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دهـد و از   هاي حاصل از صادرات نفت بخش مهمی از بودجه ساالنه کشور ایران را تشکیل مـی            درآمد

شـمار   رابطه دولت و شـهروندان یـک کـشور بـه        دهنده    ترین شکل   عنوان اصلی   ها به  مالیات که  آنجایی

وفور . کنندگان مالیات بستگی دارد   ها به میزان اتکاي آنها به پرداخت       آیند میزان پاسخگویی دولت    می

از این رو، . کندآورده ناشی از آن احتماال این رابطه را دچار تضعیف می منابع طبیعی و درآمدهاي باد  

 عوامل موثر بر درآمدهاي مالیاتی از دریچه فرضـیه مـشهور نفـرین    در این پژوهش تالش شده تا تأثیر    

هاي موجود هنگام افزایش درآمدهاي نفتی میزان     بر اساس داده  . منابع طبیعی مورد بررسی قرار گیرد     

یابد، از این رو افزایش سهم نفت در بودجه دولـت و       وابستگی دولت به درآمدهاي مالیاتی کاهش می      

 هدف از این تحقیق، .باشدصل از آن یکی از عوامل اثرگذار بر سیستم مالیاتی میهاي درآمد حا نوسان

در قالب یک ) 1357-1387(هاي  هاي مالی در ایران طی سال هاي نفتی بر سیاست    بررسی تأثیر درآمد  

هاي بادآورده ناشی از منابع نفتی نیاز ي تحقیق حاکی از آن است که ثروت      هایافته. مدل خطی است  

  . آورددهد و کارایی سیستم مالیاتی را پایین می گیري را کاهش می الیاتبه م

  

   JEL: .H24, Q32, Q43 ,Q56 بندي طبقه

ــاي واژه ــدي ه ــی،     :کلی ــابع طبیع ــرین من ــیه نف ــاتی، فرض ــدهاي مالی ــی، درآم ــدهاي نفت ــاندرآم ــاي نوس  ه

  .درآمدهاي نفتی
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  مقدمه. 1

ــی   ــدهاي نفت ــی را در درآم ــش مهم ــصاد سیا نق ــیاقت ــران س ــی  ای ــا م ــد ایف ــه .کنن ــط   ب ــور متوس  60ط

ــت درصــد از ــدهاي دول ــران درآم ــد90حــدود  از صــادرات نفــت و ای ــاي  درصــد از درآم ي   ارزه

ــه     ــاز ب ــت و گ ــادرات نف ــق ص ــیدســت  از طری ــد  م ــزي (آی ــک مرک ــن موضــوع  و  )2010، بان ای

ــرا اقتــصاد ایــران  اســت تــا وابــسته کــرده اســت و موجــب شــده   دالرهــاي نفتــی هتــا حــد زیــادي ب

ــه  ــسته شــود   بودجــه کــشور ب ــه نفــت و مــشتقات آن واب ــرین  .شــدت ب ــران یکــی از بزرگت  کــشور ای

شـده   کـه میـزان ذخـایر اثبـات       طـوري   شـود، بـه   دارندگان ذخایر نفـت خـام در جهـان محـسوب مـی            

ــال  ــان س ــده اســت  1376 حــدود 2008آن در پای ــشکه اعــالم ش ــارد ب ــران از  . BP(1(  میلی ــصاد ای اقت

ــأ  ــت ت ــاز تح ــت  دیرب ــوده و سیاس ــی ب ــدهاي نفت ــن    گذاريثیر درآم ــر ای ــز ب ــت نی ــصادي دول ــاي اقت ه

ــر شــده اســت  ــت را   . اســاس دســتخوش تغیی ــاالیی از بودجــه دول درآمــدهاي نفتــی همــواره ســهم ب

در گــزارش دفتــر مطالعــات برنامــه و بودجــه آمــده اســت بــیش  ) 1(دارد، همــانطور کــه در جــدول 

  2 ).1388زنوز،  هادي(باشد خام میاز نصف درآمدهاي دولت از محل فروش نفت 

  

