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چکیده
شوکهدی نفتی بهدلیل ضع تح یمهردی اقتصرددی ایجردد محرد دیتهدی درآمردی هزینر ۀ زیر ددی را در
سدلهدی اخی ب ای د لت بهدنبدل داشته ب رسی آثدر آن بهخصرو از ننبر ۀ کرده درآمردهدی مدلیر دتی
دارای اهمیت است .هدف از این پژ ه ب رسی اث ات شوکهدی نفتی ب درآمدهدی مدلیدتی ای ان بد استفددا
از ر ش خودرر سیون ب داری بیزی ( )BVARدرنظ ر فتن متغیر هردی مدلیر دت کرل مدلیر دت مسرتقیم
مستقیم مخدرج د لت تولید ندخردل داخلر ی طر ی سردلهردی  1370-1398اسرت .نتردیج ب رسر ی توابرع
عکسالعمل آنی تجزیه اریدنس نشدن میدهد که شوکهدی درآمد نفتی بد ن خی کدهندا ب ر ی درآمدهدی
مدلیدتی مستقیم غی مستقیم اث مثبت داشته است که نشدندهندۀ ر ای د لت به سمت تکیهب درآمدهدی
مدلیدتی رست ش پدیههدی مدلیدتی است .متأسفدنه در اقتصدد ای ان بهدلیل نگ ش سیستمی به نظدم مدلیردتی
مشکالت سدختدری کره منشرأ آن مجموعرهای از عوامرل اقتصرددی ف هنگر ی سیدسر ی هسرت اهمیر ت
اث بخشی مدلیدتهد در نظدم اقتصددی به یژا در بودنههدی سدالنه خیلی موردتونه ق ار نگ فته است ترأمین
مصدرف بودنه از محل درآمدهدی حدصل از ف ش نفت خدم اقدام ندی صر یحی بر ای رفرع مشرکالت در
نظدم مدلیدتی را ضعیف نمودا بد مشکالت اسدسی موانه ک دا است .بد کده درآمردهردی نفتر ی چندنچره
پدیههدی مدلیدتی تقویت نشوند درآمدهدی مدلیدتی کده یدفته بد ف ض ثبردت سردی شر ایط کسر ی بیشرت
بودنه د لت را بههم اا خواهد داشت .نتدیج پژ ه حدکی از آن است کره اکر ن مدلیر دتهردی مسرتقیم
غی مستقیم به شوکهدی نفتی معنیدار امد اندک است که نشدندهندۀ عملک د ضعیف سیستم مدلیدتی کشرور
 .1دانشیار گروه اقتصاد ،دانشکدۀ علوم اقتصادی و اجتماعی ،دانشگاه بوعلیسینا،
همدان ،ایران (*نویسندۀ مسئول).
 .2دانشجوی دکتر ی اقتصردد رر ا اقتصردد دانشکککدۀ علککوم اقتصککادی و
اجتماعی ،دانشگدا بوعلیسیند همدان ای ان.
 .3دکتری اقتصاد ،گروه اقتصاد ،دانشکدۀ علوم اقتصککادی و اجتمککاعی ،دانشککگاه
بوعلیسینا ،همدان ،ایران.
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در اکن به تحوالت نفتی است؛ بهطوریکه کده درآمدهدی نفتی عال ابر کرده درآمردهدی مدلیر دتی
کده تولید ندخدل داخلی سدی درآمدهدی د لت را نیز به هم اا خواهد داشت؛ بندب این بهمنظور افرزای
درآمدهدی مدلیدتی بدید اقدامدت تغیی ات اسدسی در در ن سدختدر د لت صورتپذی د تقویت ر دد.
کلیدواژهها :شوک نفتی درآمد مدلیدتی سیدستهدی مدلی مدل خودرر سیون ب داری.
طبقهبندی .H27.1 ،H26 ،C1 :JEL

 .1مقدمه
راهبرد اقتصادی عمدۀ کشورهای واردکننده نفت بهخصوص در دهۀ 90ه.ش ،.بهگونهای تنظیم شد
که اثرات کالن شوکهای نفتی و نوسانات قیمتی فرآوردههای نفتی بر متغیرهای کالن اقتصادی
نظیر تولید ناخالص داخلی ،نرخ تورم و بیکاری را کاهش دهد؛ درحالیکه عمدۀ کشورهای صادرکنندۀ
نفت نتوانستند برای مقابله با اثرات تخریبی شوکهای نفتی و نوسانات قیمتی فرآوردههای نفتی بر
متغیرهای کالن اقتصادی خود راهبرد اقتصادی جدیدی را معرفی کنند؛ بهطوریکه برای کشورهای
درحالتوسعه برخوردار از مدارهای توسعهنیافتگی زیاد در اقتصاد ،نوسانات افزایشی-کاهشی قیمت
نفت ازیکطرف میتواند با استفاده از نهادسازی کارآمد در راه صنعتی کردن کشور بهکاربرده شود و
ثروت ملی را افزایش دهد و ازطرف دیگر یا غفلت و سوءمدیریت منابع میتواند مانع رونق اقتصادی
در بلندمدت شود .درآمدهای نفتی برای کشورهای درحالتوسعه دارای کارکردی دوگانه هستند؛
چنانچه از نفت استفاده درست نشود ،همین نفت میتواند بهجای رونق اقتصادی ،رکود یا فقر را
بهدنبال آورد؛ بهطوریکه ویژگی شوم بودن منابع زمانی به اوج خود میرسد که قیمت نفت
افزایشیافته و رشد اقتصادی کاهشیابد و بههمین دلیل الزم است تا اثرات کالن شوکهای نفتی
بهدرستی بررسی شوند؛ زیرا روند سیاستهای اتخاذ شده بستگی به این اثرات دارد (حسنزاده و
همکاران .)1۳91 ،ازنظر تئوری ،زمانیکه یک دولت دارای منابع طبیعی گسترده مانند نفت و گاز
هست ،از درآمدهای آنها برای مخارج بخش عمومی استفاده میکند و بههمین جهت درآمدهای
مالیاتی به حاشیه رانده میشوند (جیمز2015 ،1؛ کنبلمن .)2017 ،2همچنین ،وابستگی به درآمدهای
حاصل از فروش منابع طبیعی برای تأمین مالی بهدلیل نوسانی بودن درآمدهای حاصل از آنها
مخاطرهآمیز است .عالوهبر این ،وابستگی به منابع میتواند منجر به ضعف عملکرد سیستمی و فساد
مالی بهدلیل عدم نظارت کافی و پاسخگویی شفاف عمومی شود (راس2015 ،۳؛ مکگیرک،)201۳ ،4
که درنهایت باعث کاهش انگیزۀ دولت برای افزایش درآمد ازطریق مالیاتستانی میگردد .پدیدۀ
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معمول و نابهنجار در کشورهای صادرکنندۀ نفت این است که با افزایش درآمد نفتی در این کشورها،
رفتارهای مصرفی منجر به افزایش هزینههای جاری ادامه مییابد؛ درحالیکه با کاهش درآمدهای
نفتی دولت نمیتواند بالفاصله هزینههای جاری خود را کاهش دهد و در بسیاری از موارد ،ابتدا سعی
میکنند تا با کاهش مخارج و هزینههای عمرانی ،بخشی از اثرات کاهش درآمدهای نفتی را جبران
نمایند .بههمین دلیل و درنتیجه ،در میانمدت اقتصاد کشور دچار کسری بودجه شده و این امر باعث
استقراض دولت از سیستم بانکی و بروز پیامدهای منفی مثل رشد مالیات تورمی میشود (امامی و
ادیبپور.)2012 ،
با نگاهی به اقتصاد کشورهای درحالتوسعۀ صادرکنندۀ نفت در دهههای اخیر ،درمییابیم که
درآمدهای نفتی و اتکای جوامع نفتخیز به این منبع درآمدی به همراه نوسانات شدید قیمت آن در
سطح بینالمللی ،اثرات نامطلوب و زیانبار اقتصادی ازجمله :ترویج اقتصاد سنتی تکمحصولی و عدم
توجه به منابع درآمدی دیگر بخشهای اقتصادی نظیر بخش فناوری و اطالعات ،خدمات گردشگری،
کشاورزی و تولیدات صنعتی شده است .از پیامدهای منفی این روند از رشد نامتوازن میتوان به
افزایش سطح عمومی قیمتها یا تورم ،کاهش قدرت خرید حداقل دستمزدها ،کاهش ارزش پول ملی
در مقابل ارزهای خارجی ،افزایش اندازۀ دولت و گسترش حجم تصدیگری دولت و تضعیف بخش
خصوصی بهدنبال کارکرد اثر جانشینی جبری اشاره نمود .پیامدهای منفی اشاره شده و شدت تأثیر-
پذیری آنها از نوسانات قیمت نفت بهخصوص تشدید تحریمهای بینالمللی بر اقتصاد کشورهای
صادرکننده موجب شده تا کشورهای نفتخیز بهدنبال جایگزینهای درآمدی مناسب دیگری بهجای
آن باشند و درآمدهای نفتی را نه برای هزینههای جاری و مصرفی که در جهات امور زیربنایی و
تقویت امور صنعتی و تولیدی و بهرهمندی نسلهای آینده از عایدات ناشی از سرمایهگذاریهای
مناسب آن صرف نمایند (رنجبر و همکاران.)1۳92 ،
در بین کشورهای درحالتوسعۀ صادرکنندۀ نفت ،اقتصاد ایران بهدلیل وابستگی زیاد به منابع
درآمدی حاصل از بخش نفت و فروش فرآوردههای نفتی از ویژگی خاصی برخوردار است؛ بهطوریکه
سهم فراوانی از درآمدهای دولت در رفع نیازهای عمومی و سرمایهای کشور بر پایۀ درآمد حاصل از
صادرات نفت خام و فرآوردههای آن استوار است .بهعنوان نمونه ،طبق گزارشهای بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران در سال  ،1۳89کل درآمدهای مالیاتی شامل مالیاتهای مستقیم و
غیرمستقیم ،حدوداً به میزان 285هزار میلیارد ریال بود ،درحالیکه درآمدهای حاصل از واگذاری
داراییهای سرمایهای شامل درآمد حاصل از صادرات نفتخام و فرآوردههای آن ،حدوداً بهمیزان
4۳5هزار میلیارد ریال بوده است؛ یعنی رقمی معادل  %5۳بیشتر از رقم درآمدهای مالیاتی و این
موضوع وابستگی درآمدها و بهتبع آن بودجههای جاری و عمرانی کشور به درآمدهای حاصل از
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صادرات نفت خام و فرآوردهها را نشان میدهد (محمدی و براتزاده .)1۳92 ،همچنین قابل اشاره
است که در سال  ،1۳89ازمجموع 112788میلیون دالر صادرات کل کشور ،صادرات نفت خام و
فرآوردههای آن بهمیزان 90191میلیون دالر (حدود  )%80و صادرات کاالهای غیرنفتی بهمیزان
 22596میلیون دالر (حدود  )%20را به خود اختصاص داده است؛ یعنی وابستگی صادرات کشور به
صدور محصوالت خام نفتی همچنان در اکثر سالها تجربه شده است.
متأسفانه وضع انواع تحریمهای بینالمللی بر ایران در سالهای اخیر و کاهش درآمدهای نفتی
بهدلیل کاهش صادرات نفت کشور از یکطرف و همچنین کاهش قیمت نفت خام در سطح جهانی،
اثرات مخربی برروی متغیرهای کالن اقتصادی ،ازجمله :مالیات ،مخارج دولت ،رشد اقتصادی و نظایر
آن در کشور برجای گذاشته است .درحالیکه چنانچه بخواهیم در راستای اهداف توسعهای و اهداف
مستتر در یک اقتصاد مقاومتی تحت تحریم راهبردی ترسیم نماییم ،ایجاد رضایت و امنیت خاطر
برای جامعه و افزایش سطح رفاه جامعه از اولویتهای اساسی خواهد بود و رسیدن به این هدف بهطور
طبیعی درگرو تأمین درآمدهای موردنیاز دولت ،ازجمله درآمدهای پایدار مالیاتی است؛ زیرا دریافت
مالیات و انتقال بخشی از قدرت خرید و پسانداز جامعه و صاحبان درآمد به دولت جهت انجام
فعالیتهایی نظیر :بهداشت ،آموزش ،امنیت و اجرای دیگر خدمات عمومی بسیار مهم و حیاتی بهنظر
میرسد .بدیهی است که اتخاذ هرگونه سیاست مالیاتی مناسب در قالب سیاستهای مالی ،عالوهبر
ایجاد زیرساختهای الزم برای توسعهای پایدار ،به بسیاری از فعالیتهای اقتصادی و مالی جامعه نیز
جهت میبخشد (رنجبر و همکاران.)1۳92 ،
اقتصاد ایران درحال حاضر با روند رو به رشد سلطۀ مالی متأثر از عوامل برونزای اقتصادی
مواجه است؛ پدیدهای که در آن همانند بسیاری از کشورهای درحالتوسعه ،سیاستهای پولی
تحتتأثیر سیاست مالی و بهخصوص فشارهای هزینهای برای رفع نیازهای جاری و عمومی دولت و
همچنین فشارهای مرتبط با پرداختهای انتقالی برای کاهش سطح فقر و اجرای سیاستهای تعدیل
در توزیع برابرتر درآمد قراردارد .صادرات نفت و درآمدهای ناشی از آن ،بهعنوان یک عامل برونزا و
محرک رونق و رکود اقتصادی در ایران بهحساب میآید؛ بهطوریکه شوکهای نفتی در اقتصاد ایران
در یکطرف ،ازطریق درآمدهای نفتی سبب شکلگیری سیاست مالی انبساطی و در طرف دیگر با
تبدیل درآمدهای ارزی نفت به معادل ریالی آن توسط بانک مرکزی ،منجر به ایجاد سیاست پولی
انبساطی میگردد (کمیجانی و اسدی .)1۳89 ،مالحظات اقتصادی ایران نشانداده است که در مقاطع
مختلف زمانی ،افزایش قیمت نفت باعث افزایش یکباره هزینههای دولت و رشد نقدینگی میشود و
کاهش قیمت نفت ،کسری بودجۀ قابلتوجهی را ایجاد میکند و از ایننظر ،قیمت نفت و درآمدهای
نفتی از متغیرهای اثرگذار بر کسری بودجه در کشور است (حسنزاده و همکاران .)1۳91 ،در راستای
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جبران کسری بودجۀ عملیاتی ناشی از فشار هزینهها ،دولت مجبور است بهسمت درآمدهای
غیرحقیقی ،ازجمله استقراض از بانک مرکزی و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و همچنین
فروش اوراق قرضه و مشارکت رفته و کسب درآمد نماید .اگرچه نماگرهای استانداردی برای شناسایی
عالئم سلطۀ مالی وجود دارد ،اما در کشورهای صادرکنندۀ نفت همانند ایران که بودجۀ دولت به
درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت وابسته بوده و متغیرهای مهم کالن اقتصادی نیز تحتتأثیر
درآمدهای نفتی قرار میگیرد ،چنین نماگرهای استانداردی دیگر نمیتوانند بهعنوان معیار مناسبی
برای شناسایی سلطۀ مالی قرارگیرند و سلطۀ مالی حتی ممکن است باوجود مازاد بودجه و سطح پایین
بدهیهای دولتی نیز وجود داشته باشد.
جدول ( ،)1بیانگر وضعیت بودجۀ عمومی دولت و نمایی از وضعیت کالن اقتصادی کشور در
مقطعی از تاریخ است که شدیدترین تحریمهای نفتی باعث شده تا دولت راهبرد جدیدی برای مقابله
با مشکل کاهش درآمدهای اساسی دولت در قالب الیحۀ بودجه پیشنهادی اتخاذ نماید .برای
اینمنظور خالصۀ بودجه کشور از حیث منابع و مصارف در سال  1۳99به همراه تغییرات آن نسبت به
سال  1۳98در جدول ( )1به تصویر کشیده شده است .مالحظه میگردد که در بخش پیشبینی منابع
درآمدی دولت ،بیشترین درصد متعلق به واگذاری داراییهای مالی در سال  99با رشد  %144نسبت به
سال  98است .از نکات مهم منابع و مصارف الیحۀ بودجه کل کشور در سال  ،1۳99بخش واگذاری
داراییهای سرمایهای است که پیشبینیشده دارای رشد منفی  %۳۳باشد .عمده رشد منفی مربوط به
منابع حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی است که با رشد منفی  %66ناشی از شرایط بینالمللی
است .همچنین بخش فروش واگذاریهای اموال منقول و غیرمنقول با رشد بسیار باالی %1000
همراه است.
جدول  .1منابع و مصارف بودجه در سال ( 1۳۹۹ارقام :برحسب هزارمیلیارد ریال).
شرح منابع

