متغیرها به مدل  = 𝜆𝜆𝜆𝜆 =  ) قابل4در نمودار ( 0.99

 مشاهده است:
 

𝛂𝛂𝛂𝛂با   مستقیمرشد مالیات غیر  تخمینیمقدار واقعی و    -)4(نمودار   = 𝛌𝛌𝛌𝛌 = 𝟎𝟎𝟎𝟎.𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗 

 
 : محاسبات محقق نبعم

 

و   MAFE) مقدار 11مستقیم، در جدول (رشد مالیات غیر سازيمدل منظور مقایسه و نشان دادن دقت مدل در به 
MSFE متغیرهاي مختلف، شامل  بینیپیشمنظور هاي جدید به کار گرفته شده در مطالعات تجربی به مدلDMA ،
DMS ،TVP-BMA  وBMA  :ارائه شده است 

 هامقایسه مدل  -)11(جدول  

MSFE MAFE بینی روش پیش 
٥/٦۰۷ ۸/۲۳ DMA 𝛼𝛼𝛼𝛼 = 𝜆𝜆𝜆𝜆 = 0.99 
٤/۷۱۲ ۳/۲٦ DMS 𝛼𝛼𝛼𝛼 = 𝜆𝜆𝜆𝜆 = 0.99 
٥/٥۹ ۰/۲۳ DMA 𝛼𝛼𝛼𝛼 = 𝜆𝜆𝜆𝜆 = 0.95 
۳/٦۸٦ ٤/۲٤ DMS 𝛼𝛼𝛼𝛼 = 𝜆𝜆𝜆𝜆 = 0.95 
۱/٦۳٤ ۸/۲۳ DMA 𝛼𝛼𝛼𝛼 = 0.99; 𝜆𝜆𝜆𝜆 = 0.95 
٥/٦۹۰ ۷/۲٤ DMS 𝛼𝛼𝛼𝛼 = 0.99; 𝜆𝜆𝜆𝜆 = 0.95 
٥/٥۷۱ ۰/۲۳ DMA 𝛼𝛼𝛼𝛼 = 0.95; 𝜆𝜆𝜆𝜆 = 0.99 
۲/۷۷۸ ٦/۲۷ DMS 𝛼𝛼𝛼𝛼 = 0.95; 𝜆𝜆𝜆𝜆 = 0.99 
۰/٥۸٥ ٤/۲۳ TVP- BMA (𝜆𝜆𝜆𝜆 = 1) 
٦/٥۸٥ ٥/۲۳ BMA (DMA with 𝛼𝛼𝛼𝛼 = 𝜆𝜆𝜆𝜆 = 1) 

 قیحقهاي تیافته  منبع:                                             

 

منبع: محاسبات محقق

 MAFE به منظور مقایسه و نشان دادن دقت مدل در مدل سازی رشد مالیات غیرمستقیم، در جدول )11( مقدار
و MSFE مدل های جدید به کار گرفته شده در مطالعات تجربی به منظور پیش بینی متغیرهای مختلف، شامل 

TVP-BMA ،DMS ،DMA و BMA ارائه شده است:

جدول )11(- مقایسه مدل ها

MSFEMAFEروشپیشبینی

607/523/8

712/426/3

59/523/0

684/324/6

634/123/8

690/524/7

571/523/0

778/227/6

584/023/5

585/623/5

منبع: یافته های تحقیق
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نتایج تحقیق حاضر بیانگر دقت بیشتر مدل های دینامیک در مدل سازی رشد مالیات غیرمستقیم در اقتصاد ایران 
دارد، به طوری که مقدار MAFE و MSFE مدل های DMA و DMS با حالت دینامیک کامل    

و  ، نسبت به مدل های TVP-BMA و BMA کمتر است. 

6- جمع بندی و نتیجه گیری
در این تحقیق با هدف شبیه سازی متغیرهای مؤثر بر درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم در اقتصاد ایران 
از مدل های TVP DMA و TVP DMS به عنوان مدل های پویای غیرخطی استفاده شده است. برتری 
مدل های یادشده نسبت به سایر مدل های اقتصادسنجی این است که این مدل ها امکان تغییر متغیرهای ورودی 
به مدل و همچنین تغییر ضرایب متغیرها در طی زمان را فراهم می کند. بنابراین در این مدل ها بر خالف 
مدل های اقتصادسنجی، از تحوالت روابط طی زمان که باعث تغییر ضرایب در معادالت می شود، غفلت نمی شود.

