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 21/6/4332تاريخ پذيرش:    41/2/4332تاريخ دريافت : 

 كيدهچ

روري است تا به نظر مي رسد ض ،با توجه به اثرات ورود درآمدهاي حاصل از منابع طبيعي در اقتصاد

كشورهاي صادركننده نفت به تدريج اين درآمدها را از اقتصاد خود حذف نموده و به خصوص بودجه خود را 

از اين وابستگي رهايي بخشند. براي اين منظور بهترين جانشيني كه براي اين نوع درآمدها معرفي مي شود 

مالياتي تحت سناريوهاي متفاوت نرخ  مخارج دولت با درآمدهايمنطبق ساختن درآمدهاي مالياتي است. 

نياز به مسيري براي  بنابراين مالي بهينه را مشخص مي نمايد.سياست  هدف رشد براي ماليات ها

بتوان به اين هدف دست يافت. در مطالعه  ،درآمدهاي مالياتي احساس مي شود تا با پيروي از آن مسير

. مسير حاصله براي هر كشوري بنابر شده استمن حاصل حاضر  اين مسير بهينه با استفاده از معادالت بل

شرايط اقتصادي آن متفاوت است ولي به طور كلي مي توان مطابق اين مسير بيان نمود كه يكي از عوامل 

و چگونگي رشد اين مخارج براي سالهاي آتي است . در واقع  يين اين مسير ميزان مخارج دولتمهم در تع

در پايان به  لياتي و شيب مسير بهينه  به رشد مخارج دولت وابسته است.مي توان گفت رشد درآمد ما

به  حاصل شده است4141در افق براي ايران  درآمدهاي مالياتيالگو، مسير بهينه  ي از ايندرعنوان كارب

 مخارج عمومي دولت را از محل مالياتها تأمين مالي نمود.توان رفته رفته مي  گونه اي كه 

 ، مسير بهينه، برنامه ريزي پوياسياست مالي :واژه هاي کليدي
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 مقدمه -4

باشدد كده  ولت، بايد متناسب با وظايف دولتبودجه عمومي دولت به عنوان سند اهداف و برنامه هاي د

بودجه دولت كه از آن به عندوان قيدد بودجده دولدت در نشان دهد. نيز اندازه مطلوب دولت را  مي تواند

           ؛درآمددهاي دولدت -دو طدرف دارد  الدف برده مي شدود از نظدر حسدابدارينام رسيدن به اهداف نيز 

هزينه هاي دولت. چگونگي رابطه بين اين دو طرف بودجه است كه پديده هاي تعدادل، كسدري و  -ب

 مازاد بودجه دولت را مطرح مي سازد. 

 بگيرد. قوّت تربيش اقتصاد در دولت دخالت ۀمسأل كه شد باعث كينز نظريات بيستم قرن در

گسترش و تنوع فعاليتهاي اقتصادي از يک سو و نقش رو به افزايش دولتها از سوي ديگر در جهت 

هاي اقتصادي و اعي و گسترش تعهدات دولت در عرصهايجاد و گسترش خدمات عمومي، تأمين اجتم

مالي بودجه دولت  اجتماعي و تالش در جهت تحقق رشد اقتصادي و توزيع عادالنه درآمد، مساله تامين

 را به مسئله اي مهم و تأثير گذار تبديل كرده است. 

آن گسترش تعهدات  هاي اقتصادي و اجتماعي و در پي آن،گسترده شدن دخالت دولت در عرصه

مخارج  افزايش اشتغال و توزيع عادالنه درآمدها، در جهت هدفهايي چون رشد اقتصادي، ثبات قيمتها،

ي مواجه نموده است. در اين ميان در كشورهاي توسعه يافته درآمدهاي مالياتي دولت را با روند صعود

. اما در كشورهاي در حال توسعه به دليل است در تأمين مالي مخارج دولت از اهميت وافري برخوردار

درآمدهاي دولت  درآمدهاي مالياتي درصد ناچيزي از كارا نبودن سيستم مالياتي، وجود ساختار تورمي و

نقش درآمدهاي مالياتي در بسياري از كشورها  دهد. وليد ناخالص داخلي  اين كشورها را تشكيل ميتو 

در مقايسه با ساير منابع از ايجاد آثار  در مقايسه با ساير منابع درآمدي بيشتر حائز اهميت است و

، بر بيشتر كنترلاين منبع درآمدي به دليل قابليت  كاهد. نامطلوب اقتصادي به ميزان قابل توجهي مي

  ساير  منابع  ناشي از اقتصاد داخلي ترجيح دارد.

تعيين نماييم كه بتواند رفته رفته براي درآمدهاي مالياتي  در اين مطالعه برآنيم تا مسير بهينه اي را

 «معادالت بلمدن»بدين منظور از برنامه ريزي پويا و به طور خاص از  .تأمين مالي نمايد بودجه دولت را

كه هدف اصلي از تعيين مسير بهينه بدراي درآمددهاي ماليداتي تدأمين  از آنجايي فاده خواهيم كرد.است

  عامل اصلي در تعيين اين مسير باشد لذا ،مالي مخارج دولت است بنابراين انتظار مي رود ميزان مخارج

 ،مخارج دولتبه ازاي نرخ رشدهاي متفاوت براي »در نظر خواهيم گرفت كه   فرضيه اي بدين صورت 

  «.مسيرهاي متفاوتي خواهيم داشت
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ش ذكر خواهد شدد. در هاي نظري و سوابق پژوهپايه 2پس از مقدمه در بخش در ادامه اين مقاله، 