سال ۹۹

سال ۹8

شرح مصارف

سال ۹۹

سال ۹8

درآمد

2/610

2/086

هزینهها

۳/672

۳/206

واگذاری داراییهای سرمایهای

988

1/480

تملک داراییهای سرمایهای

70۳

620

واگذاری داراییهای مالی

1/247

510

تملک داراییهای مالی

470

250

جمع بودجۀ عمومی دولت

4/845

4/077

جمع مصارف عمومی دولت

4/845

4/077

درآمدهای اختصاصی دولت

792

709

درآمدهای اختصاصی -هزینهای
درآمدهای اختصاصی -سرمایهای

640
151

57۳
1۳5

منابع بودجۀ عمومی دولت

5/6۳7

4/786

مصارف بودجۀ عمومی دولت

5/6۳8

4/786

منابع شرکتهای دولتی
جمع
کسر ارقام دوباره منظور شده
منابع بودجه کل کشور

14/8۳9
20/477
590
19/887

12/747
17/5۳۳
501
17/0۳2

مصارف شرکتهای دولتی
جمع
کسر ارقام دوبارۀ منظور شده
مصارف بودجۀ کل کشور

14/8۳9
20/477
590
19/887

12/747
17/5۳۳
501
17/0۳2

134
134

سپه د ست همکدران :تأثی شوکهدی نفتی ب درآمدهدی مدلیدتی ای ان بد استفددا از مدل BVAR

مأخذ :سازمان برنامه و بودجه – .1۳98

جدول ( ،)2خالصهای از درآمدهای حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای را نشان میدهد.
کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحریمهای اقتصادی در ایران باعث شد که دولت تمرکز ویژهای
برروی درآمدهای مالیاتی داشته باشد؛ از همین روی ،درآمدهای پیشبینیشده برای مالیات با رشد
 %27نسبت به سال  ،98به 195هزار میلیارد تومان رسیده است (سپهردوست.)1۳99 ،
جدول  .2درآمدهای حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای (ارقام :برحسب هزارمیلیارد ریال).
واگذاری داراییهای سرمایهای

منابع حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی
منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول
منابع حاصل از واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای
جمع واگذاری داراییهای سرمایهای
مأخذ :سازمان برنامه و بودجه – .1۳98

سال ۹۹

سال ۹8

درصد تغییر

482
495
10
988

1425
45
10
1480

-66%
%1000
0.00%
۳۳%ک

از آنجا که درآمدهای نفتی بهعنوان یک منبع تأمین مالی ،بهصورت یک متغیر خکارج از کنتکرل
دولت عمل میکند و با ایجاد یک برنامۀ تحریمی و یا کاهش قیمت آن در بازارهکای جهکانی میکزان
درآمدهای دولت با مشکل مواجه میشود و با بروز هرگونه شوک درآمد نفتی مکیتوانکد آثکار مخکرب
گستردهای بر متغیرهای کالن و خرد اقتصادی برجای گذارد؛ الزم است تا پژوهشهکا و مطالعکاتی در
زمینۀ اثرگذاری شوکهای نفتی بر درآمدهای مالیاتی با توجه به شرایط موجود که کشور بکا تحکریم-
های گسترده بینالمللی مواجه است ،انجام شود .باوجود اهمیت بکاالی ایکن موضکوع ،اکثکر مطالعکات
انجامشککده در ایککران نظیککر« :ایزدخواسککتی» (« ،)1۳97مککداح» و «سککلیمی» (« ،)1۳97فالحتککی» و
همکاران (« ،)1۳96محنتفر» ( )1۳95و «عباسزاده» ()1۳94؛ اثرات شوک نفتی را برروی سیاسکت
های مالی در حوزۀ مخارج دولت بررسی کردهاند و مطالعات چندانی در زمینۀ بررسی شوکهای نفتکی
برروی درآمدهای مالیاتی آن هم بهصورت تفکیک درآمدهای مالیاتی مسکتقیم و غیکرمسکتقیم انجکام
نشده است که از این حیث پژوهش دارای نوآوری است.
بهطور خالصه ،تاریخ سیاسی ایران در چند دهۀ گذشته نشان میدهد که ایکران همیشکه هکدف
تحریمها ،بهویژه تحریمهای مربوط به نفت توسط سایر کشورها و سازمانهای بینالمللی بوده اسکت.
تحریمهای نفتی بهصورت صادرات ،فناوری استخراج و تأمین مالی خارجی مهکمتکرین تحکریمهکایی
است که تأثیرات چشمگیری بر متغیرهای اقتصاد کالن ایران داشته است .در نتیجک ۀ شکوک ناشکی از
ال با خلق پول و
تحریمهای اقتصادی ،درآمدهای نفتی دولت کاهش مییابد و این کاهش درآمد معمو ً
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حق ضرب توسط بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه همراه است .تجربۀ ایران در این چند دهکه
آن است که دولت بودجه را بهسمت حفظ هزینههای جاری و کاهش هزینههای عمرانی سکوق مکی-
دهد .نتیجۀ این وضعیت توقف رشد کشور و ایجاد تورم است (نخلی 1و همککاران .)2021 ،مالیکاتهکا
بهعنوان یک منبع درآمدی میتواند این دور باطل رشد نزولی و تورم را متوقکف کنکد .بکههمین دلیکل
توجه به نقش مالیاتها در اقتصاد ایران بسیار ضروری است .با توجه به مطالب ذکرشده ،از آنجاییکه
درآمدهای حاصل از صدور نفت خام و فرآوردههای آن در گذشته سهم مهمی از درآمکدهکای دولکت و
بخش عمده صادرات کشور را به خود اختصاص میداد و با شدت گکرفتن تحریمهکا و بکروز هرگونکه
شوک درآمد نفتی میتواند آثار مخرب گستردهای بر متغیرهای کالن و خرد اقتصادی بر جای گذارد،
الزم است با استفاده از مدلهای مختلف ،آثار شوکهای واردشده بر درآمدهکای نفتکی ایکران بکرروی
متغیرهای کالن اقتصادی و با تأکید بر منابع درآمدی دولت ،موردبررسی و تجزیکه تحلیکل قرارگیکرد؛
بنابراین هدف از پژوهش حاضر ،بررسی چگونگی تأثیرگذاری شوکهای نفتی واردشده بر درآمدهکای
مالیاتی دولت در ایران طی سالهای 1۳70الی  1۳98است .پژوهش حاضر در شکش قسکمت تنظکیم
شده است؛ پس از بخش مقدمه ،مبانی نظری تحقیق در بخش دوم ،و مروری بر تحقیقات مکرتبط بکا
موضوع در بخش سوم ارائه میگردد .روش تحقیق در بخش چهارم ،و نتکایج و یافتکههکای حاصکل از
تخمین مدل پژوهش معرفی میشود .در انتها ،بخکش ششکم نیکز بکه بحکث و نتیجکهگیکری و ارائکه
پیشنهادها اختصاص دارد.
 .2ادبیات نظری تحقیق
در متون اقتصاد کالن ،بر سیاستهای پولی و مالی در جهت رسیدن به اهداف اشتغال کامل ،ثبات
قیمتها و پایداری اقتصادی ،تأکید بسیار شده است .سیاستگذاران اقتصادی در هر جامعهای با اتخاذ
سیاستهای پولی تحتپوشش بانک مرکزی ،بانکهای تجاری و سایر مؤسسات پولی و همچنین
اتخاذ سیاستهای مالی تحتکنترل دولت مرکزی و دستگاههای وابسته به آن ،قادرند اقتصاد را
تحتتأثیر قراردهند .با توجه به نقش مهم و تأثیرگذار سیاستهای پولی و مالی در مواجه شدن اقتصاد
جامعه با دورههای بیکاری ،مازاد ظرفیت ،کاهش و افزایشهای تقاضا ،کشورها مجبورند منابع داخلی
خود را با اجرای سیاستهای مناسب پولی ،مالی بهینهسازی کرده و تجهیز نمایند .بههمین دلیل در
بیشتر کشورهای درحالتوسعه ،بخش عمومی و نقش آن در اجرای سیاستهای مالی بسیار مهم
است .این نقش ،بهویژه در کشور ایران به دو دلیل از اهمیت ویژهای برخوردار است .از یکطرف،
عمدهترین منبع درآمدی دولت ،درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت است؛ و ازطرف دیگر ،بهدلیل
Nakhli