نتایج این مقاله نشان داد که متغیرهای درجه باز بودن اقتصاد، رشد بودجه های عمرانی، تورم، متوسط نرخ مالیاتی 
و رشد درآمدهای حقیقی به ترتیب مؤثرترین متغیرهای تأثیرگذار بر مالیات های مستقیم در اقتصاد ایران می باشند. 
در بخش مالیات های غیرمستقیم نیز نتایج حاکی از آن است که متغیرهای رشد درآمدهای حقیقی، رشد بودجه 
عمرانی، تورم، حجم زیرزمینی اقتصاد، نرخ ارز بازار غیررسمی و نسبت ارزش افزوده خدمات به تولید ناخالص 
داخلی به ترتیب باالترین تأثیر را بر درآمدهای این بخش دارند. نکات زیر در مورد نتایج مقاله حاضر قابل بیان است:

باز بودن اقتصاد بر مالیات های مستقیم، به نقش و جایگاه صادرات و تأثیر قابل توجه  	 تأثیر درجه 
درآمدهای ناشی از صادرات نفتی و غیرنفتی بر رونق کسب و کارهای اقتصاد ملی و همچنین وابستگی 
باالی عملکرد بودجه عمرانی دولت به میزان تحقق درآمدهای نفتی است. با افزایش صادرات و واردات 
)در اقتصاد ایران حدود 70 تا 85 درصد واردات را کاالهای اساسی و واسطه ای تشکیل می دهند(، انتظار 
می رود کسب و کار در اقتصاد رونق یافته و با افزایش تولید، بودجه عمرانی و اشتغال، دریافت مالیات از 

سود شرکت ها، مشاغل و حقوق کارکنان شاغل افزایش یابد.
با رشد بودجه عمرانی دولت، فعالیت های عمرانی دولت و شرکت های دولتی به عنوان کارفرما گسترش  	

یافته و در نتیجه آن کسب و کار شرکت های پیمانکاری رونق یافته و از این طریق تولید و اشتغال در 
بخش های مختلف اقتصاد افزایش می یابد. از طرف دیگر با افزایش بودجه های عمرانی دولت، تقاضا 
برای کاالها و خدمات توسط شرکت های پیمانکاری افزایش یافته و از این طریق مالیات ارزش افزوده 
بخش مبادله کاالها و خدمات نیز افزایش می یابد. همه این عوامل در نهایت می توانند درآمدهای مالیاتی 

را از طرق پایه های مالیات های مستقیم و غیرمستقیم متاثر  کنند. 
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افزایش درآمدهای حقیقی می تواند از طریق افزایش قدرت خرید مردم، تقاضای کاالها و خدمات را  	
افزایش داده و از این طریق درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده و در نهایت مالیات های غیرمستقیم را 
متاثر نماید. از طرف دیگر با افزایش درآمد حقیقی، سطح رفاه جامعه افزایش و تنوع کاالها و خدمات 
مصرفی نیز باال می رود. در این شرایط فرار و اجتناب مالیاتی کاهش و رونق کسب و کارهای مختلف 

باعث افزایش درآمدهای مالیاتی مرتبط با کسب و کار اقتصاد می شود.
با توجه به اسمی بودن درآمدهای مالیاتی، بدیهی است که تورم به عنوان یک متغیر مهم اقتصادی،  	

درآمدهای مالیاتی را تحت تأثیر قرار دهد. اثر تورم بر درآمدهای مالیاتی از طرق مختلف قابل بررسی 
است. اول اینکه تورم باعث کاهش قدرت خرید شده و از این طریق درآمدهای مالیاتی بخش مالیات 
بر ارزش افزوده را متاثر می کند. انتظار می رود با افزایش نرخ تورم، سطح درآمد واقعی کاهش یافته 
و انگیزه برای ورود به اقتصاد زیرزمینی و فرار از پرداخت مالیات بیشتر  شود. از طرف دیگر در شرایط 
تورمی، انگیزه تعویق در پرداخت مالیات توسط مؤدیان افزایش یافته و این امر وصول درآمدهای مالیاتی 
را با چالش مواجه می کند. البته باید توجه شود که با تورمی شدن اقتصاد، قیمت کاالها و خدمات مبادله 
شده افزایش یافته و از این طریق مالیات بر ارزش افزوده دریافتی از مبادله کاالها و خدمات افزایش و 
درآمد مالیاتی این بخش نیز افزایش می یابد. برای بررسی تأثیر تورم بر مالیات بر درآمد یا مالیات بر سود 
نیز باید اثر تورم بر سود نهایی در فعالیت های اقتصادی را مدنظر قرار داد تا در نهایت اثر نهایی تورم بر 
درآمدهای مالیاتی قضاوت شود. بنابراین برآیند نهایی تأثیر تورم بر حجم درآمدهای مالیاتی به کشش 

عمومی درآمدهای مالیاتی نسبت به تورم بستگی دارد.
نرخ ارز از طریق تأثیر بر تورم، قدرت خرید مردم و فعاالن اقتصادی، تأثیر بر حجم صادرات و واردات  	

و انگیزه های سرمایه گذاری، درآمدهای مالیاتی را متاثر می کند. با توجه به کانال های مختلف اثرگذاری 
نرخ ارز در بخش های مختلف، بدیهی است که ارزیابی اثر این متغیر بر درآمدهای مالیاتی به ویژه در 
بخش مالیات های غیرمستقیم امری آسان نباشد. به نظر می رسد بیشترین تأثیر نرخ ارز بر مالیات های 
غیرمستقیم از طریق تأثیر آن بر میزان واردات کاالها و در نتیجه مالیات بر ارزش افزوده واردات کاالها 

صورت گیرد.
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