فدي مددل مدورد بده معر 1ريزي پويا و معادالت بلمن را معرفي خواهيم كرد. در بخش برنامه  3بخش 

 را به عنوان مثال براي ايران به كار خواهيم بدرد تحقيقهاي يافته 5بخش . در بررسي خواهيم پرداخت

 را مطرح خواهيم كرد. و پيشنهادات نتيجه گيري  6و سر انجام در بخش 

 پژوهشهاي نظري و سوابق پايه – 2

رويكردهاي متفاوت در مورد چگونگي حضور و دخالت دولت در اقتصداد، شديوه تنظديم و كاركردهداي 

، عملكرد بخش عمدومي اددانان كالسيکاز ديدگاه اقتصوجود آورده است. مختلفي براي بودجه دولت ب

. بده اعتقداد آندان در شدرايط و آن عدم دخالدت در بدازار اسدت ک نظم طبيعي استبر پايه تبعيت از ي

-استثنائي كه دخالت دولت مورد تقاضا باشد، ماليات و فعاليت بخش دولت مطرح خواهد بود. در نوشدته

، اختصار مي توان گفت آنان اقتصداد به .معرفي شده اند كالسيک اين موارد استثنائيدانان هاي اقتصاد

 مجزا از نظريه هاي تعادل عمومي اقتصاد مطرح مي كنند. به طور هزينه هاي دولت و مالياتها را 

به بررسي تأثير ماليات آن هم در بخش خصوصي پرداختده و آنهده از هزينده هداي  ديويد ريكاردو

بهترين برنامه مالي » مي باشد كه مي گويد «  4سيجي بي »نموده فقط بازگو و تأييد گفته دولت طرح 

آن است كه كمترين مقدار ماليات را داشته و بهترين مالياتها آن است كه كمترين مقدار درآمد ماليداتي 

 -ش خصوصدياظهار مي كردند كه اكثر هزينه هاي بخ «سي»اقتصاددانان اوليه مانند «. را داشته باشد

كه مالياتها  –كه همه هزينه هاي عمومي  ، در حاليتوليدي هستند -ندآنها تعلق مي گير هكه مالياتها ب

 يرتوليدي مي باشند.غ -براي آنها پرداخت مي گردند

. او نيز همانند آدام اسدميت تري به بخش عمومي توجه كرده است جان استوارت ميل با ديد عميق

. او به پيدروي از اسدميت ي باشديک اصل م« آزادي اقتصادي» ،تهاي اقتصاديتقد است كه در فعاليمع

را ممكن مي سازد. ايدن مدوارد « آزاد اقتصاد»معتقد به شرايط ويژه اي است كه فاصله گيري  از اصل 

و ديگدري « معمدولي»خاص، از ديدگاه استوارت ميل به دو گروه تقسيم مي شوند، كه يكدي از مدوارد 

، مدالي و ر آدام اسميت در حفظ امنيت زندگي. آنهه او موارد معمولي مي داند مشابه نظاست« انتخابي»

آزاد ضرورت دارد. امدا او در معرفدي فعاليتهداي انتخدابي از  غيره است كه براي عملكرد سيستم اقتصاد

 نظريه اسميت نيز فراتر رفته و قائل به اعمال هزينه هايي از طرف دولت است كده صدرفا بدراي جلدب

                                                 
1. J. B. Say 
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رضايت و اعتماد عمومي مي باشد. با وجود آنكه ديدگاه جان استوارت ميل از فعاليت دولدت نسدبت بده 

هم نظر خود وسيعتر است ولي با آنهه كه امروز نظريه هاي اقتصاد بخش عمومي يدا دولدت  گذشتگانِ

 (.4333اصله دارد)پژويان،مي خوانيم بسيار ف

ون نظريات او حد فاصل بين نظريه هاي قدديم و ست، چاز اهميت ويژه اي برخوردار ا ويكسل كارِ

محسوب نمود، كه امدروزه 4«انتخاب عمومي»جديد بخش عمومي مي باشد. مي توان او را باني مكتب 

در مؤسسده پلدي تكنيدک  3و همكدارانش در مركدز انتخداب عمدومي 2بوكننجيمز اين مكتب را با نام 

 مي شناسند. 1ويرجينيا

ا و درآمدهاي دولت را در كنار يكديگر مطالعه كرده و به خدوبي فعاليدت ويكسل دو بخش هزينه ه

هاي  بخش عمومي را به صورت يک سلسله تصميمات سياسي و انتخاب جمعي  مورد نظر قدرار مدي 

پيگو در كتداب  دهد. ليندال در رساله دكتري خود به بررسي قيمت گذاري كاالهاي عمومي مي پردازد.

