فصلنامه اقتصاد كاربردي
سال ششم  /بهار و تابستان 1395

بررسی اثر درآمد نفتی بر درآمد مالیاتی کشورهای صادرکننده نفت
فاطمه نظری

1

تاريخ دريافت 95/1/23 :تاريخ پذيرش95/9/16 :

چكيده
هدف اصلی اين مقاله ،بررسی اثر درآمد نفتی بر درآمد مالیاتی کشورهای صادرکننده نفت است .برای اين منظور،
کشورها برحسب درجه با ز بودن تجاری به دو گروه شامل سطح پايین و باال تقسیم و مدل مدنظر با بكارگیری اطالعات
تابلويی کشورها طی سالهای  1998-2014برآورد شده است .نتايج نشان می دهد که در هر دو گروه از کشورهای
مذکور ،درآمد نفتی تاثیر منفی و معناداری بر درآمدهای مالیاتی داشته است .به عالوه ،ساير متغیرها تاثیر معنی داری
بر درآمد مالیاتی کشورهای با درجه باز بودن تجاری پايین ندارند ،اين در حالی است که در کشورهای با درجه باز بودن
تجاری باال ،تمامی ساير متغیرها (به جزء تولید ناخالص داخلی) تاثیر معنی دار و مثبت دارند.
طبقه بندي H2,C23,N7 :JEL

واژگان كليدي :درآمد مالیاتی ،درآمد نفتی ،دادههای تابلويی ،درجه با بودن تجاری ،کشورهای صادرکننده نفت

1

کارشناسی ارشد ،گروه اقتصاد ،واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بابل ،ایران :ایميلnazarifatemeh57@yahoocom :

 / 68فاطمه نظری
.1مقدمه

فصلنامه اقتصاد كاربردي  /سال ششم /بهار و تابستان 1395

ساختار و ترکيب درآمدهای دولت از مباحث بسيار مهم
ادبيات اقتصاد بخش عمومی است .درآمدهای مالياتی و
درآمد حاصل از منابع طبيعی دو نوع مهم این درآمدها
محسوب میشوند .درآمدهای مالياتی در مقایسه با سایر
منابع درآمدی به ميزان قابل توجهی از آثار نامطلوب
اقتصادی میکاهد .این منبع درآمدی به دالیل بسياری از
جمله قابليت کنترل بر سایر منابع درآمدی ناشی از اقتصاد
داخلی برتری دارد .برخی کشورها مانند ایران مقادیر قابل
توجهی منابع طبيعی داشته و درآمدهای ناشی از این منابع
سهم نسبتا باالیی از درآمدهای دولت را به خود اختصاص
داده است .ایراد عمده درآمدهای ناشی از منابع طبيعی را
میتوان در سه مورد خالصه کرد -1 :بی ثباتی ذاتی قيمت
این منابع و درآمدهای ناشی از آنها  -2تجدیدناپذیری و
تمام شدنی بودن این منابع  -3تبعات سياسی و اجتماعی و
اقتصادی ناشی از اتکای بيش از حد به این نوع درآمدها
(زراء نژاد و همکاران .)1393 ،مالياتها به عنوان معمول
ترین و مهم ترین منبع مالی برای تأمين درآمدهای عمومی
و یکی از مؤثرترین ابزارهای سياستهای مالی دولت به
شمار میروند .دولت میتواند به واسطه آن بسياری از
خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مردم قرار دهد و به
بسياری از فعاليتها و جریانات اقتصادی و اجتماعی سمت و
سوی الزم را ببخشد .باال بودن سهم منابع حاصل از فروش
نفت و پایين بودن سهم وصولیهای مالياتی در ترکيب منابع
بودجه عمومی دولت ،عالوه بر آن که عوارض ناگواری را
همچون وابستگی درآمد کشور به صدور یک کاال دربر دارد،
اقتصاد کشور را از امکان استفاده مؤثرتر از مالياتها برای
اعمال سياست مالی محروم ساخته است (گرایی نژاد و
چپردار .)1391 ،مالياتها در نظامهای اقتصادی کشورهای
توسعهیافته ،نهتنها ابزار تأمينکننده مصارف بودجه دولت
محسوب میشوند ،بلکه در اجرای سياستها و راهبردهای
اقتصادی تعيين شده نيز نقش بارزی ایفا میکنند (روسن ،1
 . )2005پرداخت ماليات از مهمترین عوامل رشد و توسعه
جامعه محسوب میشود و موجب رونقاقتصادی ،تحقق
عدالت اجتماعی ،افزایش خدمات و عمران و آبادانی کشور
میشود .در حالحاضر بخش عمده ای از اعتبارات و
درآمدهای مالياتی ،صرف عمران ،آبادانی و امورزیربنایی
کشورمی شود .از این رو ارتقای روزافزون نظام مالياتی و
همگام ساختن آن بادانش روز ،نقش انکارناپذیری در توسعه
اقتصادی کشور دارد .درآمدهای مالياتی در اقتصاد بسياری
از کشورهای جهان یکی از مهم ترین منابع تامين مالی
دولتها به شمار رفته و به عنوان یک ابزار موثر جهت