1.
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نقش پررنگ دولت در اقتصاد ایران ،رفتارهای مالی دولت در قالب بودجهریزی ساالنه و سیاستهای
مالی دولت بر سایر بخشهای فعالیتی در اقتصاد بخش خصوصی تأثیر فراوان دارد؛ بنابراین ،تجربۀ
چند دهۀ گذشته نشانداد که از چالشهای بسیار مهم اقتصادی در ایران وابستگی بودجۀ دولت به
نفت است و هرچه وابستگی بودجۀ دولت به درآمدهای نفتی و تأثیرپذیری آن نسبت به شوکهای
نفتی بیشتر باشد ،نوسانات تقاضای کل اقتصاد نیز بیشتر خواهد بود .این درحالی است که وجود رابطۀ
بلندمدت پایدار و باثبات بین مخارج و درآمدهای دولت که بیانگر پایداری مالی است ،کلید اصلی
دستیابی به ثبات کالن اقتصادی است (خیابانی و امیری.)1۳9۳ ،
 .1-2سیاستهای مالی و درآمدهای مالیاتی
در ادبیات موضوعی اقتصاد ،سه رویکرد اساسی از سیاستهای مالی شامل :سیاست مالی خنثی،
سیاست مالی انبساطی و سیاست مالی انقباضی در شرایط خاص اقتصادی بهصورت راهبردی
ال زمانی انجام میشود که اقتصاد ازنظر دخلوخرج و حفظ
قابلطرح هستند .سیاست مالی خنثی ،معمو ً
توازن بودجهای در حالت تعادل است؛ بهطوریکه مخارج دولتی بهطور کامل توسط درآمدهای مالیاتی
تأمین شده و نتایج عملکردی بودجه ،اثر خنثی بر سطح فعالیتهای اقتصادی دارد .سیاست مالی
انبساطی شامل اتخاذ روشهای تقویتکنندۀ مخارج مصرفی و برخوردار بودن از سطوح مازاد
ال در دوران رکود انجام میشود .سیاست
هزینههای دولتی نسبت به درآمدهای مالیاتی است که معمو ً
ال
مالی انقباضی عمدتاً وقتی انجام میشود که مخارج دولت کمتر از درآمدهای مالیاتی باشد و معمو ً
متعهد به پرداخت بدهیهای دولت است .البته تعاریف تفکیکی ارائهشده به اینصورت تا حد زیادی
ممکن است گمراهکننده تلقی شود؛ زیرا حتی بدون تغییر قوانین مربوط به پرداخت مخارج و دریافت
مالیات هم ممکن است ،بروز نوسانات در چرخههای اقتصادی و تغییر وضعیت کسری بودجه را شاهد
ال دو عبارت «هزینههای تعدیلی دورهای
باشیم .بههمین دلیل است که در ادبیات اقتصادی معمو ً
دولت» و «مالیات بر درآمد تعدیلی دورهای» جایگزین واژههای «مخارج دولت» و «درآمد مالیاتی»
میشوند و یک بودجۀ تراز شده در طول یک دوره از چرخۀ کسبوکار ،نشانگر یک موضع سیاست
مالی خنثی است (سپهردوست .)1۳99 ،با توجه به تعریف موجود در ادبیات نظری مکتب کینزی،
جریان پرداختهای دولت (مخارج) و دریافتهای دولت (مالیات) ابزارهای اصلی سیاستهای مالی
هستند .در بین انواع درآمدهای دولت ،مالیات قابلقبولترین و مناسبترین نوع آن ازنظر اقتصادی
است و بهعنوان ابزاری کارآمد در جهت اهداف کالن اقتصادی مانند :تثبیت اقتصادی ،ایجاد اشتغال،
بهبود رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی بهشمار میآید .هرچه سهم مالیاتها در تأمین مخارج دولت
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بیشتر باشد ،از ایجاد آثار نامطلوب اقتصادی بهمیزان چشمگیری جلوگیری میشود؛ از اینرو ،وجود
یک نظام مالیاتی کارآمد برای رسیدن به رشد اقتصادی از ضروریات است (مکیان و همکاران.)1۳98 ،
با توجه به ادبیات مربوط به مکتب کینزی ،مالیاتها میتوانند بهعنوان عاملی برای ایجاد تعادل
در اقتصاد کالن ازطریق مدیریت تقاضا ،نقش مهمی ایفا نمایند .برخالف نظریۀ کینز که علت تورم را
در مازاد تقاضای کل میبیند و برای رفع آن ،افزایش مالیاتها را پیشنهاد میکند ،اقتصاد طرف
عرضه ،راهحل مناسب برای مبارزه با تورم را در افزایش عرضه و تولیدات ازطریق کاهش مالیاتها
میداند و معتقد است عرضۀ عوامل تولید نسبت به قیمت عوامل تولید از کششپذیری مناسبی
برخوردار است و با کاهش مالیات ،انگیزه برای تولید بیشتر افزایش خواهد یافت .یکی از مهمترین
ادعاهای مکتب اقتصاد طرف عرضه این است که نرخهای مالیات ،از مؤلفههای اثرگذار در کاهش
انگیزۀ نیروی کار در اقتصاد است؛ بهطوریکه طرفداران این مکتب نظیر «آرتور الفر» 1ازطریق ارائه
منحنی الفر تأکید دارند ،با بهینهیابی نرخهای مالیات ،افزایش در سطح اشتغال و تولید ،در اقتصاد
بهوجود میآید و از اینطریق با باالرفتن عرضۀ کل میتوان تورم را کنترل کرد .در این نظریه با دور
شدن از نرخ آستانهای و بهینۀ مالیاتی ،هرگونه مالیات اندک یا زیاد میتواند آثار زیانبار اقتصادی و
کاهش سطح اشتغال و تولید بههمراه آورد (جزدانی1۳95 ،؛ مکیان و همکاران.)1۳98 ،
ازطرف دیگر ،مخارج (عمومی) دولت عبارت است از بهای کاالها و خدماتی است که در حدود
فعالیتهای دولت پرداخت میشود؛ درحالیکه مالیات وجوهی است که دولت بر طبق قانون برای
تأمین مخارج عمومی و اجرای سیاستهای مالی در راستای حفظ منافع اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی
کشور از اشخاص ،شرکتها و مؤسسههای دریافت مینماید .در یک تقسیمبندی کلی ،هزینههای
دولت را در دو دسته تقسیمبندی میکنند :الف) هزینۀ جاری که شامل هزینه برروی کاالها و خدمات
مثل دستمزدها ،کارمزد ،یارانهها و هزینههای نظامی ،آموزش و پرورش و ...میشود .ب) هزینههای
سرمایهای یا مخارج عمرانی که شامل هزینههایی است که بابت ساخت یا توسعه تأسیسات و یا کاال-
های سرمایهای مثل جاده و فرودگاه صرف میگردد .در رابطه با منابع درآمدی دولت و مهمترین
آنها ،یعنی درآمدهای مالیاتی ،مالیاتها را میتوان ازلحاظ منابع و روشهای اخذ مالیات تقسیمبندی
نمود و براساس منابع اخذ مالیات ،سه منبع اصلی برای کسب درآمد مالیاتی شامل :درآمد ،مصرف و
ثروت مطرح میشود .از حیث چگونگی وصول درآمدهای مالیاتی نیز میتوان به دو روش اصلی
مستقیم و غیرمستقیم اشاره کرد که در آمارهای دولتی و در سطح بینالمللی نیز این نوع از طبقهبندی
بهطور عمده وجود دارد .مالیاتها در نظامهای اقتصادی کشورهای توسعهیافته ،نهتنها ابزار
تأمینکنندۀ مصارف بودجۀ دولت محسوب میشوند ،بلکه در اجرای سیاستها و راهبردهای اقتصادی
Lafer
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تعیینشده نیز نقش زیادی دارد (روزن .)2005 ،1در سالهای اخیر ،باوجود نقش مؤثر مالیات در تأمین
درآمدی دولت در ایران ،توجه کمتری به بحث مالیات و درآمدهای مالیاتی بهدلیل وجود وابستگی
اقتصاد به درآمدهای نفتی از گذشته ،شده است .کاهش کیفیت سیستم مالیاتی بهدلیل وابستگی
فعالیتهای اقتصادی به درآمدهای نفتی ،عامل نگرانکنندهای است؛ زیرا با کاهش درآمدهای نفتی
بهخصوص در جنگهای تجاری و تحریمهای اقتصادی ،بهدلیل وجود مدیریت ناکارای مالیاتی
پایههای مالیاتی و همچنین نرخهای مالیاتی بهراحتی قابلتغییر نیستند (چاودری.)1989 ،2
چنانچه بخواهیم به وظیفۀ بودجهریزی دولت از دید ابزاری نگاه کنیم ،متغیرهای هزینهای-
درآمدی پیشبینیشده در بودجهریزی دولتی ،جزو آندسته از ابزارهای مهم سیاستی است که با تغییر
مناسب اهرمهای موجود شامل :سیاستهای مالیاتی ،صرفهجوییهای اقتصادی در مخارج و افزایش
بهرهوری ،دولت میتواند بین شاخصهای کالن عرضه و تقاضا در اقتصاد توازن ایجاد نماید و به
اینصورت باعث شود تا سطح قیمتها و اشتغال دچار نوسان نگردد .شوکهای مالی مثبت (انبساطی)
و منفی (انقباضی) متناسب با شرایط رونق و رکود اقتصادی ،اثرات متفاوتی بر متغیرهای کالن
اقتصادی جهت دستیابی به رشد اقتصادی و ثبات کالن اقتصادی دارند و فقدان هرگونه پایداری مالی
به افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و بروز بحران برای دولتهای مرکزی ،نظیر آنچه در
شرق آسیا و آرژانتین رخداد ،منجر میگردد؛ بهعنوان نمونه ،در بودجهنویسی سنتی ،حاصل عملیات
مالی بودجه در توازن بخشی بین منابع درآمدی و هزینهای دولت ،به شکل کسری یا مازاد بودجه
نوشته میشود و هرگاه مخارج دولت بیش از درآمدهای دولت باشد دولت کسری بودجه خواهد داشت
و برعکس ،با فزونی گرفتن درآمدها بر مخارج دولتی ،از مازاد بودجه برخوردار خواهد بود .درواقع ،یک
نظام مالیاتی تحتتأثیر نظامهای سیاسی ،نظریات اقتصادی ،مقتضیات مالی و روشهای مدیریتی
است و سیاستهای مالیاتی در قالب زیرمجموعهای از سیاستهای مالی ،مشخص میکند که از چه
منابعی و با کدام نرخ و براساس کدام قواعد ،مالیات دریافت میشود و معافیتها و وضع مالیاتهای
منفی بر چه منابعی اعمال میگردد .با توجه به تأثیرات فراوان مالیات بر متغیرهای اقتصادی ،همواره
اتخاذ یک سیاست مالیاتی مناسب که عالوهبر تأمین اهداف یادشده ،کمترین اخالل را در اقتصاد و
پیشروی سیاستگذاران بخش
ِ
فرآیند توسعه اقتصادی کشور برجای بگذارد ،از مهمترین مسائل
مالیاتی محسوب میشود (فالحتی و همکاران.)1۳96 ،
ازطرف دیگر ،هزینههای دولتی ممکن است بهدالیل مختلف مانند اتخاذ سیاستها و اعمال
روشهای تأمین مالی متنوع برای رفع نیازهای هزینهای دولت ،آثار متفاوت مساعد و نامساعدی بر
Rosen
Chaudhry
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توزیع فشار بار مالیاتی در بین اقشار مختلف جامعه داشته باشد؛ بنابراین بهلحاظ تئوریک نمیتوان
وجود رابطۀ مستقیم ،یا غیرمستقیم بین مخارج دولت و چگونگی توزیع بار انواع مالیات بر درآمد و
مصرف را تعیین نمود .از آنجاییکه در عمده کشورهای درحالتوسعه ،سهم هزینههای مصرفی دولت
در قالب بودجۀ سالیانه ،سهم فراوانی است؛ بنابراین ازجمله عوامل مؤثر بر افزایش هزینههای دولت و
بزرگشدن اندازۀ دولت ،وجود نرخهای باالی تورمی در اقتصاد کشورهای مزبور است (صاحبهنر و
ندری .)1۳92 ،نرخ تورم بهدلیل تأثیر بر وضعیت تخصیص و توزیع منابع ،توزیع مجدد درآمد و
انحراف منابع از تولید به فعالیتهای رانتجویانه و غیرمولد ،توزیع درآمد را تحتتأثیر قرار میدهد و
خنثیکنندۀ منابع درآمدی دولت میگردد .تورم برای برخی از مردم بهمنزلۀ مالیات و برای برخی
دیگر نوعی یارانه تلقی میشود؛ زیرا باعث تغییر توزیع درآمد به ضرر گروههای درآمدی ثابت یا
حقوقبگیران میشود .ازسوی دیگر ،نرخ باالی تورم تصمیمات بنگاههای تولیدی و مالی را تحتتأثیر
قرار میدهد .نرخ تورم باال باعث میشود تا عامالن اقتصادی بهجای افزایش درآمد از طریق بهرهوری
بنگاه در پی کسب رانتهای ناشی از تورم باشند؛ بهطورکلی ،فشار هزینههای دولت ازطریق بروز تورم
در جامعه ،پدیدۀ کسری بودجه را بهوجود میآورد .نیاز دولت برای رفع نیازهای هزینهای و مواجهشدن
با مشکل کسری بودجه باعث میگردد تا دستیابی به منابع تولید نشده نظیر نفت و فرآوردههای نفتی
و همچنین درآمدهای غیرحقیقی نظیر استقراض از سیستم بانکی بیشتر شده و فشار بار مالیاتی برای
نسل جاری و آتی نیز افزایش یابد (رنجبر و همکاران .)1۳92 ،بدیهی است که وابستگی اقتصاد کشور
به درآمدهای نفتی موجب شد ،کشور از ایننظر ضربهپذیر شده و با بروز شوکهای نفتی در دوران
تحریم اقتصادی با چالشهای اساسی مواجه گردد.
 .2-2شوکهای نفتی و نوسانات قیمتی
وقوع شوک اول و دوم نفتی و افزایش ناگهانی قیمت نفت در دهۀ 1970م ،.پیامدهای زیانباری بر
متغیرهای اقتصادی کشورها و بهخصوص کشورهای صادرکنندۀ نفت بهوجود آورد .مطالعۀ تجربی در
رابطه با شوک نفتی و عملکرد اقتصادی ،از اوایل دهۀ 1980م .و پس از مشکالتی که اولین بحران
شوک نفتی در اقتصاد کالن کشورهای صنعتی بهوجود آورد ،آغاز شد .در یک دهۀ اخیر نیز بر اثر
تشدید بحرانهای اقتصادی ،تحریمهای نفتی ،بروز جنگ تجاری آمریکا و چین و همچنین شیوع
پاندمیک ویروس کووید  ،19مجدداً با کاهش قیمت نفت موضوع ارتباط قیمت نفت و سایر متغیرهای
اقتصادی موردتوجه بسیاری از کشورها و سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته است .موضوع کاهش
درآمدهای نفتی ناشی از وضع تحریم ازیکطرف و کاهش شدید قیمت نفت براثر رخداد عوامل
برشمرده در باال برای اقتصاد ایران که هنوز وابستگی منابع درآمدی دولت به صادرات نفت و گاز زیاد