به بررسي نكاتي قابل توجه از نظريه هزينه هاي بخدش عمدومي پرداختده  5«هاقتصاد رفا»مشهور خود 

است. او در مقابل هزينه ها و فايده هاي شخصي مبادرت به معرفي هزينه ها و فايدده هداي اجتمداعي 

 .(منبع )هماننموده و يا به عبارت ديگر مبحث پيامدهاي خارجي را عنوان مي كند

يش كه وجوه به دست آمده از منابع طبيعي مانند فروش نفت بدا افدزا سابقا افراد زيادي باور داشتند

، اسدتانداردهاي مخارج دولت براي خوراک، آموزش، مراقبتهاي بهداشتي، حمايتهاي كشاورزي و مسكن

زندگي را گسترش مي دهد. متأسفانه مخارج چندين دهه گذشته نتايج متفاوتي را بيان مي كند. بيشدتر 

در فقر خدود بداقي ماندده اندد در بسدياري  از كشدورها پدس از اكتشداف نفدت  كشورهاي غني از نفت

، حقوق عف در نظارتضاستانداردهاي زندگي تنزل كرده است. درآمدهاي نفتي اغلب با افزايش فساد و 

 (همان)بوده است الش براي رفع فقر همراه بشر و كاهش ت

گيرند. براي كشورهاي غني از مندابع  ، حسابهاي مالي كل را در نظر ميروشهاي ثبات مالي سنتي

بين وضعيت مالي نفتي و غيرنفتي)وضعيت مدالي غيرنفتدي عبدارت اسدت از  كدل درآمددها  تمايزنفتي 

                                                 
1 . Public Choice 

2 . James Buchanan 

3 . Public Choice Center   

4 . Virginia Polytechnic Institute 

5 . Economics of Welfare 
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كل مخارج منهاي مخارج مرتبط با نفت( پسنديده تر است زيرا منهاي  منهاي درآمدهاي مرتبط با نفت

 ي سنتي دولت نيست به داليل زير درآمدهاي مرتبط با نفت مانند درآمدها

اول، نفت نوعي دارايي پايان پذير است. دولت مي تواند استخراج و فروش نفت را به عنوان تبدديل 

زمين( با شكل مالي يا اقتصادي)روي زمين( تصور كند. از اين رو دولت بده  دارايي از شكل فيزيكي)زير

گذاري كند كه ندرخ بدازدهي اقتصداد منظور حفظ ثروت بايد درآمدهاي نفتي را در پروژه هايي سرمايه 

 رقابتي را افزايش دهد. دوم، در تهي كردن ذخاير نفتي بايد حق همه نسلها در نظر گرفته شود. سرانجام

، در بسياري از كشورهاي در حدال توسدعه داراي مندابع نفتدي، درآمد نفتي بسيار تغييرپذير است ،كهاين

حتي دهاي دولت را تشكيل مي دهد. اما درآمدهاي نفتي درآمدهاي مرتبط با نفت بزرگترين بخش درآم

باالست. تجربده نشدان و ميزان آن ، يار تغييرپذير استبس ،كه پيش بيني مقادير بسيار آسان استزماني

رشد بهره وري را با تفاوت قابل توجهي به ويژه در كشورهايي كه بخش  ،داده است كه تغييرپذيري باال

يافته است،  به تأخير مي اندازد. از اين رو بسياري از كشورهاي توليدكننده نفت توسعه ننسبتا مالي آنها 

تالش مي كنند تا تغييرپذيري در مخارج آنها كمتر از تغييرپذيري در درآمدهاي نفتي باشد از اين طريق 

ي ري مدكه آنها مقدار ثابتي از درآمدهاي نفتي را وارد بودجه كرده و مابقي را در صندوق تثبيت نگهددا

 (.2442كنند)بانديرا و همكاران،

به طور كلي مي توان گفت دولدت بدا ابزارهداي سياسدت مدالي وظدايف خدود را انجدام داده و بدر 

متغيرهاي عمده مانند رشد و اشتغال و اهداف كالن اقتصادي از جملده اهدداف تدوزيعي، تخصيصدي و 

يت تقاضا است كه از سوي دولدت اجدرا تثبيتي تأثير مي گذارد. سياست مالي بخشي از سياستهاي مدير

مي شود و بالطبع جريان پرداختها و دريافتهاي دولت كه در قالب مخارج و درآمدهاي بودجه آشكار مي 

شود متغيرهاي سياست مالي دولت را تشكيل مي دهند. مهمترين ويژگيهاي بودجه دولت و متغيرهداي 

، به حركدت درآوردن ها بر متغيرهاي كالن اقتصاديي آنسياست مالي كوتاه بودن دوره زماني تأثيرگذار

فعاليت بخشهاي غيردولتي، استفاده از منابع راكد اقتصاد كشور و جهت دهي منابع در مسير مناسب مي 

اجزاي بودجه دولت كه بودجه دولت به طور كلي  باشد. لذا متغيرهاي سياست مالي عبارت خواهند بود از

 ولت مي باشد.داراي دو بخش مخارج و درآمد د

زمينه مطالعات تجربي به چند مطالعه زير اشاره خواهيم كرد كه اين مطالعات بده تعيدين مسدير در 

 بهينه براي ابزارهاي سياست  مالي پرداخته اند 
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مدلي پويا و دوبخشي از سياست مالي بهينده را ارائده مدي  ،مطالعه اي ( در2444)لكوود و ديگران 

ي ثبات است. تعادل سياسي تعيين كننده مسير مخدارج دولتدي، مالياتهدا و دهند كه در آن هدف برقرار

اوراق قرضه است. در اين مطالعه، انگيزه هاي سياسي در مدلي پويا و درجه دوم از سياست مالي بهينده 

و با تعريدف معدادالت بلمدن بددين منظدور و حدل ايدن معدادالت از روش مدارك .نشان داده شده است

، درآمدهاي مالياتي و اوراق قرضه براي هدر طدرف سياسدي در هدر ي مخارج دولتمسيرهاي بهينه برا

آنها با استفاده از اين معادالت  و داده هاي يونان مسديرهاي بهينده را بدراي  شرايطي حاصل مي شود.