سياست گذاریهای مالی محسوب میشود .علی رغم اهميت
درآمدهای مالياتی به عنوان منابع بالقوه درآمدی دولت
متاسفانه این نوع درآمدها جایگاه واقعی خود را در ساختار
اقتصادی کشورها دارا نيستند و عمده ترین دالیل این امر،
اتکای بيش از حد به درآمدهای نفتی و مشکالت موجود در
ساختار نظام مالياتی کشور میباشد (نجارزاده و زارع،
 .)1385درآمد حاصل از منابع طبيعی برای یک کشور ایجاد
ثروت کرده و پيشرفت اقتصادی و کاهش فقر را به دنبال
داشته باشد .وجود این دیدگاه در مورد منابع طبيعی
می تواند بر اساس تئوری توسعه اقتصادی نيز باشد (ابراهيمی
و همکاران .)1387 ،یک سيستم مالياتی کارا عالوه بر تامين
مالی مورد نياز دولت باعث کنترل نقدینگی و توزیع عادالنه
درآمد و ثروت میشود و در کشورهای در حال توسعه مانند
ایران درآمدهای مالياتی پس از درآمدهای نفتی از اولویت
خاصی برخوردارند .در ادامه به بيان مطالعات انجام شده
درباره موضوع مورد مطالعه و بيان مبانی نظری تحقيق و
نتایج حاصل از برآورد مدل پرداخته خواهد شد.
 .2مبانی نظری
شاید در ابتدا این تصور وجود داشته باشد که درآمدهای
فراوان حاصل از منابع طبيعی یک کشور ایجاد ثروت کرده و
پيشرفت اقتصادی و کاهش فقر را به دنبال داشته باشد.
وجود این دیدگاه در مورد منابع طبيعی میتواند بر اساس
ت ئوری توسعه اقتصادی نيز باشد .برای مثال در مباحث
توسعه ،عقب ماندگی اقتصادی به سطوح پایين سرمایه
گذاری ربط داده شده است .بنابراین منابع طبيعی میتواند
عاملی مهم در تسریع سرمایه گذاری و به دنبال آن رشد
اقتصادی باشد .اما مشاهدات تجربی عکس این ادعا را نشان
میدهند (ابراهيمی و همکاران .)1387 ،اتکا و اعتماد به
درآمدهای نفتی وقتی این درآمدها سهم عمده ای از
درآمدهای کشور را تشکيل میدهند .مدیریت مالی کوتاه
مدت ،تنظيم برنامه ميان مدت و کارآمدی و به کارگيری
منابع عمومی را با مشکل روبرو میسازد .بيشتر چالشها در
این زمينه از بی ثباتیها و قابل پيش بينی نبودن قيمت
نفت ناشی میشود .تغييرات چشمگير و غيرقابل پيش بينی
در مخارج دولتهای نفتی و کسریهای غير نفتی آن
کشورها تقاضای کل در آنها را با بی ثباتی همراه میکند و
جو نااطمينانی ( عدم ثبات و نامعلومی) را در آنها تشدید
کرده و اقتصاد کالن را متالطم میسازد .بی ثباتی در مخارج
دولت و الگوی کسریهای غيرنفتی هزینههای سنگينی را بر
اقتصاد ملی تحميل میکند .تجدید منابع ،جامعه را برای
سازگاری با تغييرات تقاضا و قيمتهای برای نمونه تخصيص
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نسبی شده آماده میکند و موجب نوسانات نرخ ارز واقعی
میشود و ریسک سرمایه گذاری در بخش خصوصی ،سرمایه
گذاری در بلندمدت را با مشکل مواجه میسازد و لذا موجب
کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد بخش
غيرنفتی کشور میشود و بار اشتغال زایی و توليد دولت را
مضاعف میکند .با توجه به سهم باالی درآمد نفت از کل
درآمد عمومی ،نوسانات درآمدهای دولت عمدتا متاثر از
نوسانات درآمد حاصل از فروش نفت میباشد که به تبع آن
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درآمدهای مالياتی نيز دستخوش نوسان گردیده است .بر
اساس دیدگاه سنتی در زمينه منابع و درآمدهای ناشی از
آن ،وجود مقدار قابل توجهی از موجودی منابع طبيعی به
کشورها برای رسيدن به رشد اقتصادی کمک ميکند
(لویيس ( )1995 ،2روستو ( )1960 ،3وینر  .)1952 ،4در این
دیدگاه ،منابع طبيعی به عنوان بخشی از سرمایه یک کشور
تلقی میشود و در تابع توليد کل وارد میشود .این دیدگاه
به وسيله ادبيات گسترده ای با عنوان نفرین منابع نقد شده
است .تا به حال دیدگاه نفرین منابع بيشتر بر تاثيرات قيمت
منابع طبيعی و بيماری هلندی تمرکز داشته و نظریات
جدیدتر مربوط به نفرین منابع بر آثار توسعه ای ناشی از
رفتار تحصيل گرایی (رانت گرایی) دولتها تاکيد دارند .یکی
از مباحث عمده فرضيه نفرین منابع طبيعی این است که
درآمد حاصل از منابع ،درآمدهای مالياتی را به عنوان بنياد
مالی دولت تضعيف میکند .به عبارت دیگر ،درآمد ناشی از
منابع طبيعی بر انگيزه کشورها در تجهيز دیگر منابع داخلی
درآمد تاثير منفی دارد (مور  .)2007 ،5به نظر ميرسد
درآمدهای ناشی از منابع طبيعی عالوه بر تاثير بر ساختار
نظام مالياتی و ناکارآمد کردن آن ،بر سطح تحقق یافته
درآمدهای مالياتی موثر است .ادبيات نفرین منابع به
ناکارآمدی نظام مالياتی و پایين بودن سطح واقعی
درآمدهای مالياتی دولتهای تحصيل دار ميپردازد اما این
موضوع که همان سطح ناکارآمد درآمدهای مالياتی نيز به
وسيله رانتها تغذیه میشود مورد غفلت واقع شده است.
اتکای بيش از حد دولت به درآمدهای نفتی و سهم باالی
درآمدهای نفتی در بودجه دولت باعث کم توجهی به ماليات
و اخذ آن به صورت بهينه و کاهش بار مالياتی میشود که
این مساله از طرفی باعث فرار مالياتی اقشار پردرآمد جامعه
شده و بار دیگر باعث تغيير توزیع درآمد به ضرر دهکهای
پایين درآمدی میشود .و از طرفی دیگر پاسخگو بودن دولت
و نظارت مهم بر دولت را کمرنگ میکند .بطور کلی
درآمدهای بدست آمده از فروش نفت مستقيما عاید دولت
گردیده و انگيزه دولت برای ایجاد یک نظام مالياتی را از بين
می برد که این خود وضعيت را بدتر کرده و وابستگی دولت