140
140

سپه د ست همکدران :تأثی شوکهدی نفتی ب درآمدهدی مدلیدتی ای ان بد استفددا از مدل BVAR

است ،بسیار حساستر از گذشته در مقایسه با سایر کشورهای درحالتوسعه است؛ بهخصوص آنکه در
دوران رونق و برخورداری از درآمدهای نفتی در سالهای قبل از تحریم نفتی ،دولت در ایران با اتخاذ
سیاستهای مالی و پولی متفاوت درآمدهای حاصل از فروش نفت را به اقتصاد تزریق نموده و
رفتارهای مصرفی جدیدی برای جامعه اعماز مخارج مصرفی دولت و خانوارها شکلگرفت که
قابلبرگشت نیستند .موقعیت خاص ایران در حوزۀ انرژی در خاورمیانه و همچنین اهمیت راهبردی
منابع هیدروکربوری در اقتصاد جهانی و وابستهشدن مخارج عمومی دولت در بودجۀ سالیانه به
درآمدهای نفتی از سال 1۳20ه.ش .بهبعد در اقتصاد کشور نمایان شد و بهطور مستمر سهم بخش
نفت در بودجههای دولت در دهههای پس از آن افزایش یافت؛ بهطوریکه در پی بروز اولین شوک
نفتی در اوایل دهۀ 1۳50ه.ش .و بهدنبال افزایش قیمت نفت و سرازیر شدن درآمدهای آن به کشور،
این سهم بهشدت افزایشیافته و سرمایهگذاری بخش دولتی نیز در تولید کاالها و خدمات عمومی و
خصوصی ،وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی پیدا کرد .طی این سالها ،صنایع کشور با تکیه بر
درآمدهای نفتی شکلگرفت و فنّاوری تولید ،مواد اولیه و واسطهای صنایع کشور از محل این درآمدها
تأمین گردید؛ بهطوریکه این اتفاق باعث گردید که اقتصاد کشور طی سالهای اخیر و با توجه به
تحریمهای نفتی اعمالشده بر اقتصاد ایران که براساس درآمدهای بخش نفت شکلگرفته بود و
همانطورکه ساختار تجارت خارجی کشور نشان میدهد که سهم عمدهای از صادرات کشور به
صادرات نفت اختصاص دارد ،بهگونهای که بیشترین درصد صادرات کاال را صادرات نفت تشکیل
داده است (اسماعیلنیا و همکاران .)1۳91 ،درحالحاضر ،وابستگی ساختار تجارت به نفت از نوع
وابستگی شدید است و ساختار اقتصاد کشور بهشدت تحتتأثیر میزان صادرات و نوسانات قیمت نفت
است و هر عاملی که موجب بروز اختالل در عرضه و یا تقاضای نفت و بهدنبال آن در بازار نفت ایجاد
شود ،بهویژه اینکه عوامل مذکور غیرقابلپیشبینی بوده و در کوتاهمدت غیرقابل تعدیل باشد،
بهعنوان شوک یا تکانهای بر بازار نفت قلمداد میشود .این اختاللها در بیشتر موارد به تغییرات
کاهشی یا افزایشی در قیمت نفت منتهی میشود و چنانچه این اختاللها بهطور گسترده بر وضعیت
اقتصادی کشورها اثر بگذارند بهگونهای که اقتصاد داخلی دچار نابسامانی گسترده شود ،در اینصورت
اثر شوک به بحرانی در اقتصاد در دو طرف عرضه و تقاضای بازار انرژی مبدل میشود .در اینشرایط،
برخی کشورها توانستهاند باثبات و قوی در مقابل چالشهای بهوجود آمده ایستادگی نمایند و با گذشت
زمان در قالب راهبردهای سیاستی اقتصاد مقاومتی بر مشکالت رشد و توسعه فایق آیند (رنجبر و
همکاران.)1۳92 ،
هدف از این مطالعه ،پاسخگویی به این دیدگاه نظری بهوجود آمده در شرایط اقتصاد ایران است
که آیا بروز شوکهای نفتی ناشی از وضع تحریمهای اقتصادی بر درآمدهای مالیاتی دولت تأثیر
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معنیدار داشته است و اینکه تا چهحدی میتوان در آینده ،منابع درآمدی دولت ازطریق اعمال
سیاستهای مالیاتی را بدون وابستگی به نفت و باثباتتر تجربه نمود؟ بههمین دلیل پژوهش حاضر به
بررسی اثرات حاصل از شوکهای کاهش درآمد نفت روی مخارج دولت و میزان درآمد مالیاتی با
استفاده از روش خود رگرسیون برداری پرداخته است.
 .۳ادبیات تجربی تحقیق
در بین مطالعات داخلی« ،موالیی» و همکاران ( )1۳98با استفاده از رویکرد «هودریک – پرسکات»1
( )HPو بهکارگیری روش «حداقل مربعات معمولی پویا» )DOLS( 2و «الگوی تصحیح خطا»۳
( ،)ECMبه بررسی تأثیر شوکهای درآمدهای نفتی بر مصرف خانوارها در ایران طی سالهای -9۳
 1۳5۳پرداختند .نتایج تخمین بلندمدت نشانداد که در بلندمدت ،شوکهای مثبت و منفی درآمدهای
نفت به ترتیب اثر مثبت و منفی معنیدار بر مصرف خانوارها داشت؛ درحالیکه در کوتاهمدت شوک-
های مثبت و منفی درآمدهای نفت معنیدار نبوده است.
«ایزدخواستی» ( ،)1۳97با استفاده از روش خودرگرسیون برداری و فنهای «توابع عکسالعمل
آنی» )IRF( 4و «تحلیل تجزیه واریانس» )VD( 5طی دوره ( ،)1۳57-1۳94به تحلیل شوکها و
اثرات پویای درآمدهای نفتی بر رفتار دولت ایران در تخصیص هزینههای مصرفی به امور اجتماعی،
اقتصادی ،عمومی و دفاعی پرداخت .مهمترین نتیجۀ حاصل از توابع عکسالعمل آنی بیانگر این است
که شوک درآمدهای نفتی در کوتاهمدت اثر مثبتی بر تخصیص هزینههای مصرفی در امور اجتماعی،
دفاعی و عمومی دارد .همچنین ،نتایج حاصل از تجزیۀ واریانس بیانگر این است که شوک درآمدهای
نفتی بیشترین سهم را در تغییر مخارج اقتصادی داشته است ،اما سهم کمی در تغییر مخارج عمومی
دارد.
«مداح» و «سلیمی» ( ،)1۳97به بررسی اثر شوکهای مالی و پولی بر عملکرد سیستم مالیاتی
ایران در راستای تعیین نرخهای بهینۀ مالیات بر مصرف و مالیات بر حقوق و دستمزد پرداخته و نتایج
حاصل از بهینهیابی مدلهای تصریحشده نشانداد که باوجود رانتجویی در درآمدهای مالیاتی دولت،
میزان مالیات بر مصرف بیش از سطح بهینه است و در مقابل ،مالیات بر حقوق و دستمزد بسیار کمتر
از سطح بهینه عمل میکند .همچنین نتایج بهینهیابی در شرایط وجود شوکهای اقتصادی نیز

1.