 برآورد مي كنند. 4964-4992سالهاي 

بدراي دوره  كنندده نفدت(( به بررسي ثبات سياست مالي در دو كشور ايرا ن )كشور توليد2442كيا)

در فضداي  4962-2444)كشور توليدكننده محصدوالت كشداورزي( بدراي دوره و تركيه 2443-4924

 فرآينددهاي  ،4متدولوژي خداصغيرتصادفي مي پردازد. وي در اين مطالعه با استفاده از نيز تصادفي و 

بدارو،  2هموارسازي ماليدات اساس مدل . همهنين برمي كندبودجه اي و مالي هر دو كشور  را ارزيابي 

. نتيجه اي كه حاصل مي شود اين اسدت كده سياسدت دهدمورد آزمون قرار ميرا سياست مالي ايران 

كده وابسدته بده  مالي در هر دو كشور پايدار نيست. عالوه بر اين سياسدت مدالي در ايدران از آنجدايي

ن مي شود كه سياست مالي در ايران درآمدهاي نفت و گاز است سياستي معتبر نيست. در اين مقاله بيا

چه در فضاي تصادفي و چه در فضاي غيرتصادفي پايدار نيست و سياست مالي ايران تنها زماني پايددار 

نفتي اين كشور هميشگي است. در اين مقاله تأكيدد شدده  است كه به طور مصنوعي فرض شود درآمد

 كه ايران به شدت به درآمدهاي نفتي وابسته است.

بررسدي اثدر سياسدتهاي پدولي و "( در مقاله اي تحت عنوان 4333صميمي و طهرانهيان) جعفري

بده تعيدين  "  كاربردي از نظريه كنتدرل بهيندهص هاي عمده اقتصاد كالن در ايرانمالي بهينه بر شاخ

ي سياستهاي پولي و مالي بهينه، براي دوره برنامه سوم توسعه  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور كمّ

. آنها براي اين منظور ابتدا يک تابع زيان رفاهي بدين پردازدمي  در نظام نرخ ارز شناور  (4333-4329)

دوره اي را براي سياستگذار طراحي نموده كه در آن بدر مجدذور انحدراف متغيرهداي هددف از مقدادير 

گوريتم كنترل بهينه ، جريمه بسته شده است. سپس با استفاده از الگذاري  شده آنها در برنامه سومدفه

( مقادير بهينه مخارج سرمايه گذاري و مصرفي دولت  و درآمددهاي ماليداتي و OPTCONتصادفي)

                                                 
1 .Cointegration and Multicointegration Methodologies 

2 . Tax Smooting 
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حجم پول از طريق حداقل سازي تابع زيان رفاهي در شرايط يک سيستم پوياي غيرخطي محاسبه شده 

اصدل از اجدراي سياسدتهاي اند. مقايسه نتايج حاصل از اتخاذ سياستهاي پولي و مالي بهينه، با نتايج ح

كالن پيشنهادي برنامه سوم، در يک الگوي شبيه سازي شده اقتصاد ايران در نظام نرخ ارز شناور نشان 

مي دهد كه درآمدهاي مالياتي بهينه بيشتر از مقادير پيشنهاد شده آن در برنامه سوم توسعه مدي باشدد. 

 ل در نظر گرفته شده است.در اين مقاله درآمدهاي مالياتي به عنوان متغير كنتر

 برنامه ريزي پويا  -3

 4مطالعه منظمي از قابليت محاسباتي برنامه ريزي پويا، ريهارد بلمن و استوارت دريفوس 4955در سال 

وري كدرده و روشدهاي . آنها تعدادي مساله بهينه سازي را از رشته هاي مختلف جمدع آرا شروع كردند

كار منجر به انتشدار كتداب  اين (.viii  4962)بلمن و دريفوس،  بردندهاي مختلف به كار خود را با راه

بلمن و دريفدوس در  3و كتاب برنامه ريزي پوياي كاربردي 4952در سال  2ريزي پويا توسط بلمنبرنامه

    (.2442)وبر،  ه توسط بلمن و ديگران ادامه يافتشد. پس از آن تالش در اين زمين4962سال 

 ا بيش از نيم قرن پيش پديدار شد. در اقتصاد براي اولدين بدار ايدونس رمدزيتحليل اقتصادي پوي

( يدک تصدميم 4923هاي بهينه يابي پويا استفاده كردندد. رمدزي )( از روش4934(  و هتلينگ )4921)

( چگونگي مديريت بهينه منابع پايان پذير را نشدان 4934پس انداز را تحليل كرد و هتلينگ ) -مصرف 

رياضي خود قدرار داد. بعدد از  درباره حساب تغييرات  در كتاب درسي اقتصادرا (  فصلي 4933داد. آلن )

كه توسط رياضيدانان گسدترش يافتده  جنگ جهاني دوم ، ابزار برنامه ريزي پويا و تئوري كنترل بهينه،

الي، اقتصداد بود، در دسترس  اقتصاددانان قرارگرفت. امروزه بهينه سازي پويا به طور وسيع در اقتصاد م

 (.منبع تصاد منابع استفاده مي شود)همانكالن و اق

. اين روش انعطاف پذيري قابل تدوجهي روشي براي حل عددي مدلهاي پوياستبرنامه ريزي پويا 

را براي موقعيتهاي دنياي واقعي مانند مدلهاي اقتصادي در شدرايط نااطمينداني يدا مددلهاي اقتصدادي 