به نفت را بيش از پيش میگرداند (صاحب هنر و ندری،
 .)1392توزیع درآمد و سياستهای اقتصادی به منظور
تقسيم عادالنه امکانات بين اقشار مختلف جامعه از جمله
مواردی است که همواره مورد تاکيد قرار گرفته است.
دستيابی به هدف فوق مستلزم استفاده صحيح از ابزارهای
اقتصادی است .از جمله مهم ترین این ابزارها میتوان از
ابزارهای مالياتی نام برد .یک سيستم مالياتی کارا عالوه بر
تامين مالی مورد نياز دولت باعث کنترل نقدینگی و توزیع
عادالنه درآمد و ثروت میشود .در کشورهای در حال توسعه
مثل ایران ،درآمدهای مالياتی پس از درآمدهای نفتی از
اهميت خاصی برخوردار است .در زمينه تاثير درآمدهای
مالياتی بر متغيرهای کالن اقتصادی دو دیدگاه به شرح ذیل
وجود دارد:
الف) دیدگاه طرف تقاضای اقتصاد :مالياتها ميتوانند به
عنوان عاملی برای ایجاد تعادل در اقتصاد کالن از طریق
مدیریت تقاضا نقش قابل توجهی داشته باشند .مخارج
مصرفی و سرمایه گذاری مصرفی در زمينه سياستهای
مالياتی درجه اهميت باالیی دارند .ماليات از طریق ميل
نهایی به مصرف درآمد قابل تصرف را تحت تاثير قرار داده و
بر مصرف تاثير میگذارد .کاهش ميل نهایی به مصرف از
طریق کاهش ضریب تکاثری ،کاهش حجم تقاضا را در پی
دارد .درآمدهای مالياتی بدست آمده نيز متناسب با نوع
تقاضا و ترتيب آن متاثر میکند .همچنين سرمایه گذاری در
بلندمدت توليد را تحت تاثير قرار داده ولی اثر آن به سرعت
به افزایش تقاضای کل در اقتصاد منجر میشود (ابونوری و
زیوری مسعود.)1393 ،
ب) دیدگاه طرف عرضه اقتصاد :اقتصاددانان طرف عرضه
معتقدند افزایش توليد و کاهش مالياتها راه حل صحيح
برای مبارزه با تورم است .یکی از مهم ترین مکتب اقتصاد
طرف عرضه این است که نرخهای ماليات بر انگيزههای پس
انداز و کار تاثير منفی دارد .البته تاثير ماليات بر پس انداز به
انگيزههای پس انداز بستگی دارد .بنابراین طرفداران این
مکتب معتقدند در نتيجه کاهش نرخهای ماليات ،افزایش در
سطح اشتغال و توليد در اقتصاد بوجود آید .این مکتب با
توجه به منحنی الفر معتقد است کاهش ماليات ممکن است
به قدری موثر واقع شود که از طریق افزایش کار و توليد نه
تنها مالياتها را کاهش دهد بلکه با افزایش عرضه از ميزان
تورم بکاهد (ابونوری و زیوری مسعود .)1393 ،به طور کلی
بهبود در پيش بينی درآمدهای مالياتی به دولتها کمک
خواهد کرد تا برنامه ریزی بودجه ای بلندمدت و مطلوبی
داشته باشند .این در حالی است که کارایی درآمدهای
مالياتی طی ادوار تجاری یکی از مهم ترین دغدغههای
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سياستگذاران اقتصادی در دنياست .در ادبيات اقتصادی،
عملکرد درآمدهای مالياتی دولت به توان اجرایی سازمان
وصول کننده ماليات و نيز عوامل دیگری مانند تاثير ادوار
تجاری بر سطح اقتصادی مودیان ،دیدگاه مودیان به ماليات
ستانی دولت و امکان فرار مالياتی از سوی آنان بستگی دارد.
برآیند عوامل موثر بر عملکرد درآمد مالياتی دولت را میتوان
در شاخص و مفهوم اقتصادی مانند کارایی درآمد مالياتی
جستجو کرد .کارایی درآمدهای مالياتی که در حقيقت از
تقسيم نسبت درآمد مالياتی مورد نظر به توليد ناخالص
داخلی بر نرخ استاندارد مالياتی بدست میآید .به عنوان
معيار عملکرد سيستمهای مالياتی در اکثر کشورها استفاده
میشود .هرچه این نسبت پایين تر باشد ،نشان دهنده
کاهش درآمدهای مالياتی به دليل اعطای معافيتهای
گسترده مالياتی ،کاهش نرخها در قانون مالياتی و یا به دليل
اجرای ناقص قوانين مالياتی در عمل است .از این رو افزایش
کارایی درآمدهای مالياتی از طریق ارتقا نسبت کارایی
مالياتی پایههای موجود و همچنين معرفی پایههای با درجه
کارایی باال ،همواره مدنظر سياستگذاران مالياتی بوده است
(موسوی جهرمی و همکاران .)1392 ،کشف منابع نفتی در
کشور در ابتدا به این کشورها نوید نجات از توسعه نيافتگی و
پيشی گرفتن را ميداد .بسياری از اقتصاددانان معتقدند
استفاده از درآمدهای نفتی میتواند به رشد سریع اقتصادی
و توس عه نيافتگی بيانجامد ولی آنچه در عمل اتفاق افتاد
دچار شدن کشورهای صاحب درآمد نفتی به بيماری
هلندی ،افزایش فساد مالی و اداری ،شکل گيری گروههای
رانت خوار و وابستگی بيشتر به کشورهای خارجی و در
مجموع افت شاخصهای توسعه یافتگی بوده است .از طرفی
برخی از کشورها نه تنها دچار افت شاخص توسعه یافتگی
نشده اند بلکه با مدیریت صحيح منابع و جریان ورودی
درآمدهای منابع طبيعی یکی از راهکارهای موثر جهت
دوری از آثار منفی ورود این درآمدها به اقتصاد بوده است.
عموما تصور میشود که کشورهای دارای منابع معدنی خوش
بخت هستند .یک چنين ذخایر و دارایی بخشی از سرمایه
طبيعی کشور به حساب میآید .این دیدگاه از اینجا ایجاد
میشود که انتظار می رود درآمدهای کالن نفتی ناشی از
منابع نفتی ثروت ایجاد میکند ،رشد اقتصادی را بهبود
میبخشد و فقر را کاهش میدهد .تئوریهای استاندارد
اقتصادی نيز میگویند که قيمت باالی نفت و سایر منابع
نفتی باید کشورهای توليدکننده را حداقل از دو جنبه منتفع
سازد .اول جریان کالن درآمدی ناشی از صادرات ،فرصت
سرمایه گذاری در پروژهها را فراهم میکند و دوم جریان ارز
خارجی ناشی از صادرات منابع طبيعی میتواند بر مشکالت