 ت دولي نفت از درآمدهايسهم درآمدها. 1جدول 

  )درصد(سهم درآمد نفت از درآمدهاي دولت  سال

1379  57  

1380  5/57  

1381  68/9  

1382  68/3  

1383  47  

1384  4/73  

1385  1/75  

1386  8/63  

1387  8/59  

  .نتایج تحقیق: مأخذ

                                                             
1. British Petroleum 

 بر درآمـد، مالیـات بـر ثـروت،     مالیات اشخاص حقوقی، مالیات(درآمد دولت شامل درآمد نفت، درآمد مالیاتی  )الف. 2

  .و سایر درآمدهاست) مالیات بر واردات، مالیات بر مصرف و فروش

  .ارزي بیان شده استعالوه حساب ذخیره  ه درآمد نفت بدرآمد نفت با احتساب )ب
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ایفـا   هـا  تأمین مالی دولـت  اي در ها نقش ویژه  منبع درآمدي دولت ترین عنوان مهم  مالیات به 

ماننـد نفـت آن    دلیل دسترسی به منابع جـایگزین   از جمله ایران به    چه برخی کشورها   اگر. کند می

 چهـارم  هبـا توجـه بـه اهـداف برنامـ     . کننـد  چنانکه شایسته است به درآمدهاي مالیاتی توجه نمـی    

 عنوان نوان منبع اصلی تأمین درآمد دولت و نگاه جدید به نفت نه به   ع توجه به مالیات به    توسعه و 

مالیاتی با  منبع درآمد دولت، بلکه دارایی و سرمایه ملت، بررسی ظرفیت مالیاتی و محاسبه تالش

 . برخوردارست اي آن با سایر کشورها از اهمیت ویژهه هاي جدید و مقایس استفاده از تکنیک

 1بیشترین میانگین نسبت مالیـاتی   از آمارهاي بانک جهانی آمدهدست  بهاساس محاسبات    بر

  و کمتـرین 95/33کـشور لـسوتو بـا مقـدار      بـه  )1998 -2002 (بین کشورهاي جهان براي دوره

میانگین، حـداقل و حـداکثر    ) 1(نمودار  .  تعلق دارد  42/1نسبت مالیاتی به کشور کویت با مقدار        

دهـد   که در چهار گروه درآمدي قـرار دارنـد را نـشان مـی    بین ایران و کشورهایی  نسبت مالیاتی

  .)1387قطمیري و اسالملوییان، (

 

 
  )1998 -2002( گروه درآمدي کشورها و ایران 4حداقل و حداکثر نسبت مالیاتی در  میانگین،. 1نمودار

  

                                                             
   نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی.1
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ــک     ــی از کم ــادآورده ناش ــدهاي ب ــه درآم ــی ب ــا دسترس ــاي خ ــی   ه ــابع طبیع ــت من رجی و ران

ــی ــد مـ ــ توانـ ــت  موجـ ــستگی دولـ ــاهش وابـ ــر  ب کـ ــشورهاي کمتـ ــاي کـ ــعههـ ــه  توسـ  یافتـ

ــین دولـــت. کننـــدگان مالیـــات گـــردد پرداخـــت  هـــایی داراي تمـــایالت ضـــعیفی بـــراي  چنـ

ــرخ  ــود ن ــاتی، بهب ــه مالی ــت هــاي جمــعگــسترش پای ــات و حــذف معافی ــاتی آوري مالی هــاي مالی

  ).2009، ناك(باشند  میناکارا و فساد مالی 

هـاي   حال توسعه از جمله ایران به طـورکلی بـا دشـواري           ورهاي در ساختار نظام مالیاتی کش   

در اغلب این کشورها نسبت درآمدهاي مالیاتی به تولید ناخـالص داخلـی      . اند  توجهی مواجه   قابل

ها بـراي جـذب مالیـات از واردات دانـست کـه       توان توجه دولت   دلیل این امر را می    . پایین است 

گردد و همچنـین   ق و حمایت بیش از اندازه از صنایع داخلی می   معموالً منجر به فساد مالی، قاچا     