 (.2446و كينگ، لهانو) غيرخطي ارائه مي كند

                                                 
1 . Dynamic Programming 

2 . Dynamic Programming by Bellman in (1957) 

3. Applied Dynamic Programming Co-authored with S.E. Dreyfus in (1962) 
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مسئله بهينه سازي پويا اين است كه از طريق مجموعه اي از معادالت ديفرانسيل و يا تفاضلي كده 

و  2ناميده مي شود مسيرهاي زماني براي دو گدروه متغيدر، شدامل متغيرهداي كنتدرل 4معادالت حركت

كه بتواند تدابع هددف )حالت(  از بين مجموعه اي از مسيرهاي زماني انتخاب شود  3متغيرهاي وضعيت

مسئله برنامه ريزي را بين فاصله زماني اوليه تا زمان پاياني بهينه )حداكثر و يا حداقل( نمايد. براي حل 

و غيدره  1مسائل بهينه يابي  پويا روشهاي مختلفي  چون حساب تغييرات، كنترل بهينه،  معادالت بلمن

 وجود دارد.

توسدط ريهدارد  4954سائل بهينه سازي پويا در دهه يک روش جايگزين كنترل بهينه براي حل م

 بلمن پيشنهاد شد. بلمن از ابتدا بر كاربرد اقتصادي درست برنامه ريزي پويا تاكيد مدي كدرد )تامسدون،

  گسسته  به صورت زير داشته باشيم به طور كلي اگر مساله اي با زمان (.4   2445
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  كه در آن

itx   متغيرهاي حالت 

tu   متغيرهاي كنترل 

F    تابع  هدف 

Q   انتقال تابع 

W     تابع ارزش 

                                                 
1 . Equation Of Motions  

2 . Control Variables 

3 . State Variables  

4 . Bellmans Equation 

(4)

(2)

(3)

(1)
()5
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  و محدوديتها

 .تعريف مي كند ( تابع انتقال را براي هر متغير حالت4)

 .شرايط اوليه هر متغير حالت است ( 2)

 .(  شرايط پاياني هر متغير حالت است3)

 (.2444و، ي( يک مجموعه محتمل )ممكن( را براي متغيرهاي حالت تعريف مي كند)بايال1)

برنامه ريزي پويا بر اصل بلمن از بهينه سازي پايه گذاري شده است. بندابراين معدادالت بداال مدي 

ن حل شوند تا تابع سياستي پايدار زماني حاصل شود. با اين فرض كه هر دو تدابع توانند با معادالت بلم

و بعد هم با  1stXو سپس بر متغيرهاي حالت tuهدف و محدوديتها در طول زمان كنترل مي شوند

stF(.)تاخير بر تابع هدف تاثير مي گذارند ر آن كده دts  در ايدن راسدتا بلمدن معدادالت زيدر را .

 پيشنهاد مي دهد 

                            TtXWuXFXW ttTtttttT ,..,0,,max 11   

  خواهد داد توابع سياستي زير را حاصلكه 

 

 ttt

ttt

Xhu

XfX



1 

ند يعندي گذشدت اين توابع سياستي داراي قدرت تحميل بر ديگران  يا در طول زمدان ثابدت هسدت

 (.منبع زمان فرم اصلي آنها را تغيير نمي دهد)همان

 ، تابع ارزش به صورت زير است بنابر روابط فوق

       ttttTtttttT uXQWuXFXW ,,max1                                  )9( 

-Benvenisteبددراي رسدديدن بدده تددابع سياسددتي بهيندده از شددرايط درجدده اول و فرمددول 

Scheinkman ود، كه طبق درجه اول داريم          استفاده مي ش 

 (44)                                                        0,, 122   ttTtttttt XWuXQuXF 

 هست  Benveniste-Scheinkman  و فرمول  

) (

) (

) (

2

6

2
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 (44)                                              1
,, 111 


tXtTttttttttT WuXQuXFXW  

 معرفي مدل -1

براي تعريدف تدابع هددف در  .بودجه يكي از عوامي بي ثباتي استادي كسري به طور كلي در هر اقتص

به صدورت بهره برده و تابع هدف   Oviedo (2005)جهت رسيدن به مسير بهينه مالياتها از روش 

   مي شود  زير تعريف

)42(                                                                         2)(
2

11

0

tt

t

tt

RGMin 


 

 كه درآن 

tG مخارج دولت در زمان  t 

tRمجموع درآمد دولت در زمان  t نفتي و درآمد مالياتي است كه عبارت از درآمد. 

د دولت براي هر دوره مي باشد، اين تابع بيان تابع هدف بيان كننده تفاوت بين مخارج و درآم      

كننده كسري بودجه دولت در هر دوره مي باشد. هدف حداقل كردن اين كسري بدراي هدر دوره و بده 

، بهينه سازي با توجده بده فدروض زيدر دست آوردن مسير بهينه براي درآمدهاي مالياتي مي باشد. اين

 انجام مي گيرد 
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 برقرار باشد زير براي  اقتصاد  يشرط تعادل فرض مي كنيم -4

)43(                                   tttttttt ITRSGTRSIG   

 كه درآن 

tTRدرآمد مالياتي در زمان  t 

tSپس انداز در زمان   t 

tIسرمايه گذاري در زمان  t 

  يعني  براي سالهاي آتي افزايش يابد kفرض مي كنيم مخارج دولت به صورت نمايي با نرخ  -2

)41(                                                                                      k

tt eGG 1  

يدين همهنين بدراي تع بسته به سياستها و شرايط هر اقتصادي متفاوت  است. kمقدار و دامنه كه 

 در نظر گرفته مي شود  مسير بهينه مالياتها قيود زير

درصد از مجموع درآمد دولت كمتر از سال گذشدته  مطلوب است سهم درآمد نفتي ساالنه -4  

درصدد كمتدر از   به ميدزان   1tباشد بدين معني كه درآمد نفتي موجود در درآمد دولت در سال 

 باشد  يعني  tدرآمد نفتي موجود در درآمد دولت در سال

(45)                                                                               )1(1  tt OIOI 

 كه درآن 

tOIدرآمد نفتي كه در زمان  t وارد بودجه دولت مي شود. 