تحليل شکاف دوگانه فائق آید.دولتها برای ایفای نقشهای
متفاوت خود به منابع درآمدی نياز دارد تا بتواند مخارج خود
را تامين مالی کند .از آنجایی که کشورهای نفتی برخوردار از
منابع نفتی هستند ،درآمدهای حاصل از این منابع به عنوان
یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت است .نکات بسيار
مهمی در رابطه با استفاده از درآمدهای نفتی وجود دارد.
درآمدهای نفتی جزء سرمایههای کشور است .چنانچه این
سرمایه صرف هزینههای زودگذر شود عمال از بين خواهد
رفت .اقتصاد متکی به نفت مشکالتی از قبيل بيماری
هلندی ،کم توجهی به توانمندیها و مزیتهای کشور و ...را
در پی خواهد داشت .همچنين با توجه به پایان پذیری
چنين منابعی ،در صورتی که وابستگی به درآمدهای نفتی
ادامه پيدا کند با تهی شدن این منابع ،مشکالت عدیده ای
در اقتصاد بروز خواهد کرد .یکی دیگر از آثار این وابستگی
تشدید تاثيرپذیری اقتصاد داخل از سایر اقتصادها و بنابراین
تاثير آن بر ثبات اقتصادی است (عباسيان و خاتمی.)1391 ،
در اقتصادهای وابسته به درآمدهای نفتی ،به دليل نوسانات
درآمدهای نفتی ،تعيين ميزان کسری بودجه به سادگی
امکان پذیر نيست .در واقع اگر نااطمينانی در درآمدهای
نفتی وجود نداشت ،دولت به راحتی میتوانست کسری
بودجه غير نفتی را برآورد کند و بر مبنای آن برنامه ریزی
کند (نيازی .)1377 ،با وجود چنين مشکالتی ،کاهش
تدریجی وابستگی به نفت ضروری است .برای کاهش این
وابستگی باید جایگزین مناسبی برای این منبع درآمدی
یافت .در این رابطه درآمدهای مالياتی به عنوان بهترین
جایگزین معرفی میشوند.
.3پیشینه تحقیق
6

اگبيگب و همکاران ( )2006رابطه بين تغييرات نرخ
ارز ،آزاد سازی تجاری و درآمد مالياتی را در  22کشور
افریقایی طی دوره  1996-1980بررسی کرده اند .بر اساس
نتایج این بررسی رابطه بين آزادسازی تجاری و درآمدهای
مالياتی دولتها به نوع شاخص استفاده شده برای آزادسازی
تجاری حساس بوده است .همچنين بين آزادسازی تجاری و
درآمد مالياتی کل و درآمد ماليات بر تجارت و درآمد ماليات
بر مصرف رابطه ای قوی وجود نداشته است .هرچند که بين
آزادسازی تجاری و درآمد ماليات بر درآمد ،رابطه ای نسبتا
قوی وجود داشته باشد .رابطه بين نرخ ارز و تورم با انواع
درآمدهای مالياتی نيز منفی بوده است.
گوپتا  )2007( 7در پژوهشی برای صندوق بين المللی
پول به بررسی تعيين کنندههای درآمدهای مالياتی پرداخته
است .نمونه مورد بررسی این پژوهش شامل  105کشور در

بررسی اثر درآمد نفتی بر درآمد مالياتی کشورهای صادرکننده نفت 71 /

 .4تصریح مدل
برای انجام تحليل تجربی و بررسی رابطه ميان درآمد
مالياتی و درآمد حاصل از منابع طبيعی (درآمد نفتی) با
استناد به مطالعات پيشين بویژه مطالعه بورن هورست و
همکاران ( )2009الگوی زیر تصریح میگردد:
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یک بازه زمانی  25ساله است .نتایج تحقيق حاکی از تاثير
معنادار توليد ناخالص داخلی سرانه ،سهم بخش کشاورزی،
آزادی تجاری ،کمکهای خارجی و ثبات سياسی و فساد بر
درآمدهای مالياتی است .بررسی عملکرد مالياتی کشورهای
مختلف نسبت به سطوح بالقوه نشان داد که ایران از تمام
ظرفيت مالياتی خود استفاده نمیکند.
مهدوی ( )2008در پژوهشی با تفکيک درآمدهای
مالياتی به اجزای مختلف ،اقدام به برآورد توابع درآمدهای
مالياتی کرده و نشان داد برخی از متغيرها بر سطح و بر
اجزای درآمدهای مالياتی تاثير یکسان دارند ،در حالی که
برخی متغيرها اثری متفاوت از آنچه بر سطح کل درآمدهای
مالياتی دارند بر اجزای درآمدهای مالياتی به جای
میگذارند.
8
ریيز لویا و بالنکو ( )2008برای اندازه گيری اهميت
درآمدهای نفتی در کل درآمدهای دولت مکزیک ،تاثير
درآمدهای نفتی بر دیگر درآمدهارا برآورد کرده اند .بر اساس
نتایج این تحقيق ،ميان درآمدهای نفتی و سایر درآمدهای
دولت مکزیک یک رابطه جانشينی وجود دارد ،به طوریکه
افزایش درآمدهای نفتی موجب کاهش درآمدهای مالياتی
میشود.
9
بورن هورست و همکاران ( )2009با بيان اینکه تاکنون
هيچ شاهد تجربی بر وجود رابطه درآمدهای ناشی از منابع و
درآمدهای مالياتی وجود ندارد ،به بررسی این ارتباط
پرداخته اند .آنها با استفاده از دادههای  30کشور ،وجود
رابطه جانشينی ميان درآمدهای ناشی از هيدروکربنها و
دیگر درآمدهای دولتهای تحصيلدار را نشان داده اند .بر
اساس نتایج این تحقيق کشورهایی که از استخراج منابع
طبيعی درآمد زیادی به دست میآورند ،به طور قابل توجهی
از تالش خود برای اخذ ماليات میکاهند .درآمد ناشی از
منابع طبيعی یکی از عوامل تعيين کننده نسبت درآمد
مالياتی به توليدناخالص داخلی است.
گرایی نژاد و چپردار ( )1391در تحقيق خود تحت
عنوان بررسی عوامل موثر بر درآمدهای مالياتی در ایران با
استفاده از دادههای سری زمانی در ایران طی دوره -1357
 1387اصلی ترین عوامل موثر بر نسبت مالياتها به توليد
ناخالص داخلی به عنوان شاخص مقبول در مطالعات جهانی
بررسی شده است .اندازه بخش کشاورزی به عنوان مهم ترین
بخش استفاده کننده از معافيتهای مالياتی به همراه عوامل
موثر دیگر همچون ميزان وابستگی بودجه به درآمدهای
نفتی ،عوامل فرهنگی ،عوامل انگيزشی سازمانی برای سازمان
وصول کننده ماليات ،حجم اقتصاد زیرزمينی و وضعيت
توزیع درآمدها در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته اند.