Hodrick–Prescott
. Dynamic Ordinary Least Squares
3. Error Correction Model
4. Impulse Response Function
5. Variance Decomposition
2
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نشانداد که مالیاتهای مستقیم بیشتر تحتتأثیر نوسانات اقتصادی قرار میگیرند و دولت میتواند در
شرایط شوکهای اقتصادی توجه خود را بر مالیاتهای غیرمستقیم معطوف کند.
«فالحتی» و همکاران ( ،)1۳96به بررسی پایداری مالی و شوکهای مالی گذرا در اقتصاد ایران
پرداخته و نتایج حاصل از برآورد توابع واکنش مالی نشانداد که تعدیالت بدهی بیشتر در سمت
مخارج دولت اتفاق میافتد؛ یعنی با افزایش بدهی ،مخارج ،بیشتر از درآمدها افزایش مییابد که این
خود تأییدی بر وجود ناپایداری مالی در ایران است .همچنین ،شوکهای مالی گذرا در بلندمدت
برروی متغیرهای یاد شده اثری ندارند و این یک امتیاز ویژه برای دولت جهت اجرای تصمیمات
غیرمنتظره در بخش مالی بهشمار میرود.
1
«محنتفر» ( ،)1۳95با بهرهگیری از مدل «خودرگرسیون برداری» (  ،)VARتأثیر شوک
قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی ،حجم پول ،شاخص قیمتها و مخارج دولت در ایران را
موردبررسی قرارداد و نتایج نشانداد که با افزایش درآمد نفت ،حجم پول افزایشیافته که اینامر
بهمیزان تورم افزوده است .همچنین ،هر شوک نفتی تأثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی در ایران دارد
و اثر شوک بهمرورزمان افزایش مییابد.
«عباسزاده» ( ،)1۳94با استفاده از الگوی «خودرگرسیون برداری بیزین» ( ،)BVAR2به
بررسی کانالهای انتقال شوک درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران در بین سالهای 1۳69-1۳92
پرداخت .نتایج برآورد مدل و توابع عکسالعمل آنی نشاندادند ،متغیرهای تولید ناخالص داخلی،
مصرف بخش خصوصی ،مصرف بخش دولتی ،تشکیل سرمایۀ ثابت ناخالص ،شاخص بهای کاال و
خدمات مصرفی ،نرخ ارز غیررسمی و نقدینگی ،واکنش معنیداری نسبت به شوک درآمد نفتی دارند؛
درحالیکه متغیرهای واردات کاال و خدمات و نرخ بیکاری در مقابل شوک حاصل از تغییر درآمد نفت
واکنش معنیداری از خود بروز ندادند.
«ارشدی» و «موسوی» ( ،)1۳9۳با استفاده از رویکرد «خود توضیح برداری» ( ،)VARبه
بررسی اثرات پویای شوکهای قیمت نفت برروی متغیرهای کالن اقتصادی با تأکید بر رشد اقتصادی
پرداختند و نتایج نشانداد که شوک مثبت و منفی قیمت نفت ،اثرات نامتقارنی برروی رشد اقتصادی
برجای میگذارد .شوکهای مثبت و منفی قیمت نفت بهترتیب اثر مثبت و منفی برروی رشد اقتصادی
دارند؛ اما اندازۀ تأثیر شوکهای مثبت بر رشد تولید در بلندمدت بهمراتب بیش از شوکهای منفی
است .نتایج حاصل از برآورد مدل ( )VARنشانداد که یک همبستگی و ارتباط باال و مثبتی بین تولید
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ناخالص داخلی و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت وجود دارد که وابستگی اقتصاد کشور به
درآمدهای نفتی را مجدداً مورد تأیید قرار میدهد.
«فرجی» ( ،)2014به بررسی رابطه پویا بین درآمدهای دولت و مخارج دولت در ایران و تأثیر
شوکهای نفتی بر این ارتباط پرداخت .نتایج حاصل از توابع عکسالعمل آنی و جداول تجزیۀ واریانس
خطای پیشبینی نشانداد که سهم شوک درآمد نفت در توضیح مخارج دولت قویتر از سهم شوک
قیمتی نفت است .همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل «تصحیح خطای برداری» ( )VECMنشانداد
که رابطۀ علّیت قوی بین درآمدهای دولت و مخارج دولت (هر دو حالت جاری و انباشته) در اقتصاد
ایران وجود دارد و شواهد برای علّیت معکوس بسیار ضعیف است.
«رنجبر» و همکاران ( ،)1۳92به بررسی امکان جایگزینی درآمد مالیاتی با درآمد نفت در اقتصاد
ایران پرداخته و نشاندادند که توجه بیشتر دولت به درآمدهای مالیکاتی ،ککاهش درآمکدهکای نفتکی و
جایگزینی درآمدهای مالیاتی در سیستم درآمدی دولت ،میتواند وابستگی بیشازحد اقتصاد ایران را به
درآمد نفتی کاهش دهد و در بلندمدت این درآمدهای مالیاتی هستند که بیشکترین اثکر را بکر ککاهش
کسری بودجه دولت میگذارند.
«صاحبهنر» و «ندری» ( ،)1۳92با استفاده از روش «خودرگرسیون برداری بیزین» ()BVAR
و با درنظر گرفتن متغیرهای شاخص جینی ،تورم ،تولید سرانۀ داخلی بدون نفت ،سهم مخارج دولت به
تولید ناخالص داخلی ،نسبت مخارج مصرفی به مخارج عمرانی دولت و درآمدهای سرانۀ واقعی نفت،
به بررسی ارتباط میان درآمدهای نفتی و توزیع درآمد در ایران طی سالهای  1۳52-1۳89پرداختند و
برای تخمین ضرایب مدل ،از شش تابع پیشین مختلف نظیر «مینسوتا» 1و همچنین توابع عکس-
العمل آنی و تجزیۀ واریانس استفاده نموده ،محاسبه شدند .نتایج مدل حاکی از آن است که افزایش
درآمدهای نفتی باعث افزایش نابرابری در ایران شده است .همچنین افزایش تورم ،مخارج دولت و
نسبت مخارج مصرفی به مخارج عمرانی دولت نیز نابرابری را افزایش میدهد؛ اما افزایش تولید سرانۀ
نابرابری را کاهش داده است.
«مهرآرا» و همکاران ( ،)201۳پس از تجزیۀ تولید ناخالص داخلی به ارزشافزودۀ بخشهای
مختلف اقتصادی ایران ،اثرات شوک درآمد نفت بر بخشهای اقتصادی طی سالهای 1988-2011
را با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری بیزین ( )BVARمورد تجزیهوتحلیل قراردادند .نتایج
نشانداد که در اواخر دهۀ  1980تا اوایل دهۀ 1990م ،.اثرات مثبت درآمد نفت عمدتاً در بخشهای
صنعتی بوده است؛ اما بر بخش کشاورزی اثر منفی داشته و در بخش خدمات تأثیر آنچنانی نداشته
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است .از سال 2000م .بهبعد نیز ،درآمد نفت اثر نسبتاً کمتری در بخش صنعت داشته ،درحالیکه در
بخشهای کشاورزی و خدمات مؤثرتر بوده است.
«صادقیشاهدانی» و همکاران ( )1۳91با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری بیزی
( ،)BVARتأثیر شوکهای پولی بر متغیرهای سطح تولید و سطح قیمتها در ایران را موردبررسی
قراردادند .با توجه به آزمونهای انجامشده مشخص گردید ،تابع پیشین  SSVSنسبت به سایر توابع
پیشین مناسبتر است .نتایج تخمین توابع عکسالعمل آنی نیز نشانداد که واکنش سطح قیمتها به
شوک پولی سریعتر و پایدارتر است؛ بهطوریکه یک شوک پولی انبساطی ،افزایش تولید و قیمتها را
درپی دارد .البته اعمال سیاست پولی انبساطی ،اگرچه در کوتاهمدت باعث افزایش تولید خواهد شد ،اما
هزینۀ تورم آن باتوجه به تداوم طوالنیمدتتر افزایش قیمتها بیشتر خواهد بود.
«امامی» و «ادیبپور» ( ،)2012به بررسی اثرات شوکهای درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی
ایران با استفاده از روش خودتوضیح برداری ساختاری ( )SVARدر دورۀ 1959-2008م .پرداختند.
نتایج حاصل از آن بیانگر این است که شوکهای مثبت و منفی درآمدهای نفتی بهترتیب اثرات مثبت
و منفی معنیداری بر رشد اقتصادی داشته و این اثرات متقارن بودهاند.
«فرزانگان» ،)2011( 1به بررسی رابطۀ بین شوکهای درآمدهای نفتی و رفتار مخارج دولت در
ایران با استفاده از روش خودتوضیح برداری در دورۀ 1959-2007م .پرداخته و نتایج حاصل از آن
بیانگر این است که مخارج نظامی و امنیتی واکنش مثبت و معنیداری نسبت به شوکهای درآمدهای
نفتی (قیمت نفت) داشته است؛ درحالیکه مخارج اجتماعی واکنش معنیداری به این شوکها نداشته
است.
در بین مطالعات خارجی« ،چارفداین» و «بارکت» ( ،)2020با استفاده از مدلهای AB-
 SVARXو  ،ARDLبه بررسی تأثیر شوک نفت و تغییر درآمدهای نفت بر کل تولید ناخالص داخلی
در اقتصاد قطر پرداختند .نتایج نشانداد که در کوتاهمدت ،تأثیر شوکهای منفی برروی کل تولید
ناخالص داخلی واقعی و تولید ناخالص داخلی واقعی غیرنفتی ،بیشتر از تأثیر شوکهای مثبت است و
در بلندمدت نیز ،شوکهای مثبت قیمت نفت و تغییر درآمدهای حاصل از منابع نفت و گاز ،تأثیر
ال نسبت به شوکهای منفی
بیشتری نسبت به شوکهای منفی دارد .بخش غیرنفتی در بلندمدت کام ً
مقاوم است؛ زیرا تأثیر شوکهای منفی بر تولید ناخالص داخلی واقعی غیرنفتی ناچیز است.
«زاخارو» ( ،)2020به بررسی رابطۀ نامتقارن بین رانتهای نفتی ،درآمدهای مالیاتی و پویایی
کیفیت نهادی در مناطق روسیه پرداخت .نتایج نشانداد که افزایش درآمدهای مالیاتی ناشی از
شوکهای مثبت برونزای قیمت نفت باعث تغییر در درآمد منطقه نمیشود؛ بلکه باعث افزایش فساد
Farzanegan
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و کاهش دموکراسی و کیفیت دولت در منطقه میشود .ازطرف دیگر ،کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی
از شوکهای منفی قیمت نفت بر کیفیت نهادی تأثیر نمیگذارد ،بلکه باعث کاهش درآمد منطقه
میشود.
«احمد» و همکاران ،)2019( 1با استفاده از مدل تحلیلی  ،SVAبه بررسی تأثیر شوکهای
قیمت نفت بر متغیرهای کلیدی اقتصاد کالن شامل تولید ناخالص داخلی ،نرخ بهره ،تورم و نرخ ارز
برای پنج کشور :هند ،پاکستان ،بنگالدش ،سریالنکا و بوتان ،طی سالهای  1982تا 2014م.
پرداختند .نتایج مطالعه نشانداد که عوامل اقتصاد کالن به شوکهای جزئی قیمت نفت حساس بوده
و پیامدهای مختلف اقتصادی را در منطقه تجربه میکنند؛ بهطوریکه هر کشور مطابق با سیاستهای
مستقل به شوکهای قیمت نفت واکنش متفاوتی نشان میدهد.
«نوسیر» ،)2019( 2در مطالعۀ خود با استفاده از مدل  ،ARDLبه تأثیر قیمت نفت بر تورم در
کشورهای شورای همکاری خلیجفارس پرداخته است .نتایج این مطالعه نشان میدهد که متغیرها با
هم ادغام شدهاند و شواهد قابلتوجهی از عدم تقارن بلندمدت وجود دارد؛ به این معنی که افزایش و
کاهش قیمت نفت تأثیرات متفاوتی بر تورم دارد .افزایش قیمت نفت تأثیر مثبتی بر تورم دارد و
کاهش قیمت نفت تأثیر ناچیزی بر کاهش تورم دارد؛ بهعالوه تغییرات مثبت در قیمت نفت تأثیر
بیشتری نسبت به موارد منفی دارد و همینطور تأثیر شوک قیمت نفت در بلندمدت نسبت به کوتاه-
مدت بیشتر است.
«آناماریا» ،)2015( ۳به بررسی اهمیت انضباط مالی در مواجهه با شوکهای نفتی برای یک
اقتصاد کوچک صادرکننده با تأکید بر نقش سیاست مالی بهعنوان مکانیسم انتقال شوک قیمت نفت
در کشورهای صادرکننده پرداخت و نتایج تحقیق نشانداد که وابستگی ساختار درآمدی دولتها به
فروش منابع طبیعی ،منجر به کاهش قدرت نظام مالیاتی و مالیات ستانی میشود.
«کولوگنی» و «مانرا» ،)201۳( 4به بررسی شوکهای نفتی و سیاستهای مالی در کشورهای
نفتی پرداختند و نتایج پژوهش بیانگر آن است که مدیریت ناکارآمد در مصرف درآمدهای نفتی ،باعث
برهمخوردن تعادل در بازارهای داخلی میشود و با افزایش درآمدهای نفتی ،مخارج دولت در
زیرساختها افزایشیافته و باعث کاهش سهم سرمایهگذاری بخش خصوصی میگردد.
«لورنا» و «گومز» ،)201۳( 5به بررسی پایداری مالی در کشور درحال ظهور و صادرکنندۀ نفت
اکوادور با استفاده از روش  VARهم انباشته پرداختند و بر نیاز ضروری دولت اکوادور برای تقویت
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رابطه بین درآمدهای مالیاتی و تولید تأکید کردند .در این پژوهش ،کششهای فصلی درآمدهای
مالیاتی نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور اکوادور و  8کشور منطقۀ یورو محاسبه شده و مشخص
شد که چگونه کشورهای منطقۀ یورو با کششهای کمتر و غیرچرخهای بعد از بحران به مسائل بدهی
تن در میدهند.
«کاوالکانتی» و «جالس» ،)201۳( 1به بررسی اثرات کالن شوکهای قیمت نفت در برزیل و
آمریکا با استفاده از روش خودتوضیح برداری ساختاری ( )SVARدر دورۀ 1980-2010م .پرداختند.
نتایج حاصل از پژوهش ،بیانگر آن است که باوجود وابستگی اقتصاد به نفت در دو کشور برزیل و
آمریکا ،با بروز شوکهای نفتی ،نوسانات رشد تولید در آمریکا به مرور زمان کاهش مییابد و نوسانات
تورم نیز کاهشی است؛ اما در برزیل ،چنین شوکهایی تأثیر کمتری بر نوسانات رشد تولید و تورم
داشته است.
2
«لویا» و «برانکو» ( )2008در پژوهش خود برروی دادههای کشور مکزیک ،نشاندادند که
افزایش درآمد نفتی منجر به افزایش مخارج دولت در کوتاهمدت میشود و نوسانات قیمت نفت و
درآمد نفتی ،مالیاتهای غیرنفتی را تحتتأثیر قرار میدهد؛ همچنین ،شوکهای نفتی باعث تأثیر
مستقیم بر قیمت نهادهها و کاهش سرمایهگذاری میشود.
«اولوموال» و «ادجومو» ،)2006( ۳با استفاده از روش خودتوضیح برداری ( )VARبه تحلیل اثر
تغییرات و شوک قیمت نفت بر تولید ،تورم ،نرخ ارز و عرضۀ پول در دورۀ 1970-200۳م .در نیجریه
پرداختند .نتایج بیانگر این واقعیت است که تغییرات قیمت نفت اثر معنیداری بر نرخ ارز دارد؛ اما
تأثیری بر تورم و تولید ندارد.
با توجه به مرور ادبیات تجربی موضوع در بخش قبل ،هرچند مطالعاتی در زمینۀ آثار شوکهای
نفتی بر متغیرهای کالن اقتصادی انجامشده؛ اما بکهطور ویکژه مطالعکات چنکدانی در ارتبکاط بکا تکأثیر
نوسانات این متغیر بر درآمکدهای مالیکاتی کشکور ،بکهخصکوص بکا اسکتفاده از مکدلهای بیکزین ککه
پویاییهای بیشتری نسبت به سایر مدلهای اقتصادسنجی دارند ،صورت نپذیرفته است .اکثر مطالعات
قبلی با روشهای  VAR ،ARDLساده و  OLSانجام شدند ککه اگرچکه ککاربرد زیکادی در اقتصکاد
دارند ،اما نااطمینانی و پویاییهای موجود در مدل تخمین را درنظر نمیگیرند .مدلهای بیزی برخالف
مدلهای کالسیک ،ویژگیهای وابستگی متقابل پویا ،وابستگی متقابکل ایسکتا ،نکاهمگنی متقکاطع در
زیربخشها و ناهمگنی پویا را همزمان درنظر میگیرند و همچنین برای شرایط مختلف براساس توابع
پیشین و پسین ،درجۀ نااطمینانی متفاوتی را لحاظ میکنند که باعث میشود مزیت بهتری نسکبت بکه
1.