( بايدد fرخ افزايش درآمدمالياتي)مطلوب است درآمد مالياتي نرخ فزاينده اي را نشان دهد و ن -2

( درآمد مالياتي بتواند به اندازه اي باشد كه عالوه بر جبران كاهش سهم درآمد نفتي در درآمد دولت)

 برطرف نمايد  يعني ( از طريق تعيين ميزاني براي  ساالنه مقداري از كسري بودجه را نيز)

  ffTRTR tt ),1(1                                                        (46) 

 نكته اشاره مي كنيم   قبل از آن به دو .براي اين منظور از معادالت بلمن استفاده خواهيم كرد
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دوم ادغام مي كنيم كه رابطه زيدر حاصدل  نوشته و با فرض 1tبراي زمان را اوال   فرض اول 

 مي شود 

(42)                                                                  
k

tttt eITRSG 

  )( 111 

 ثانيا  با جمع كردن دو طرف قيود مذكور خواهيم داشت 

(43)                                fOIfTROITR tttt ),1()1(11 

 از رابطه اخير  معادله بلمن)تابع ارزش( را به صورت زير در نظر مي گيريم  با استفاده

(49)                                   
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 نرخ تنزيل وr  .از تدابع ارزش نسدبت بده بدراي حدل ابتددا نرخ بهره مي باشدد

tt OITR ,1   مشتق گيري مي نماييم  

بايد در قسمت اول تابع ارزش جايگذاري شدود  تدا بتواندد در مشدتق 1tTRدر اين مرحله عبارت 

 گيري ظاهر شود كه با توجه به نكته اول خواهيم داشت    
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 داريم  به ترتيب tOIو  1tTRاز مشتق گيري نسبت به   

( 22)   
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        tttttt
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 خواهيم داشت  SBبنابر فرمول 

 (23)                                                  

 

تابع سياستي به صدورت در شرايط درجه  اول،  با جايگزيني بنابر فرمول

 مي 

زيددر بدده دسددت

 آيد)معادله اولر( 

(21)  
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 و در نتيجه مسير بهينه براي درآمدهاي مالياتي مطابق مسير زير حاصل خواهد شد 

             

   (26)                           

 

 مورد ايراندر مدل کاربرد  -5

 درآمدهاي دستۀ دو به دولت درآمدهاي. كند مي درآمد كسب مختلفي منابع از دولت ايران اقتصاد در

 درآمدهاي عنوان تحت مستقل گروه يک به عنوان نفت .است شده بندي تقسيم غيرمالياتي و مالياتي

 مدورد اي سدرمايه داراييهداي واگدذاري مجموعه شي ازبخ به عنوان زير و  نشده گرفته نظر در نفتي
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 مي به شمار دولت درآمدي منابع مهمترين از مالياتي، و نفتي كه درآمدهاي چرا گيرد، مي قرار بررسي

 .روند

ايران منابع نفت است و با توجه بده در كه در حال حاضر يكي از مهمترين منابع درآمدي  از آنجايي

ان در رابطه با تأمين مالي مخارج دولت با اسدتفاده از درآمددهاي ماليداتي تدا اهداف سند چشم انداز اير

درپي حصول به مسير  نبنابراي .( انتخاب كشور ايران براي اين الگو مناسب خواهد بود4141پايان سند )

ت بتوان مخارج عمومي دولتقريبا بهينه اي براي ايران هستيم  به گونه اي كه در پايان سند چشم انداز 

 تابع هدف در مورد ايران به صورت زير در نظر گرفته خواهد شد  را از محل مالياتها تأمين مالي نمود.

                                                                         2
1404

1386

)(
2

1
tt

t

RGMin 


 

 براي درآمددهاي ماليداتي ه بهينقيود همانند قبل در نظر گرفته مي شود و بنابراين مسير  فروض و

  است به صورت زير همانند قبل 
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( و ندرخ ( ، نرخ كاهش وابستگي به درآمدد نفتدي)kمشخص است نرخ افزايش مخارج دولت )

مددهاي ينده بدراي درآه( عوامل اصلي در تعيدين مسدير بfقابل قبول براي رشد درآمدهاي مالياتي )

اكندوني هدر  ، لذا با تعيين اين مقادير باتوجده بده اهدداف آتدي و وضدعيتمالياتي در سالهاي آتي است

 متفاوت است. اقتصادي اين مسير براي اقتصادهاي مختلف،

وع درآمدهاي دولت  به ساله، نرخ  كاهش وابستگي مجم 24در مورد ايران مطابق سند چشم انداز  

 fو  )نرخ رشد مخارج دولتي(k در مورد پارامتر. گذاري شده است درصد هدف 44درآمد نفتي ساالنه 

به نظر مي رسد حاالت مختلفي را بتوان در نظر گرفدت و  ،)نرخ قابل قبول براي افزايش درآمد مالياتي(