کاربرد شيوههای تحليلی-توصيفی و اقتصادسنجی با روش
 olsنشان داد که گسترش درآمدهای نفتی و سهم بخش
کشاورزی با ميزان وصول مالياتها به توليد ناخالص داخلی
رابطه معکوس و عوامل انگيزشی سازمانی رابطه مستقيم
دارند.
موسوی جهرمی و همکاران ( )1392در پژوهش خود
ارتباط ميان کارایی وصولی ماليات بر ارزش افزوده و شکاف
توليد بررسی شده است .برای این منظور با استفاده از روش
دادههای پانل برای  25کشور عضو اتحادیه اروپا در دوره
زمانی  2011-1996ارتباط بين کارایی و درآمد مالياتی
مبتنی بر مصرف و شکاف توليد با استفاده از یک مدل
اقتصادسنجی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاکی از آن
است که رابطه مثبت و معناداری بين شکاف توليد و کارایی
درآمد ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد.
ابونوری و مسعود ( )1393در پژوهش خود به تاثير
درآمدهای مالياتی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد در کشور
ایران و کشورهای منتخب سازمان همکاری اقتصادی و
توسعه ( )OECDطی دوره زمانی  2011-1990با استفاده
از دادههای پانل مورد بررسی قرار گرفته است .بدین منظور
از روش  olsبرای تخمين مدل رشد اقتصادی کشورهای
 ،OECDروش سری زمانی برای تخمين مدل رشد
اقتصادی ایران و روش  GMMبرای تخمين مدل ضریب
جينی کشور ایران و کشورهای OECDاستفاده شده است.
نتایج بيانگر این است که افزایش درآمدهای مالياتی رابطه
مثبت و مستقيم با رشد اقتصادی دارد و با افزایش
درآمدهای مالياتی ضریب جينی افزایش مییابد و در نتيجه
نابرابری درآمد بيشتر میشود.
تاکنون در مطالعات داخلی و خارجی انجام شده از
نسبت درآمد هيدورکربنی به توليد ناخالص داخلی
هيدروکربنی که به عنوان درآمد نفتی است استفاده نشده
است و در متغيرهای کنترلی هم قيمت نفت خام به عنوان
متغيری جدید میباشد که حتی در مطالعه بورن هورست و
همکاران هم نيست و از طرفی در این مطالعه ،تخمين پانلی
با توجه به تقسيم کشورها به دو سطح تجارت باز با سطح
باال و پایين در نظر گرفته شده که در مطالعه ای تاکنون به
این شکل کار نشده است.

 / 72فاطمه نظری
)it + controls + µit
𝐻𝑁 𝑅

𝐻𝑅
𝐻𝑌

()it= αi + β1

𝐻𝑁 𝑅
𝐻𝑁 𝑌

(

که در آن)𝐻𝑁 𝑌(نسبت درآمد غيرهيدروکربنی به توليد
ناخالص داخلی غيرهيدروکربنی که نماد درآمد مالياتی به
𝐻𝑅
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عنوان متغير وابسته ميباشد و)𝐻 𝑌(نسبت درآمد
هيدروکربنی به توليد ناخالص داخلی هيدروکربنی که نماد
درآمد حاصل از منابع طبيعی مانند نفت و گاز (درآمد نفتی)
و متغيرهای کنترلی شامل توليد ناخالص داخلی سرانه
(𝑃𝐷𝐺) به قيمت ثابت سال  )𝐶𝑃𝐼( ،2005شاخص درک
فساد که کشورها را بر حسب درجه فساد موجود در ميان
مقامات اداری و سياست مداران رتبه بندی مینماید .این
شاخص یک شاخص ترکيبی میباشد که بر مبنای داده
هایی در ارتباط با فساد که توسط آمارگيری از کارآفرینان و
کارشناسان برجسته در سازمانهای مختلف انجام میگيرد،
محاسبه میشود .این شاخص منعکس کننده نظرات
کارآفرینان و تحليل گران در سراسر جهان میباشد که
شامل افرادی در درون کشور مورد ارزیابی نيز میباشد .عدد
این شاخص بين صفر تا  10میباشد ،تجارت باز (𝑂𝑇) که از
تقسيم مجموع صادرات و واردات کاال و خدمات بر توليد
ناخالص داخلی بدست آمده است ،سهم کشاورزی در توليد
ملی (𝑃𝑂𝑅𝐶) و ) (OPقيمت نقطه ای نفت خام به عنوان
متغيرهای مستقل تحقيق میباشند i .و tبه ترتيب نشانگر
کشور و دوره زمانی هستند .بازه زمانی از  1998-2014و
قلمرو مکانی کشورهای صادرکننده نفت  10میباشد .دادههای
تحقيق از سایت صندوق بين المللی پول  11و سایت بانک
جهانی  12و سایت BP13گرفته شده است.
با توجه به مدل مطالعه بورن هورست و همکاران
( ) 2009در الگوی باال و همچنين تقسيم تجارت باز به دو
مقدار تجارت باز در سطح پایين و تجارت باز در سطح باال
در مطالعه حاضر مدل به شکل ذیل تصریح ميشود .الزم به
ذکر است که سه متغير توليد ناخالص داخلی ،شاخص درک
فساد و قيمت نقطه ای نفت خام به صورت لگاریتم طبيعی
درآمده است.
𝐻𝑅

) = 𝛼𝑖 + 𝛼𝑅𝐻 ( 𝐻) + 𝛼𝐺𝐷𝑃 𝐿𝑛𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 +
𝑌
𝑡𝑖

𝐻𝑌

𝐻𝑁 𝑅

𝑡𝑖 𝐻𝑁 𝑌

(

𝛼𝐶𝑃 𝐿𝑛𝐶𝑃𝐼𝑖𝑡 + 𝛼𝑇𝑂 𝑇𝑂𝑖𝑡 + 𝛼𝐶𝑅𝑂𝑃 𝐶𝑅𝑂𝑃𝑖𝑡 +
𝛼𝑂𝑃 𝐿𝑛𝑂𝑃𝑖𝑡 +µi

.5روش تحقیق
 .1.5روش تخمین پانل دیتا
مدل پانل دیتا روشی برای تلفيق دادههای مقطعی و
سری زمانی است ،معموال روشهای سنتی اقتصادسنجی
سریهای زمانی و دادههای مقطعی ،ناهمگنیهای مربوط به
مقاطع را در نظر نمیگيرند و نتایج تخمين دارای ریسک