Cavalcanti and Jalles
Loya & Blanco
3. Olomola & Adejumo
2.
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سایر مدلها داشته باشند .هدف از پژوهش حاضر ،بررسی آثار شوکهای نفتی بر درآمدهکای مالیکاتی
دولت در کشور با توجه بهشرایط حساس بهوجود آمده ،با استفاده از روش خودرگرسیون برداری بیزین
و دادههای فصلی سالهای 1۳70-1۳98ه.ش .اقتصاد ایران است.

 .4روش تحقیق
 .1-4الگوی خودرگرسیون برداری بیزین ()BVAR

استنتاج بیزین نشأت گرفته از قضیۀ بیز است .این قضیه توسط «توماس بیز» (1702-1761م ).ارائکه
شد .روش استنتاج بیزین جهت ارزیابی فرضیههای اقتصادی ،تخمین پارامترهای اقتصکادی و پکیش-
بینی متغیرهایی که تاکنون مشاهده نشده ،حل بسیاری از مسائل مهم تصمیمگیری ،مسائل کنتکرل و
سیاستگذاری اقتصادی ،مسائل بهینهسازی تصادفی مصرفکننده و تولیدکننکده ،مسکائل مربکوط بکه
ترکیب دارایی ،مسائل طراحی تجربی و سایر مسائل مورداستفاده قرارمیگیکرد (زلنکر .)1994 ،1قضکیۀ
بیز ،این امکان مهم را فراهم میسازد که اطالعات اولیه یا پیشکین 2بتواننکد ازطریکق ایکن قضکیه بکا
اطالعات نمونۀ جاری ترکیب شده و اطالعات پسین ۳بهدست آید (موریرا .)2014 ،4الگکوی ،BVAR
کاملکنندۀ سیستم معادالت همزمان و الگوی خودرگرسیون برداری است؛ زیرا در سیسکتم معکادالت
همزمان ،مدل مبتنیبر نظریه ساخته میشود ،اما بهصورت پویا است (التجائی و ارباب افضلی.)1۳91 ،
مدلهای بیزین از سه جزء اساسی تشکیل میشوند؛ تابع چگالی پیشین ،5تکابع راسکتنمکایی 6و تکابع
چگالی پسین .7از آنجاییکه بسته به نوع پیشین مدل ،نتایج آن نیز متفاوت خواهد بکود ،انتخکاب تکابع
پیشین مناسب در مدلهای بیزین اهمیت زیادی دارد .توابع پیشین متعددی در مدلهای خودرگرسیون
برداری بیزین بهکار گرفته شدهاند که معروفترین آنها تابع پیشکین مینسکوتا اسکت ککه نخسکتینبار
توسککط «لیتککرمن» )1986( 8و «سککیمز» )1980( 9معرفککی شککد (رجبیککان و همکککاران .)1۳97 ،مککدل
1.

Zellner
Prior information
3. Posterior information
4. Moreira
5. Prior Density Function
6
. Likelihood Function
7. Posterior Density Function
8. Litterman
9. Sims
2.
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خودرگرسیون برداری نامقید با  nمعادله و  ρدوره وقفه که بهصورت ) VAR (ρنمایشداده میشود را
میتوان بهصورت رابطه ( )1نوشت:


()1

y t = z t C +  y t− j A j +  t , t = 1,...,T
j =1

که در آن  ytبردار  n×1شامل متغیرهای وابسته بوده zt ،بردار  h×1اجکزاء ثابکت و متغیکرهکای
برونزا C ،1و  Ajبه ترتیب ماتریس  h×nو  n×nضرایب مدل و  ɛtبردار اجزای خطا است.
iid

بهگونهای که )  t  N n (0, فرض شده است .ماتریس واریکانس-کواریکانس ∑ نیکز یکک
ماتریس معیّن مثبت مجهول با ابعاد  n×nاست.
با تعریف بردار )  x t = (z t , y t−1 ,..., y t− pمیتوان مدل ارائهشده در معادله ( )1را بهصورت
رابطه ( )2بازنویسی نمود:
)2(+ ɛ A Y= X
() 2
بهگونهای که در رابطه ( ،)۳ماتریس  Yبهگونهای تعریف شده است ککه ابعکاد آن  T×nبکوده و
تمامی  Tمشاهده مربوط به هر یک از متغیرهای وابسته را در سکتونهکای جداگانکه نشکان مکیدهکد
(صاحبهنر و ندری.)1۳92 ،

()۳


 1 

 

. 

 ,  = . 
 

. 

  

 T 



C

 x 1 




 A1
.



.
 , X = .  , A = 



.

. 
.

x  


 T 
A
 p

 y 1

.
Y = .

.
y
 T

 .2-4معرفی مدل پژوهش
«هلر»« ،2لیتهولد»« ،۳قورا»4

الگوی بهکار رفته در این پژوهش با الهام از مدلهای معرفیشده توسط
(« ،)1998مهدوی» ( )2008و «زراءنژاد» و همکاران ( )199۳بنا شده است .با توجه بهشکرایط خکاص
اقتصاد ایران و وضعیت درآمد و مخارج دولکت ،درآمکدهای دولکت بکه سکه دسکتۀ درآمکدهای نفتکی،
درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها تقسیم میشوند که در این بین ،درآمدهای نفتی سهم بسیار زیک ادی
 .1در اینجا h ،برابر با تعداد متغیّرهای برونزا بهاضاف ( 1جزء عرض از مبدأ) است.
2.

Heller
Leuthold
4
. Ghura
3.
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از درآمدهای دولت را بهخود اختصاص میدهند؛ همچنین درآمدهای نفتی نوسانات بیشتری داشته و از
پایداری کمتری برخوردار بوده است .سایر درآمدهای دولت نیز شامل :درآمکدهای حاصکل از مالکیکت
دولت ،درآمد حاصل از فروش کاال و خدمات دولتی ،درآمد حاصل از جکرائم و خسکارات و درآمکدهای
متفرقه است .بر ایناساس جهت بررسی تأثیر شوک درآمدهای نفتی بر درآمکدهای مالیکاتی دولکت از
روابط ( )4و ( )5بهعنوان فرم کلی مدل  BVARبا چهار متغیر درونزا استفاده شد.
()4
) Tax = f (GDP, OIL, EXG, OTHER, DTAX , INDTAX

() 5

  Taxt − j     Tax 
t
  GDP
   GDP

t− j 

  tOIL 

OILt − j
t
  OTHER
8 



= z 't C +
 OTHERt − j  A j  +   t

j =1 
  DTAX t − j     tDTAX 
  INDTAX t − j    tINDTAX 
  EXGt − j     EXG 
   t



 Tax 
 GDP 
 OIL 
 OTHER 
 DTAX 
 INDTAX 
 EXG 

که در آن نمادهای  : Taxنشانگر درآمدهای مالیاتی دولکت : GDP ،تولیکد ناخکالص داخلکی،
 :OILدرآمدهای نفتی دولت : EXG ،مخارج دولت و  :OTHERسایر درآمکدهای دولکت طکی دورۀ
زمانی مورد مطالعه است .در ارتباط با سایر درآمدهای دولت الزم به اشاره است که اگرچکه مالیکاتهکا
عادیترین و مهمترین منابع درآمدی دولت هستند؛ اما منابع درآمدی در بودجهریزی سالیانه منحصکر
به مالیاتها نیست ،بلکه عالوهبر آن ،دولت منابع درآمد دیگری نیکز دارد .مهکمتکرین منکابع درآمکدی
تحتعنوان سایر درآمدها عبارتنداز :درآمد امالک و دارایکیهکای اختصاصکی ،مالکیکت مکواد اولیکه و
انحصارات ،استقراض از مردم ،استقراض از بانک مرکزی ،استقراض از کشورهای خارجی ،استقراض از
نهادهای اقتصادی بینالمللی و سایر درآمدها ناشی از ارائه خدمات توسط دولت .همچنکین  DTAXو
 INDTAXبهترتیب نشاندهندۀ مالیاتهای مستقیم و غیرمستقم است .دادههای استفاده شده در این
پژوهش بهصورت فصلی بوده و مربوط به سالهکای  1۳70الکی 1۳98ه.ش .ککه از بانکک اطالعکات
سری زمانی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران جمعآوری شکده اسکت .دادههکای اسکتفاده شکده در ایکن
پژوهش از نوع دادههای فصلی مربوط به سالهای  1۳70الی 1۳98ه.ش .است که از بانک اطالعات
سری زمانی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران جمعآوری شده است.
 .۳-4روش بیزین  VARیا BVAR

150

سپه د ست همکدران :تأثی شوکهدی نفتی ب درآمدهدی مدلیدتی ای ان بد استفددا از مدل BVAR

150

در مدلهای سری زمانی به ازای افزایش هر یک وقفه ،درجۀ آزادی دو واحد کاهش مییابکد (بکهدلیل
ضریب متغیر وقفهدار و از دست رفتن یک مشاهده مکؤثر) .ایکن موضکوع در سیسکتم معکادالت VAR
بهشدت درجۀ آزادی را کاهش میدهد؛ بنابراین ،با افزایش وقفهها در مدل  VARو یا تعداد متغیرهکا،
استنباط آماری با مشکل روبهرو خواهد شد .از روشهای افکزایش دقکت اسکتنباط آمکاری ایکن مکدل،
استفاده از روش تخمین بیزی است که در اینجا رویکرد لیترمن که بکه رویککرد مینسکوتا نیکز مشکهور
است ،ارائه شده است .خانوادۀ پیشکینهکای مینسکوتا براسکاس فکرض آنککه  معلکوم اسکت و بکا

جایگزینی ˆ بهجای آن قرار دارند .این فرض سادگی در استخراج پیشین و محاسبۀ پسینها را درپی


خواهد داشت .بهطور معمول با سه انتخاب برآوردگر  مواجه هستیم:

 ARتک متغیره ˆ :در این حالت محدود به ماتریس قطری شده است که  ˆ 2عنصر سطر iام
ii

و ستون  iام ماتریس ˆ هست که با استفاده از روش  OLSواریانس  ARمتغیر  iام آن محاسبه شده

است.
 VARکامل :در این حالت برای ˆ از تخمینهای  VARکالسیک استفاده میشود.