يگدذاري پارامترهداي فدوق در بنابراين با جا  .مسيرهاي حاصله بهترين حالت را معرفي نمود با توجه به

به عنوان   kبه ازاي مقادير متفاوت براي زيرهاي مسير Matlabو با استفاده از نرم افزار( 26)معادله 

 د نبهينه حاصل مي شو هايمسير
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 را  2.0,3.0f 4و       2.0,1.0,05.0kبراي اين منظور  مقدادير  

مودارهاي مربوطه را در نظر گرفته و حاالت مختلف را براي آنها به شرح زير بررسي و ن به عنوان نمونه

 رسم مي كنيم 

 4- 05.0k  3.0وf 

 3.0fو  05.0kحل عددي براي   -(4) نمودار

 

                                                 

)پس از جنگ ايران و عراق( ، متوسط   6813-6831ررسي مقادير درآمدهاي مالياتي طي سالهاي با ب fبراي تعيين - 1

كه اين رشطد متوسط  برفرهتطه از دادا هطاي  آنجايي اصل مي شود، ازح 8/0رشد درآمدهاي مالياتي براي اين سالها حدود

كطه  مطي  مناسب به نظر مي رسد چطرا 3.0fدر نظر فرهتن   ،است لذا براي شروع درآمدهاي مالياتي موجود براي

 .تواند دربرفيرندا شراي  موجود براي ماليات در اقتصاد باشد
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2-1.0k  3.0وf   

 3.0fو  1.0kحل عددي براي  -(2) نمودار

 

3-2.0k3.0وf  

    3.0fو  2.0kحل عددي براي  -(3) نمودار
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 ميليارد ريال  مخارج دولت بانرخ رشد 10 درصد   درآمد مالياتي بهينه درآمد مالياتي موجود
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  مخارج دولت بانرخ رشد 20 درصد   درآمد مالياتي بهينه درآمد مالياتي موجود ميليارد ريال
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  1-05.0k2.0وf   

 2.0fو 05.0kحل عددي براي  -(1) نمودار
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6--2.0k2.0وf 

 2.0fو 2.0kحل عددي براي -(6) نمودار
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در  fو  kمشخص است با در نظر گرفتن هدر مقدداري بدراي ي فوق گونه كه در نمودارهاهمان

ابتداي مسير نياز به جهش اوليه اي در درآمدهاي مالياتي است كه اين جهش مي تواند به عنوان نتيجه 

ليداتي همهندان درآمدد ما ،، پدس از ايدن جهدشاي از اصالحات اساسي در سيستم مالياتي تفسير شود

رفته رفته به مسير مخارج دولت نزديكتر شود كه به معني كاهش تدريجي وابستگي افزايش مي يابد تا 

ايدن  .به درآمدهاي نفتي است. نكته مهم در اين مسيرها افزايش درآمد مالياتي با نرخي كاهشي اسدت

كده در سدالهاي اوليده كوشدش  ک اقتصاد منطبق است چراموضوع با بهره برداري از ظرفيت مالياتي ي

مالياتي پايين بوده و رفته رفته با افزايش كوشش مالياتي از درآمدهاي مالياتي بالقوه و بالفعدل بده هدم 

بيشتر از ظرفيت مالياتي مدي باشدد بده خصدوص اينكده پدس از نزديكتر شده و به معني بهره برداري 

اگهاني درآمدهاي مالياتي مي انجامد با سياستي صحيح بايد رفتده رفتده اصالحات اوليه كه به افزايش ن

 به سمت كوشش مالياتي برابر يک حركت نمود.

نرخ رشد درآمدهاي مالياتي افزايش مي  fو  kهمانگونه كه نمودارها نشان مي دهند با افزايش 

نيز با توجه به  kنرخ رشد درآمد مالياتي افزايش مي يابد روشن است، در مورد  fاينكه با افزايش يابد

طبدق  .منطقي اسدتاين مسأله تأمين مالي مخارج دولت مي باشد،  اينكه هدف حصول به مسير بهينه

ايش مدي يابدد، درآمدد ماليداتي رشدد كه مخارج دولت با نرخ باالتري افدز هنگاميمسير بهينه حاصله 
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را تجربه مي كند و اين باعث مي شود تا مدت زماني كمتري براي رسديدن بده هددف)تأمين سريعتري 

)كده  6و  3ايدن موضدوع بدا دقدت در حالدت  مالي مخارج دولت توسط درآمدهاي مالياتي( الزم باشد.

2.k،2.0اين مسأله شديدتر است بده گونده اي كده 3لت حتي در مورد حا (كامال بارز استk 

مسير درآمدهاي مالياتي با مسير مخدارج دولدت  4144موجب مي شوند حتي قبل از سال  3.0fو

  منطبق شود.

 مسدير بهينده اي  بدراي درآمدد fو kمشخص براي دو پدارامتر بنابراين با درنظر گرفتن مقادير

براي درآمد مالياتي نرخ رشدهاي متفداوتي  fو kمالياتي حاصل مي شود. در واقع  مقدار پارامترهاي 

  حالت فوق 6ر هاي بهينه دخ رشد درآمدهاي مالياتي طبق مسيرنررا در برخواهد داشت. به عنوان مثال 

  نمود  را در جدول زير مي توان مقايسه

همانگونه كه ذكر شد در تمامي حاالت جهش اوليه اي براي درآمد مالياتي پيشنهاد مي شود و پس 

از آن درآمد مالياتي با نرخ كاهشي افزايش مي يابد و سرانجام با برطرف شدن كسدري بودجده رشددي 

نرخهداي  6و 3اشت. همانگونه كه اين نرخ ها نشان مي دهند حالت برابر با رشد مخارج دولتي خواهد د

رشد باالتري را براي درآمد مالياتي در پي دارند كه به  طور مشخص ناشي از باالبودن نرخ رشد مخارج 

 دولتي است. 