تورش هستند .اما با استفاده از دادههای پانل ،تورش برآورد
را از بين میبرد و یا کم ميکند .در حقيقت اثرات فردی
ناهمگن بنگاهها را به حساب میآورد .از طرفی باال بودن
حجم مشاهدات باعث میشود مسئله همخطی در
اقتصادسنجی تا حدودی رفع شود .بطور کلی یک مدل
رگرسيونی در قالب دادههای تابلویی به صورت زیر است که
در آن 𝑡𝑖 έدارای ميانگين صفر و واریانس ثابت است𝑢𝑖 .
اثرات ثابت و نشانگر تفاوتهای فردی مقاطع است و 𝑡𝑖𝑒
جزء اخالل است:

)𝑦it = α + β𝑥it + 𝑢𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 , έ𝑖𝑡 = 𝑢𝑖 + 𝑒𝑖𝑡 (1

گام اول در برآورد مدلهای پانل دیتا ،حصول اطمينان
از مانایی متغيرهای مورد استفاده در تخمين است .آزمون
ریشه واحد ،یکی از معمول ترین آزمون هایی است که
امروزه برای تشخيص مانایی یک فرآیند سری زمانی مورد
استفاده قرار میگيرد .یک فرآیند تصادفی را هنگامی مانا
میناميم که ميانگين و واریانس آن در طی زمان ثابت بوده و
مقدار کوواریانس بين  2دوره زمانی تنها به فاصله یا وقفه
بين دو دوره بستگی داشته و ارتباطی به زمان واقعی
محاسبه کوواریانس نداشته باشد ،اساس آزمون ریشه واحد
بر این منطق استوار است که اگر یک فرآیند ،از نوع
خودرگرسيونی مرتبه اول باشد ،در آن صورت ،سری
ناماناست .برای بررسی مانایی در دادههای پانل از آزمونهای
ریشه واحد دادههای تابلویی که کواه 1994( 14و )1992و
16
بریتون  )1994( 15پایه ریزی کرده اند و لوین و لين
(1992و ،)2003لوین ،لين و چو  )2002( 17و ایم ،پسران و
شيم 1997( 18و )2003آن را کامل کردند استفاده میکنيم.
19
این آزمونها عبارتند از :لوین ،لين و چاو ( ،)LLCبرتونگ،
آزمونهای هادری 20 ،ایم ،پسران و شين ( ،)IPSفيشر-
دیکی فولر تعميم یافته ( )ADFو فيشر -فلپس پرون ()PP
(زراء نژاد و انواری .)1384 ،در گام بعدی مسئله ناهمگنی
واحدها بررسی ميشود و در نهایت با استفاده از آزمونهای
تشخيصی از بين  3مدل تلفيقی 21 ،اثرات ثابت  22یا اثرات
تصادفی 23 ،بهترین روش برای تخمين مدل انتخاب ميشود.
رایج ترین آزمونها عبارتند از :آزمون Fليمر  24برای بررسی
ارجحيت استفاده از مدل اثرات ثابت در مقابل مدل تلفيقی
و آزمون هاسمن برای بررسی امکان استفاده از اثرات ثابت
در مقابل اثرات تصادفی .فرضيات آزمون  Fليمر بدین ترتيب
است:
()2
𝐻0 : 𝑢1 = 𝑢2 = ⋯ = 𝑢𝑛 = 0

حداقل یکی از 𝑖𝑢ها مخالف صفر است𝐻1: .
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آماره آزمون فوق بدین صورت خواهد بود:
()3
(𝑅𝑆𝑆𝑅 − 𝑅𝑆𝑆𝑈 )/𝑁 − 1
𝐾 𝑅𝑆𝑆𝑈 /𝑁𝑇 − 𝑁 −

= ))𝐾 𝐹((𝑁 − 1)(𝑁𝑇 − 𝑁 −

که درآن  RSSRمجموع مجذور خطای مدل مقيد یا
همان تلفيقی است و  RSSUمجموع مجذور خطای مدل
نامقيد است .اگر  Fمحاسبه شده از Fجدول بزرگتر باشد
فرضيه صفر رد ميشود و بدین ترتيب مدل به روش پانل دیتا
( اثرات ثابت یا تصادفی) برآورد ميشود و در غير این صورت
25
مدل تلفيقی به روش  OLSتخمين زده ميشود (بالتاجی،
 .)2005پس از تایيد ناهمگنی ،جهت انتخاب بين مدلهای
اثرات ثابت یا تصادفی از آزمون هاسمن استفاده ميشود .این
آزمون به صورت زیر است:
()4
)𝑟( 𝑊 = (𝑏𝑠 𝛽𝑠 )(𝑀1 + 𝑀0 )−1 = (𝑏𝑠 𝛽𝑠 ) ∿∿𝑥 2

در رابطه فوق  rتعداد پارامترها w ،دارای توزیع  𝑥 2با
درجه آزادی rاست که در آن  𝑀1ماتریس کوواریانس برای
ضرایب مدل اثرات ثابت ( 𝑠𝑏) و 𝑀0ماتریس کوواریانس برای
ضرایب مدل اثرات تصادفی ( 𝑠𝛽) است .اگر  𝑀0و 𝑀1

همبسته باشند𝑏𝑠 .و 𝑠𝛽 میتوانند بطور معناداری متفاوت
باشند و این انتظار وجود دارد که تا این امر در آزمون
منعکس شود در آزمون هاسمن فرضيه صفر بيانگر انتخاب
روش تصادفی و فرضيه مخالف اثرات ثابت است بنابراین در
صورت رد فرضيه روش اثرات ثابت قابل پذیرش است
(سایو.)2003 26 ،
 .6برآورد الگوی تحقیق
1. 6آزمون ریشه واحد
جهت تخمين مدل ابتدا باید وجود یا عدم وجود ریشه
واحد در متغيرهای مدل بررسی کرد .این کار کمک ميکند
نتایج ناشی از تخمينها کاذب نباشد و نتایج قابل اعتمادتری
از مدل بدست آید (مهرگان و سلطانی صحت .)1393 ،نتایج
حاصل از تخمين آزمون ریشه واحد به روش دیکی فولر
نشان می دهد که تمام متغيرها در سطح مانا شده اند.
 .6برآورد مدل با استفاده از روش پانل دیتا
برای تعيين نوع برآورد الگو به روش دادههای تلفيقی یا
دادههای تابلویی از آزمون اف ليمر و برای تعيين نوع برآورد
الگو به روش آثار ثابت یا تصادفی از آزمون هاسمن استفاده
میشود.