 VARقطری ˆ  :در این حالت به ماتریس قطری مقید میشود در این حالکت عناصکر قطکری
ماتریس با استفاده از سیستم  VARکامل بکهدسکت میآیکد (در ایکن حالکت فکرض میشکود عناصکر
غیرقطری برابر با صفر هستند).
از آنجاییکه  توسط ˆ جایگزین شده است ،در تخمین بیزی سیسکتم  VARتنهکا نیکاز بکه


مشخص کردن تابع توزیع پیشین ضرایب  داریم .لیترمن در تعریف توزیع پیشین  فرض میکند که
)  )  = 0  ~ N (0 ,V 0که با استفاده از فوق پارامتر   = 0که بیکان میکنکد میکانگین مکدل
0
1
برابر صفر است نشان دادهایم؛ همچنین فرض میشود ککه  .V  0توجکه داشکته باشکید ککه اگکر
0

انتخاب مقدار میانگین صفر خطر بیش از برازندگی را داشته باشد ازنظر تئوریک هر مقداری برای 1
ممکن است .برای توضیح پیشین کوواریانس  Vمینسوتا /لیترمن توجه داشته باشکید ککه متغیرهکای
0
توضیحی در هر معادله سیستم  VARبه سه گروه متغیرهای توضیحی با وقفک ۀ متغیکر وابسکته ،وقفکه
سایر متغیرهای وابسته و متغیرهای برونزا شامل عبارت ثابت .عناصر  Vمتناظر با متغیرهای برونزا
0

مجموعهای شامل بینهایت هستند .آنچه باقی میماند دربارۀ عناصر قطری ماتریس  Vاست که بکا
0
نماد   lبرای  l = 1,..., pنشان داده میشود.
ij

2


)  for (i = j

2

) for (i  j






 1

 3
l

l
ij = 
 12 i
 l 3
j
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که در آن  i  2امین عنصر قطری ماتریس  است .ایکن نحکوۀ انتخکاب پیشکین محاسکبه را
i

سادهتر میکند .توجه داشته باشید که تغییرات در مقادیر این فکوق پارامترهکا ممککن اسکت منجکر بکه
واریانس ضرایب کوچکتر یا بزرگتر شود .به ازای انتخاب تابع پیشین ،چگالی پسین برای پکارامتر 
بهصورت زیر بهدست میآید .مزیت اولیۀ پیشین مینسوتا  /لیترمن آن است که این پیشکین منجکر بکه
استنباط ساده اولیه میشود (همیلتون.)1990 ،1

)

 : N ( ,V

که در آن داریم:
−1

−1

(

)

 
V = V 0−1 + ˆ −1  X X




 
 =V V 0−10 + ˆ −1  X y 



(

)

 .5نتایج و یافتهها
 .1-5بررسی متغیرهای پژوهش

با توجه به ماهیت سری زمانی دادهها ،در ابتدا ایستایی متغیرهای مدل مورد آزمون با استفاده از آزمون
دیکی فولر تعمیمیافته بررسی شدند و مالحظه گردید ،کلیۀ متغیرهای مدل در سطح مانا نبکوده و بکا
یکبار تفاضل گیری مانا شدند که و نتایج بهدستآمده در جدول ( )۳خالصه شده است.
جدول  .۳نتایج حاصل از آزمون  ADFجهت بررسی ایستایی متغیرها.
سری

آماره ADF

مقادیر بحرانی

Ltax

1٪
-۳/50

5٪
-2/89

Loil
Lgdp
Lother
EXG
DTAX
INDTAX

-۳/50
-۳/50
-۳/50
-۳/50
-۳/50
-۳/50

-2/89
-2/89
-2/89
-2/89
-2/89
-2/89

Prob

نتیجه

10٪
-2/58

-4/59

0/00۳

)I(1

-2/58
-2/58
-2/58
-2/58
-2/58
-2/58

-10/85
-22/54
-5/50
-4.49
-۳/16
-4/79

0/000
0/000
0/000
/0007
0/04۳
0/0012

)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
Hamilton

1.
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مأخذ :یافتههای تحقیق.

باتوجه به ) I(1بودن کلیۀ متغیرها ،از آزمون همجمعی بهمنظور بررسی همانباشته بودن متغیرها
و تشخیص تعداد بردارهای همجمعی استفاده شد .وجود رابطۀ همجمعی به اینمعنا است که متغیرهکا
در طول زمان باهم حرکت کرده و دارای رابطۀ بلندمدت هسکتند .خالصک ۀ نتکایج آزمکون یوهانسکن-
جوسیلیوس در جدول ( )4نشان داده شده است .نتایج این آزمون نشان میدهکد ککه براسکاس هکر دو
آمارۀ  traceو  maxحداقل یک رابطۀ همجمعی بین متغیرهای موردبررسی وجود دارد؛ بنکابراین بکا
توجه بهوجود رابطه همجمعی بین متغیرها در صکورت اسکتفاده از الگکوی  BVARدر سکطح دادههکا،
امکان بروز مشکل رگرسیون کاذب وجود ندارد.
جدول  .4نتایج بررسی آزمون همجمعی.
تعداد بردارهای همجمعی

بدون بردار همجمعی
حداقل یک بردار
حداقل دو بردار
حداقل سه بردار

حداکثر مقدار ویژه

آزمون اثر
مقدار آماره

احتمال

مقدار آماره

احتمال

76/10
48/82
۳0/56
15/49

0/0144
0/0404
0/0408
0/066

28/25
18/64
9/34
0/82

0/0132
0/0373
0/1053
0/4193

مأخذ :یافتههای تحقیق.

در ادامه ،جهت برآورد الگوی  BVARو بهمنظور تعیین طول وقفۀ بهینه متغیکرهکای مکدل ،از
معیارهای اطالعاتی استفاده شد و سپس الگوی  BVARبا درنظر گرفتن تعداد وقفههای بهینه برآورد
گردید .مقادیر معیارهای اطالعاتی جهت تعیین طول وقفۀ بهینه در جدول ( )5نشانداده شکده اسکت.
براساس نتایج بهدستآمده ،طول وقفۀ بهینۀ الگوی  BVARاین پژوهش براساس معیار  ،AICهشت
درنظر گرفته شده است .الزم به ذککر اسکت ککه در چکارچوب الگوهکای  ،BVARضکرایب و درصکد
توضیحدهندگی پارامترها ،اهمیت نداشته و برآورد الگو تنها از اینجهت اهمیت دارد که نتکایج آزمکون
فروض کالسیک برقرار باشد؛ لذا ازنظر تفسیر ضرایب ،تنهکا نتکایج تکابع واککنش ضکربهای و تجزیکه
واریانس است که میتواند محقق را در بیان چگونگی روابط بکین متغیکرهکا یکاری رسکاند (رجبیکان و
همکاران.)1۳97 ،
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جدول  .5تعیین وقفه بهینه مدل پژوهش.
Lag

LogL

LR

FPE

AIC

SC

HQ

0
1
2
۳
4
5
6
7
8

-246/44
-49/78
-5/04
21/31
86/36
115/94
137/40
148/66
170/17

372/82
81/09
45/57
107/06
46/22
31/73
15/71
*28/23

0/002168
5/03e-05
2/77e-05
2/24e-05
8/14e-06
6/22e-06
*5.66e-06
6/43e-06
5/96e-06

5/21
1/45
0/85
0/63
-0/38
-0/66
-0/77
-0/68
*-0/79

5/32
1/98
1/81
2/02
*1/43
1/57
1/89
2/41
2/73

5/26
1/66
1/24
1/20
0/35
*0/24
0/30
0/57
0/62

*نشاندهندۀ وقفۀ بهینۀ مدل است (مأخذ :یافتههای تحقیق).

 .2-5منحنیهای اثر و کنترل بیزی
بهدلیل آنکه در تخمین الگوی  VARبا شیوه بیکزی از الگکوریتمهکای شکبیهسکازی مونکت ککارلوی
زنجیرههای مارکف ( )MCMCاستفاده میشود کنتکرل همگرایکی الگکو بسکیار اساسکی اسکت .فکوق
پارامترهایی که در این پژوهش مورداستفاده قرارگرفتهانکد بکا  soc ،lambda ،mlو  surدر مجموعکه
نموداری ( )1نشان داده شدند .مالحظه میگردد که منحنیهای اثکر ایکن فکوق پکارامترهکا هی گونکه
الگوی منظمی را نشان نمیدهند؛ بنابراین نتیجه میگردد که همگرایی رخداده و نیاز به شکبیهسکازی
بیشتر نیست.
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نمودار  .1منحنی اثر فوق پارامترهای بیزی ( BVARمأخذ :یافتههای تحقیق).

نمودار ( ،)2نشاندهندۀ چگالی پسین وقفۀ اول لگاریتم درآمدهای نفتی در معادلۀ لگاریتم درآمکدهکای
مالیاتی است که تکنما و متقارن بوده و در مقدار  -0.05به حداکثر میرسد.
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نمودار  .2چگالی پسین وقفۀ اول لگاریتم درآمدهای نفتی در معادلۀ لگاریتم درآمدهای مالیاتی (مأخذ :یافتککههای
تحقیق).

 .۳-5کنترل باقیماندهها

بهمنظور ارائه هرگونه تحلیل استنباطی معتبر نیاز است که پراکندگی باقیماندههکای هکر مکدل حکول
میانگین بررسی شود .چنانچه حکداقل  %95از نقکاط باقیمانکدۀ حکول و حکوش دو انحکراف معیکار از
میانگین توزیع شده باشند ،بهمعنای آن است که تفسیر فواصل اطمینان در بحث توابکع واککنش آنکی
معتبر خواهد بود (لتکوپل .)199۳ ،1در مجموعۀ نموداری ( )۳مالحظه مکیگکردد ،نقکاط باقیمانکده در
تمامی معادالت بهصورتی توزیعشدهاند که این قاعکده را نقکن نمیکننکد؛ بنکابراین ،تفسکیر فواصکل
اطمینان در ترسیم توابع واکنش آنی معتبر خواهند بود.

Lutkepohl

1.
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نمودار  .۳باقیماندۀ لگاریتم درآمدهای نفتی ،درآمدهای مالیاتی و تولید ناااخااالد داخلاای (مأخکذ :یافتکههکای
تحقیق).

 .4-5تابع واکنش آنی

در یک تابع واکنش آنی ،میزان تأثیرگذاری وقوع یک شکوک ازطکرف یککی از متغیکرهکای درونزای
سیستم برروی سایر متغیرهای مدل اندازهگیری میشود .بهعبارتیدیگر ،توابع واکنش آنی ،رفتار پویای
متغیرهای دستگاه معادالت در طول زمان را به هنگام بروز تکانههای وارده بهاندازۀ یک انحراف معیار
را نشان میدهند و درواقع ،مسیر زمانی آثار شوکهای سایر متغیرها در الگوی تصحیح خطای برداری
را بر یک متغیر خاص ردیابی میکند .تابع واکنش آنی در این پژوهش ،میزان تغییرات در متغیکرهکای
مدل شامل :درآمدهای حاصل از نفت ،منابع درآمدی دولت ازطریق مالیات مسکتقیم ،تولیکد نکاخکالص
داخلی و سایر درآمدهای دولت را به ازای یک تکانۀ درآمد نفت نشان میدهد .هدف از ارائه مجموعکه
نمودارهای توابع واکنش آنی (نمودار  ،)4بررسی تأثیرگذاری وقکوع شکوکهای نفتکی بکر درآمکدهکای
مالیاتی دولت ،تولید ناخالص داخلی و سایر درآمدهای دولت است.
براساس نتایج بهدست آمده طبق نمودار ( ،)4وقوع شوک درآمدهای نفتی در ابتدا اثر مثبت ،امکا
نزولی در طول زمان بر درآمدهای مالیاتی بهدنبال دارد و بهتدریج اندکی از این اثر نزولی کاسته مکی-
شود تا درنهایت در یک مسیر پایدار اثر شوک از بین رود .افزایش درآمدهای مالیکاتی بکهدنبال ایجکاد
شوک نفتی ،یکنواخت نیست و نوسانها طی چهار دوره (چهارفصل) ادامه داشته است و پس از آن نیز
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تأثیر شوک روند کاهشی داشته و سرانجام پس از گذشت چند فصل ،شوک اثر خود را ازدست میدهد.
نتایج ارائه شده در نمودار ( )4نشان میدهند که پاسخ متغیر درآمدهای مالیاتی به شکوکهای درآمکد-
های نفتی تنها برای دو فصل معنادار است؛ زیرا خطکوط فاصکلۀ اطمینکان  %95پکس از آن دو طکرف
محور افقی قرار میگیرند؛ درحالیکه برای معنیدار بودن یک اثر باید خطکوط اطمینکان در یککطرف
محور افقی قرارگیرند.
نمودارها بهوضوح نشان میدهند که وقوع یک شوک نفتی بر درآمدهای نفتی بهصورت نوسانی
و کاهنده تأثیر دارد ،یعنی وقوع شوک منفی کاهش درآمدهای نفتی مکیتوانکد زمینک ۀ ککاهش بیشکتر
درآمدهای نفتی را در فصلهای بعد بههمراه داشته باشد (ستون اول سطر دوم) .ازلحاظ معنیداری ،از
دورۀ سوم بهبعد اثر زمانی شوکهای نفتکی بکر درآمکدهکای نفتکی تأثیرگکذار خواهنکد بکود؛ بنکابراین،
شوکهای نفتی بسیار بر درآمد نفتی اثرگذارند و این اثرگذاری بهشکلی یکنواخت نیست ،بلکه موجی-
سینوسی است که میتواند وضعیت کشور را نامطمئن کند.
اثرات وقوع شوک نفتی بر تولید ناخالص داخلی ،نوسانی بوده و تنها در چهار دورۀ اول که ایکن
شوک وارد میشود که اثر آن معنیدار نیست .همچنین اثر شوکهای نفتی بر مخارج عمکومی دولکت
تنها برای یک دورۀ اول معنیدار است و پس از آن این اثر معنیدار نیست (سطر آخر ستون اول).
براساس نتایج بهدستآمده توابع واکنش آنی (نمودار  ،)4وقوع شوک درآمدهای نفتی اثر مثبکت
در درآمدهای مالیاتی بهدنبال خواهد داشت .افزایش درآمدهای مالیکاتی بکهدنبال ایجکاد تکانک ۀ نفتکی،
یکنواخت نبوده و پس از وقوع شوک درآمد نفتی ،درآمدهای مالیاتی دولت با افکزایش و ککاهشهکای
پیدرپی مواجه میشود .این نوسانها طی نُه دوره (نُه فصل) ادامه داشته و پکس از آن ،تکأثیر شکوک
روند کاهشی داشت که سرانجام شوک پس از گذشت ۳0فصل ،اثر خود را ازدست میدهد .نمکودارهکا
بهوضوح نشان میدهند که وقوع یک شوک نفتی بر درآمدهای نفتی بهصورت نوسانی و کاهندۀ تأثیر
خواهد داشت؛ بنابراین ،وقوع شوک منفی ناشی از کاهش درآمدهای نفتکی ،مکیتوانکد زمینک ۀ ککاهش
بیشتر درآمدهای نفت را در فصلهای بعد بههمراه داشته باشد .اثرات وقوع شوک نفتی بکر تولیکد نکا-
خالص داخلی تا 12دوره ،یعنی سهسال بعد ،بهصورت نوسکانی و عمکدتاً کاهنکده نشکانداد .همچنکین
تأثیرگذاری شوکهای درآمد نفتی بر سایر درآمدهای دولت نیز ادامکهدار خواهکد بکود .الزم بکه اشکاره
اینکه نمودار ( )4فاصلۀ اطمینان  %95را نشان میدهد.
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نمودار  .4توابع واکنش آنی متغیرهای الگو (مأخذ :یافتههای تحقیق).