به  ر نظر گرفتن شرايط موجود تعيين نموده ورا  با د fو kبنابراين هر اقتصادي مي تواند مقادير 

در مقايسه بدا  kمسير بهينه درآمدهاي مالياتي دست يابد. با دقت در مسير بهينه مي توان دريافت كه 

f  رشدد مخدارج تعيين كننده تر است اين مسأله بيان كننده وابستگي مسير درآمدهاي مالياتي به نرخ

هاي kو حصول مسيرهاي متفاوت به ازاي  kدولت مي باشد. همهنين مي توان بين مقادير مختلف 

مختلف و مقايسه نرخ رشدهاي حاصله براي درآمدهاي مالياتي و تطابق آنها با شرايط اقتصادي بهترين 

 را تعيين نمود. kمقدار 
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 حالت 6نرخ رشد درآمدهاي مالياتي طبق مسيرهاي بهينه در  -(4جدول)

 6 5 1 3 2 4 سال
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با دقت در نمودارها مشاهده مي شود مسير موجود براي درآمددهاي ماليداتي ايدران از  مسديرهاي 

بدا  متفاوت است و شكاف بين مسير بهينه و مسير موجود حتدي kبهينه حاصله به ازاي مقادير مختلف

( نيز فاحش است بنابراين با  سياستهاي مناسب بايد كوشديد 05.0k)kكمترين مقدار براي پارامتر

همهنين مي توان متناسب شرايط اقتصدادي بدراي ايدران مسير موجود را به مسير بهينه نزديک نمود، 

ارج آتي در نظر گرفت و اين شكاف را توسط تعديل مخد مخارج عمومي را با نرخي منفي براي سالهاي

، در كنار سياستهاي مناسب براي افزايش درآمدهاي مالياتي موجدود از و در نتيجه تعديل مسير مطلوب

 بين برد.

 و پيشنهادات  نتيجه گيري -6 

ل طي سالهاي اخير سطح وصول درآمدهاي مالياتي در بسياري از كشدورهاي در حدال توسدعه، در طدو

دوره هاي كوتاه مدت نوسانهاي قابل مالحظه اي داشته است. در ايران واقعيتهاي آمداري نشدان مدي 

درصدد كدل درآمددهاي دولدت را  34دهد كه طي سالها و دهه هاي گذشته درآمدهاي مالياتي كمتر از 

د تشكيل داده و علي رغم افزايش ميزان خالص آن به قيمت ثابت، هنوز در سدطحي نيسدت كده بتواند

هزينه هاي جاري دولت را پوشش دهد. عدم تناسب موجود بين درآمدهاي دولدت از جملده درآمددهاي 

 مالياتي با هزينه هاي دولت منجر به ايجاد كسري بودجه براي دولت در ايران شده است. 

با توجه به اثرات  ورود درآمدهاي نفتي در  اقتصاد به نظر مي رسد ضروري اسدت  تدا كشدورهاي 

نده نفت به تدريج اين درآمدها را از اقتصاد خود حذف نموده و به خصوص بودجه دولت خدود را صادركن

از اين وابستگي رهايي بخشند. براي اين منظور بهترين جانشيني كه براي اين نوع درآمدها معرفي مي 

ود تدا بدا شود درآمدهاي مالياتي است. بنابراين نياز به مسيري براي درآمدهاي مالياتي احساس مي شد

پيروي از اين مسير بتوان به اين هدف دست يافت. در ايدن مطالعده ايدن مسدير بهينده بدا اسدتفاده از 

. مسير حاصله براي هر كشوري بنابر شرايط اقتصادي آن متفاوت است  ه استدشمعادالت بلمن حاصل 

عيدين ايدن مسدير ولي به طور كلي مي توان مطابق اين مسير بيان نمود كه يكي از عوامدل مهدم در ت

. در واقدع مدي تدوان د اين مخارج براي سالهاي آتي اسدتميزان مخارج دولت در آينده و چگونگي رش

، بنابراين فرضيه اي كده به رشد مخارج دولت وابسته استو شيب مسير بهينه  رشد درآمد مالياتيگفت 

اي متفداوتي خدواهيم به ازاي نرخ رشدهاي متفاوت بدراي مخدارج دولدت مسديره» در ابتدا به صورت 

 مطرح شد، تأييد خواهد شد. « داشت
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د و در عين حال رشدد بايد به ظرفيت مالياتي توجه نمايبراي تعيين ميزان مخارج دولت سياستگذار 

مخارج دولتي براي خود سياستگذار مشخص شده باشد و نه اينكه كدامال انعطداف پدذير باشدد. چراكده 

 شد. دن يكنواختي مسير بهينه درآمدهاي مالياتي خواهدنوسانات مخارج دولت موجب برهم خور

اين مطالعه مي تواند گذشته نگر باشد به اين معني كه مسير بهينه براي سدالهاي گذشدته حاصدل 

 نكته هاي مفيدي از اين مقايسه براي برنامه ريزي در ير موجود مقايسه شود كه  مي توانشده و با مس

 .نمود آينده حاصل
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