پـذیري الزم   هاي تولید ناخالص داخلی از انعطاف       نظام مالیاتی چنین کشورهایی در مقابل نوسان      

  .برخوردار نیست

هـاي   هـاي نفتـی بـر سیاسـت      درآمـد توجه به مسائل مذکور در این مطالعه به بررسی تأثیر             با

ساختار مطالعـه بـه ایـن صـورت     . خواهیم پرداخت) 1357-1387(هاي     سال مالیاتی در ایران طی   

هـاي مـورد    هـاي موجـود خواهـد شـد، سـپس داده      است که ابتدا مروري بر مبانی نظري و پیشینه  

استفاده و بخش بعدي به توصیف مدل مورد بررسی اختصاص خواهد داشـت و پـس از تخمـین      

  .طالعه را تشکیل خواهد دادگیري بخش آخر این م بندي و نتیجه مدل جمع

  

  مبانی نظري . 2

  رابطه دولت و سیستم مالیاتی. 2-1

هـا پیامـدهاي مهمـی بـر سـایر ابعـاد کیفیـت           نحوه چـرخش درآمـدهاي عمـومی توسـط دولـت          

  :شود گیري می دراین بخش مروري بر رابطه دولت و مالیات). 2009 ناك،(حکمرانی دارد 

ابطـه پاسـخگویی بـین دولـت و شـهروندان اسـت       دهنـده کلیـدي در ر   گیـري شـکل    مالیات

)OECD، 2008 .(    به لحاظ منطقی رابطه مستقیمی بین میزان پاسخگویی دولـت و ظهـور سیـستم

. دهنـدگان خـود وابـسته هـستند     هاي پاسخگو بیشتر بـه مالیـات  مالیاتی وجود دارد، چراکه دولت    

بیشتر وي بر درآمدهاي حاصل از تکیه بیشتر دولت بر مالیات گسترده در وهله اول باعث تمرکز    
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مدت آن ترغیب دولت براي افزایش رفاه شهروندان و گسترش سیستم  مالیات گردیده و اثر میان   

پاسـخگویی و  . باشـد  صورت کارا می   ها به  آوري مالیات  بروکراتیک و منابع اطالعاتی براي جمع     

ایــن نـوع از سیــستم  . باشـد  ظرفیـت بروکراتیــک بیـشتر نیــز از پیامـدهاي مــستقیم حکمرانـی مــی    

پردازنـد و   حکمرانی ابتدا از لحاظ سیاسی اثر فوري روي تجربه شهروندانی دارد که مالیات مـی           

گیري و نحوه مصرف درآمدهاي مالیاتی توسط دولـت        مدت آن آگاهی از نحوه مالیات      اثر میان 

شتر بـه شـهروندان   دنبال دارد و از پیامدهاي مستقیم حکمرانی پاسخگویی بی  را براي شهروندان به   

هـا حلقـه اتـصال بـین دولـت و شـهروندان        همانطور که بیـان شـد مالیـات       ). 2007مور،  (باشد  می

کننـد؟ ایـن   گردند، اما سئوال اینجاست که چه عـواملی ایـن رابطـه را تـضعیف مـی        محسوب می 

از یکـی  . توان از دریچه نظریه معروف نفرین منابع طبیعـی مـورد بررسـی قـرار داد             پرسش را می  

انگیز رشد مدرن اقتصادي این است که اقتصادهاي داراي منابع طبیعـی زیـاد    هاي شگفت ویژگی

ـایین          ـاچز و وارنـر،   (نماینـد   تـري را تجربـه مـی    نسبت به اقتصادهاي فقیر از نظر منابع طبیعی رشـد پ  ).1997س

هـاي    تحلیـل آید رانت حاصل از منابع نقش اصلی در که صحبت از منابع طبیعی به میان می  زمانی

اند که فزونی رانت آنها را      یکی از پیامدهاي وفور منابع     1هاي رانتیر  دولت. نماید اقتصادي ایفا می  