عالوهبر این یافتههای پژوهش در رابطه با اثرگذاری شوکهای نفتی و تولید نکاخکالص داخلکی
نشاندهندۀ اثر ناچیز این شوک بر مالیکاتهکای مسکتقیم و غیکرمسکتقیم اسکت .بکا اینحکال ،نتکایج
نشاندهندۀ آن است که مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم در ساختار اقتصاد ایران متناسکب بکا دوره-
های تجاری تغییر معناداری دارند ،اما بهدلیل نقش کم اثر آنها چندان نقش تثیتکنندۀ خودکار برای
این ابزار لحاظ نشده است (نمودار  .)5این موضوع نشاندهندۀ آن است که سیستم مالیاتی در اقتصکاد
ایران بهمنظور تخفیف عوارض تحریمهای اقتصادی ،بهویژه تحریمهای نفتکی طراحکی نشکده اسکت.
حتی میتوان گفت که در مواجه با نوسانات در درآمدهای نفتی نیز این سیستم کارایی الزم را از خکود
نشان نداده است؛ بنابراین ،الزم است اقدامات جدی در زمینۀ تنظیم سیستم مالیاتی کشور بهعمل آید؛
زیرا این سیستم بهطور مستقیم بر خودکفایی تولید و کاهش وابستگی به نفت تأثیر میگذارد.
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نمودار  .5توابع واکنش آنی متغیرهای مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای غیرمستقیم (مأخذ :یافتههای تحقیق).

 .5-5پیشبینی مقادیر آتی براساس سیستم BVAR

پیشبینیهای شرطی ،ابزاری مفید برای تجزیه و تحلیل سناریوهای مختلف است .منظور از سناریوها
حالتهای مسیر آینده یک یا چند متغیر مشخص یا فرض بر این است که شناخته شده است .در ایکن
پژوهش با استفاده از الگوی  BVARدرمورد متغیرهای اساسی پژوهش پیشبینیهای شکرطی ارائکه
شد (نمودار  .)6شایان ذکر است که پیشبینیهای شرطی بهمنظور دستیابی به بینش درمورد روند آتی
متغیرهای مشخص مسیر آتی سایر متغیرها را ثابت فرض میکنکد (واگنکر و زهکا .)1999 ،1براسکاس
یافتههای ارائه شده در نمودار  ،5افزایش لگاریتم درآمدهکای نفتکی بهشککل غیرقابکل محسوسکی در
10فصل آتی مورد انتظار است .این تغییرات تقریباً مالیم است؛ با اینحال ،درآمدهای مالیاتی در طول
ال در نتیجک ۀ رشکد
10فصل آتی بهشکل غیریکنواخت و نوسانی تقریباً رشد خواهکد داشکت ککه احتمکا ً
اقتصادی در فصول آتی است .این نتیجه تاحدودی توسط پیشبینی شرطی لگکاریتم تولیکد نکاخکالص
داخی تأیید میشود.

Wagoner & Zha

1.
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نمودار  .6پیشبینی شرطی لگاریتم درآمدهای نفتی ،لگاریتم تولید ناخالد داخلی و لگاریتم درآماد
مالیاتی (مأخذ :یافتههای تحقیق).
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 .6نتیجهگیری و پیشنهادها
سهم عمدۀ صادرات ایران ،وابسته به درآمد حاصل از صادرات نفت خام و فرآوردههای آن است و بروز
شوکهای درآمد نفتی بهدلیل کاهش قیمت نفت و یا کاهش صادرات نفت ،بهویژه بکهخاطر تحکریم-
های اقتصادی میتواند تأثیر فراوانی بر متغیرهای کالن داشته باشد .شوکهای نفتی در ایکران بسکیار
پُرسابقه بوده است و بهطورکلی ایران از سال 1979م .و پکس از پیکروزی انقکالب اسکالمی بکا پدیکده
تحریمهای اقتصادی روبهرو بوده است .این تحریمها انواع مختلفی داشکته و بخکشهکای مختلفکی از
اقتصاد ایران را تحتتأثیر قرار داده است .آنچه مشخص است ،این اسکت ککه در اقتصکاد ایکران نیکز
بهدلیل نگرش سیستمی به نظام مالیاتی و مشکالت سکاختاری ککه منشکأ آن مجموعکهای از عوامکل
اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی هسکت ،اهمیکت و اثربخشکی مالیاتهکا در نظکام اقتصکادی ،بکهویژه در
بودجههای ساالنه خیلی موردتوجه قرار نگرفته اسکت و تکأمین مصکارف بودجکه از محکل درآمکدهای
حاصل از فروش نفت خام ،اقدام جدی و صریحی برای رفع مشکالت در نظام مالیاتی را ضعیف نموده
و با مشکالت اساسی مواجه کرده است .طی سالهای اخیر ،تحریمهای نفتی منجر بکه تنکزل شکدید
درآمدهای دولت شده است؛ همچنین بهدلیل جایگاهی که ایران در خاورمیانه دارد و تحوالت مختلکف
منطقهای و بینالمللی تحریم اقتصادی علیه ایران در هر زمانی موردانتظار اسکت؛ بنکابراین ،توجکه بکه
عواملی که میتواند اثر این تحریمها را بر اقتصاد ایران کمرنگ نماید ،بسیار مهم است .بهدلیل نقکش
درآمدهای مالیاتی در بودجۀ دولت ،در این پژوهش به بررسی تأثیر شوکهای حاصل از کاهش درآمد
نفت بر درآمدهای مالیکاتی ایکران پرداختکه شکد .بکدینمنظور از روش خودرگرسکیون بکرداری بیکزین
( )BVARاستفاده شده است و دادههای موردنیاز از پایگاه اطالعاتی مرکز آمار ایران و بانک مرککزی
بهصورت فصلی و طی دورۀ زمانی 1۳70 -1۳98ه.ش .جمعآوریشده است .بررسی تابع واکنش آنکی
بهدستآمده نشانداد ،وقوع شوک درآمدهای نفتی اثر مثبت بر درآمدهای مالیاتی داشته است .افزایش
درآمدهای مالیاتی بهدنبال ایجاد تکانۀ نفتی ،یکنواخت نبوده و پس از وقوع شوک درآمد نفتی ،درآمد-
های مالیاتی دولت با افزایش و کاهشهای پیدرپی مواجه میشود .این نوسانها بهمدت 9فصل ادامه
داشته است و پس از آن ،تأثیر شوک روند کاهشی داشته است و سرانجام پس از گذشت ۳0فصل ،اثر
شوک محو شده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که ساختار سیستم مالیاتی ایران با تمرککز بکر
مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم ،حساسیت معنیداری در مواجه با شوکهای نفتی و تولید ندارد.
براساس نتایج پژوهش ،ماهیت نوسانی و برونزا بودن بخش قابلتوجهی از درآمدهکای نفتکی و
وابستگی اقتصاد ایران به این منبع درآمدی ،پیامدهای نامطلوب و جبرانناپذیری بر اقتصاد کشور وارد
نموده است .استمرار روند اقتصاد تکمحصولی ،تجربۀ نرخهای تورمی مداوم ،افزایش پیدرپی نرخ ارز
و کاهش ارزش پول ملی ،گسترش ناکارآمکدی بخکش عمکومی و ضعیفشکدن بخکشهکای فعکالیتی
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خصوصی نمونههایی از این پیامدهای نامطلوب هستند؛ بنابراین الزم است بکهدنبال جکایگزین ککردن
سایر درآمدها بهجای درآمدهای نفتی بود .یکی از انواع این درآمدها ،درآمدهای مالیاتی است .مالیاتها
نهتنها ابزار تأمینکنندۀ مصکارف بودجکه دولکت محسکوب مکیشکوند ،بلککه در اجکرای سیاسکتهکا و
راهبردهای کالن اقتصادی نیز نقش تنظیمگری را ایفا میکنند؛ همچنین ،بهمنظور افزایش درآمدهای
مالیاتی باید اقدامات و تغییرات اساسی در درون ساختار دولت صورتپذیرد و پایههای مالیکاتی تقویکت
گردد؛ زیرا در صورت کاهش درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی ،اگکر پایکههکای مالیکاتی تقویکت
نشوند ،درآمدهای مالیاتی کاهشیافته و کسری بودجه بیشتر دولت را بههمراه خواهد داشت .همچنین
براساس نتایج بهدستآمده ،کاهش درآمدهای نفتی ،عالوهبر کاهش درآمدهای مالیاتی ،کاهش تولیکد
ناخالص داخلی و سایر درآمدهای دولت را نیز بههمراه دارد؛ لذا توجه و اهتمام بیشتر به صادرات سکایر
کاالها و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ضروری است.
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The Impact of Oil Shocks on Iranian Tax Revenue Using the BVAR Model
Hamid Sepehrdoust1*, Sara Mohtashami2, Yaghob Fatemi Zardan3
Abstract
Oil shocks, due to economic sanctions and income restrictions, have cost the
government dearly in recent years, and it is important to examine their effects,
especially in terms of declining tax revenues. Unfortunately, the imposition of
various international sanctions on Iran in recent years and declining oil revenues
due to declining oil exports on the one hand, as well as declining crude oil prices
globally, have had devastating effects on macroeconomic variables such as
taxes, government spending and economic growth. The purpose of this study is
to investigate the effects of oil shocks on Iran's tax revenues using the Bayesian
self-regression (BVAR) method and considering the variables of the total tax,
indirect tax, direct tax, government expenditure, and GDP during the years
1991-2019. The results of the study of instantaneous reaction and analysis of
variance functions show that oil revenue shocks, at a declining rate, have a
positive effect on direct and indirect tax revenues, indicating the government's
tendency to rely on tax revenues and expand tax bases. With declining oil
revenues, if tax bases are not strengthened, tax revenues will fall and, assuming
other conditions remain stable, will lead to a larger government budget deficit.
The results indicate that the response of direct and indirect taxes to oil shocks is
significant but small, that shows the poor performance of the country's tax
system in response to oil developments. Therefore, any decline in oil revenues,
in addition to reducing tax revenues, also leads to a decrease in GDP and other
government revenues; therefore, to increase tax revenues, fundamental measures
and changes must be taken and strengthened within the government structure.
Keyword: Oil Shock, Tax Revenue, Fiscal Policy, BVAR.
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