جدول  :1نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد به روش دیکی فولر
عرض از مبدا و روند

متغیرها
درآمد مالياتی)

نتیجه

سطح
-8.5645127

𝐻𝑁 𝑅

(

(0.0000)28

𝐻𝑁 𝑌

𝐻𝑅

)I (0

توليد ناخالص داخلی ()GDP

-6.34101
)(0.0000

)I (0

شاخص درک فساد ()CPI

-5.09676
)(0.0000

)I (0

تجارت باز ()TO

-6.85023
)(0.0000

)I (0

سهم کشاورزی در توليد ملی ()CROP

-5.30529
)(0.0000

)I (0

قيمت نقطه ای نفت خام ()OP

-7.98742
)(0.0000

)I (0

درآمد نفتی )

𝐻𝑌

(

منبع :خروجی نرم افزار eviews8

جدول1
(درآمد مالياتی با سطح
تجارت باز پایين)
(درآمد مالياتی با سطح
تجارت باز باال)

نوع آزمون

متغیر وابسته

آماره آزمون

سطح احتمال

اف ليمر

درآمد مالياتی

37.657880

0.0000

هاسمن

درآمد مالياتی

12.070187

0.0604

اف ليمر

درآمد مالياتی

430.833612

0.0000

هاسمن

درآمد مالياتی

6.183206

0.4030
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-13.5087
)(0.0000

)I (0

 / 74فاطمه نظری
جدول3
متغیر

ضرایب و سطح احتمال (درآمد
مالیاتی با سطح تجارت باز پایین)

درآمد نفتی)

𝐻𝑅
𝐻𝑌

(

لگاریتم توليد ناخالص داخلی ()LGDP

ضرایب و سطح احتمال (درآمد مالیاتی
با سطح تجارت باز باال)

-0.07076629
30

()0.0000
0.001612
()0.9400

-0.093885

()0.0000
-0.005372

()0.7692

-0.060353

0.013059
()0.0347

4.55E-05

0.000616
()0.0643

0.000915
()0.1387

0.001246
()0.0701

0.029225

0.001089
()0.6656

0.153029

0.247125
()0.0997

ضریب تعيين ()R2

0.97

0.49

دربين-واتسون ()D-W

1.31

1.75

()0.000000

6.411967
()0.000086

لگاریتم شاخص درک فساد ()LCPI
تجارت باز ()TO
سهم کشاورزی در توليد ملی ()CROP
لگاریتم قيمت نقطه ای نفت خام ()LOP
عرض از مبدا ()C

آمارهF

()0.0001
()0.8366

()0.0000
()0.3364

110.2542

اعداد داخل پرانتز سطح احتمال را نشان میدهد.
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طبق جدول  3به تفسير کششی ضرایب متغيرها
ميپردازیم .ضریب شاخص درک فساد کشش شاخص درک
فساد را نسبت به درآمد مالياتی نشان میدهد به این صورت
که در کشورهایی با سطح تجارت باز پایين با یک درصد
افزایش در شاخص درک فساد ميزان درآمد مالياتی به
مقدار -0.060353کاهش مییابد و در کشورهایی با سطح
تجارت باز باال با یک درصد افزایش در شاخص درک فساد
ميزان درآمد مالياتی به مقدار0.013059افزایش مییابد.
ضریب قيمت نقطه ای نفت خام در کشورهایی با سطح
تجارت باز پایين کشش درآمد مالياتی را نشان میدهد به
این صورت که با یک درصد افزایش در قيمت نقطه ای نفت
خام ،درآمد مالياتی به ميزان 0.029225درصد افزایش
مییابد .قيمت نقطه ای نفت خام در کشورهایی با سطح
تجارت باز باال مثبت و غيرمعنادار برآورد شده است .لگاریتم
توليد ناخالص داخلی در کشورهایی با سطح تجارت باز
پایين مثبت و در کشورهایی با سطح تجارت باز باال منفی و
غيرمعنادار برآورد شده است .تجارت باز و سهم کشاورزی در
توليد ملی در کشورهایی با سطح تجارت باز پایين مثبت و
غيرمعنادار و در کشورهایی با سطح تجارت باز باال مثبت و
معنادار برآورد شده است .ضریب تعيين 0.97درصد که
حاکی از قد رت توضيح دهندگی باالی مدل میباشد و بيان
مینماید که  0.97درصد از تغييرات متغير وابسته در مدل با
استفاده از متغيرهای توضيحی درون مدل توضيح داده

میشود .آماره دربين واتسون 1.75نشان از خوبی تصریح
مدل و عدم وجود مشکالت تکنيکی اقتصادسنجی در مدل
برآوردی دارد .آماره Fدر کشورهایی با سطح تجارت باز
پایين و باال ارائه شده برابر 110.2542و6.411967بدست
آمده است که حاکی از قدرت توضيح دهندگی الگو میباشد.
 .7نتیجه گیری و.پیشنهادات
برای بررسی اثر درآمد نفتی بر درآمد مالياتی کشورهای
صادرکننده نفت با تقسيم کشورها به دو قسمت تجارت باز با
سطح پایين و سطح باال با استفاده از رهيافت دادههای
تابلویی در طی سالهای  1998-2014پرداخته شده است.
نتایج حاکی از آن است که علت اثر منفی درآمد نفتی بر
درآمد مالياتی را ميتوان اینطور تفسير کرد که اتکای بيش از
حد دولت به درآمدهای نفتی و سهم باالی درآمدهای نفتی
در بودجه دولت باعث کم توجهی به ماليات و اخذ آن به
صورت بهينه و کاهش بار مالياتی میشود که این مسئله از
طرفی باعث فرار مالياتی اقشار پردرآمد جامعه شده و بار
دیگر باعث تغيير توزیع درآمد به ضرر دهکهای پایين
درآمدی میشود .به طور کلی درآمدهای بدست آمده از
فروش نفت مستقيما عاید دولت گردیده و انگيزه دولت برای
ایجاد یک نظام دقيق مالياتی را از بين میبرد ،که این خود
وضعيت را بدتر کرده و وابستگی دولت به نفت را بيش از
پيش میگرداند و نتيجه آن با مطالعات بورن هورست و
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منابع و مآخذ
ابراهيمی محسن ،ساالریان محمد ،حاجی ميرزایی سيد
محمدعلی ،)1387( ،بررسی مکانيسمهای اثرگذاری
درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده
نفت از دیدگاه بالی منابع طبيعی ،فصلنامه مطالعات
اقتصاد انرژِی ،سال ،5ش ،16صص 131-156
ابونوری عباسعلی ،زیوری مسعود سميه ،)1393( ،تاثير
درآمدهای مالياتی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد (ایران
و کشورهای منتخب ،)OECDپژوهشنامه ماليات ،ش 24
زراء نژاد منصور ،تبعه ایزدی امين ،حسين پور فاطمه،
( ،)1393بررسی و اندازه گيری تاثير درآمدهای نفتی بر
درآمدهای مالياتی در ایران ،فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی،
ش  ،72صص111-137
زراء نژاد منصور ،انواری ابراهيم ،)1384( ،کاربرد دادههای
ترکيبی در اقتصادسنجی ،فصلنامه بررسیهای اقتصادی،
ش  ،4صص52-21
سليمی سودرجانی احسان ،محمودی نيا داوود ،پورشهابی
غرشيد ،)1390( ،آزادسازی تجاری و درآمد مالياتی در
کشورهای منتخب با درآمد پایين تر از متوسط ،فصلنامه
تحقيقات اقتصادی راه اندیشه ،صص149-180
صاحب هنر حامد ،ندری کامران ،)1392( ،تحليل اقتصادی
اثر افزایش درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد با
رویکرد :BVARمطالعه موردی ایران ،فصلنامه اقتصاد
انرژی ایران ،سال ،2ش ،9صص115-149
عباسيان عزت اله ،خاتمی طيبه ،)1391( ،تعيين مسير
بهينه مالياتها در جهت کاهش وابستگی بودجه دولت به
درآمدهای نفتی ،فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسیهای
اقتصادی سابق) ،دوره  ،9ش ،1صص87-111
قطميری محمدعلی ،اسالملوئيان کریم ،)1387( ،برآورد
تالش مالياتی در ایران و مقایسه آن با کشورهای درحال
توسعه منتخب ،فصلنامه تحقيقات اقتصادی ،ش،43
صص163-186
کریمی پتانالر سعيد ،بابازاده محمد ،)1390( ،اثر فساد مالی
بر درآمدهای مالياتی و مخارج دولت :مطالعه موردی
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همکاران ( ،)2009ریيزلویا و بالنکو ()2008همسو میباشد.
پيشنهاد میشود که اثر درآمد نفتی بر سرکوب مالی و رشد
اقتصادی از طریق اثری که بر رانت و فساد میگذارد و
همچنين از کانال بيماری هلندی یا نرخ ارز مورد بررسی
قرار گيرد .علت اثر منفی و معنادار شاخص درک فساد بر
درآمد مالياتی را میتوان اینگونه تفسير کرد که فساد موجب
کاهش سرمایه گذاری ها ،گسترش بخش غيررسمی اقتصاد،
بر هم زدن سيستم مالياتی و از بين رفتن اخالق مالياتی
مودیان میشود .پيشنهاد میشود مطالعات بيشتری در
خصوص اثر فساد بر انواع درآمد مالياتی و ترکيب مخارج
دولت به عمل آید تا مشخص گردد کدام نوع مالياتها و
مخارج بيشتر تحت تاثير فساد مالی قرار میگيرند .با اصالح
ساختار اداری ،تعدیل دستمزدها ،رفع موانع خصوصی سازی
و ترغيب به اقتصادی رقابتی ،شفاف سازی فعاليتهای
دولتی از طریق ساده سازی قوانين و مقررات بویژه قوانين و
مقررات مالياتی و جایگزین کردن سيستمهای اینترنتی به
جای افراد صورت گيرد .علت اثر مثبت تجارت باز بر درآمد
مالياتی را میتوان این طور تفسير کرد که اگر واردکنندگان
به شکل رقابتی عمل کنند در اثر آزادسازی تجاری هرچه
ماليات بر مصرف ،بخش بزرگتری از کل مالياتها را تشکيل
دهد کل درآمدهای مالياتی بيشتر خواهد بود چون تمام آن
درآمد مالياتی که از وضع تعرفه بر واردات حاصل میشود
االن بخشی از مازاد مصرف کننده است اما اگر بازار واردات
ماهيت انحصاری داشته باشد در اثر آزادسازی تجاری هرچه
مالياتها بيشتر به سمت ماليات بر درآمد و سود سوق داده
شوند کل درآ مدهای مالياتی افزایش بيشتری خواهد داشت
چون در چنين وضعيتی کاهش در تعرفهها وارد مازاد مصرف
کننده نمیشود بلکه سود واردکنندگان را افزایش میدهد.
در اثر آزادسازی تجاری از یک سو ارزش اسمی صادرات و
واردات بر حسب پول داخلی افزایش مییابد و بنابراین
درآمد حاصل ا ز ماليات بر واردات و صادرات افزایش پيدا
می کند و نتایج تحقيق حاضر با مطالعات سودرجانی و
همکاران ( ،)1390آگبيب و همکاران ( ،)2006قطميری و
اسالملوئيان ( ،)1387پتانالر و همکاران ( ،)1390قورا
( )1998همسو میباشد.پيشنهاد میشود که اثر درآمد نفتی
بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از طریق اثری که بر رانت و
فساد میگذارد و همچنين از کانال بيماری هلندی یا نرخ ارز
مورد بررسی قرار گيرد .پيشنهاد میشود که مطالعاتی در
خصوص واکنش سایر مالياتهای غيرمستقيم ،ماليات
مستقيم (به تفکيک بر اساس اهميت آنها در درآمد مالياتی
دولت) و کششهای درآمد حاصل از انواع مالياتها در بستر
نوسانات اقتصادی (به تفکيک دوره رکود و رونق) انجام شود

و با مقایسه نتایج حاصل بتوان دقيق تر درآمدهای مالياتی و
درجه اتکاء به آنها را در هنگام بروز نوسانات اقتصادی پيش
بينی کرد .جهت باال بردن فرهنگ مالياتی پيشنهاد میشود
نشریات تخصصی در زمينه ماليات و فرهنگ مالياتی به طور
منظم در کشور منتشر شوند و رسانههای جمعی مانند صدا
و سيما برنامههای خاصی را برای مخاطبين خود توليد و
پخش کنند.
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