هـا بـه مالیـات موجـب کـاهش پاسـخگویی            عدم نیاز دولت  . سازدنیاز می ها بی از تکیه بر مالیات   

میانـه حـوزه   هـاي خاور بـسیاري از دولـت  . گردد دولت به شهروندان و کاهش کارایی دولت می    

دسـت   خام بـه کـشورهاي ثروتمنـد بـه       دریاي خزر و آفریقا درآمدهاي بسیاري از صادارت نفت        

از آنجایی که نفت یک منبع با ارزش و از نظر فیزیکی مورد توجه است منافع حاصل       . آورند می

هـاي مرکـزي و افـرادي کـه آنهـا را اداره      هـاي بـزرگ و دولـت    از آن به تعداد کمی از شرکت     

  :هاي وابسته به نفتکه دولت دهدشواهد نشان می. گیردکنند تعلق می می

 پاسخگو به آنها باشند دهنده و غیر تمایل دارند مستقل از شهروندان مالیات . 

 سیستم گسترده توسعه اقتصادي دارنديعالقه اندکی به ارتقا . 

 تمایل دارند تا درآمدهاي غیرشفاف و نظارت قانونی کمتري داشته باشند. 

 هــا دارنــد  ثر جهــت افــزایش و مــدیریت مالیــاتؤهــاي مــ تمایــل کمــی بــه ایجــاد بروکراســی

)2008,OECD.( 

                                                             
1. Rentier State 
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   نفتیمت دولت و قییارتباط پاسخگو. 2نمودار

  

خـام در ایـران میـزان     هـاي نفـت  شود با افزایش قیمت  مشاهده می ) 2(همانطورکه در نمودار  

 تأکیـدي اسـت بـر تـأثیر منفـی وفـور منـابع        ایـن مـسئله  . رود پاسخگویی دولت رو به کاهش می     

درآمدي بر میزان پاسخگویی دولت که در آمارهاي بانک جهانی شـاخص پاسـخگویی دولـت              

ها و اینکه چه تعـداد از شـهروندان       ها، آزادي رسانه    برداشتی است از آزادي بیان، آزادي انجمن      

  . یک کشور قادر به مشارکت در انتخابات دولت خود هستند

  

  رابطه وفور منابع طبیعی و سیستم مالیاتی. 2-2

ــر چــارچوب ســاده  ــت ناشــی از ثــروت  در نمــودار زی ــشان دادن آثــار ران ــی  اي بــراي ن هــاي مل

ــت  ــاتی نـــشان داده شـــده اسـ ــستم مالیـ ــه چـــپ  محـــور ا. بـــر سیـ ــودار از راســـت بـ ــی نمـ فقـ

ــت ــی    معافی ــشان م ــاتی را ن ــت درآمــدهاي مالی ــه راس ــاتی و از چــپ ب ــاي مالی ــین  ه دهــد، همچن

ــت   ــل از معافی ــافع حاص ــالص من ــودي     خ ــور عم ــاتی روي مح ــدهاي مالی ــاتی و درآم ــاي مالی ه

  .نشان داده شده است
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  هاي ملی بر سیستم مالیاتی  آثار رانت ناشی از ثروت.3نمودار 

  

منـافع نهـایی رژیـم از درآمـدهاي مالیـاتی           . دهـد   همانطور که نمودار فوق نـشان نـشان مـی         

هـاي   هزینـه . ار فرض شده است بـه دالیلـی در حـال کـاهش اسـت     احتماالً همانطور که در نمود    

آوري مالیات و کاهش کارایی تخصیصی ناشی از مالیات بیشتر همراه با درآمـدها        مدیریتی جمع 

از سوي دیگـر، برخـی معتقدنـد کاالهـا و خـدمات عمـومی کـه بـا اسـتفاده از               . یابندافزایش می 

ــی   ــاد م ــاتی ایج ــدهاي مالی ــت درآم ــد در نهای ــتگردن ــري    از حمای ــومی کمت ــافی عم ــاي اض ه

) سیاسـی و اقتـصادي  (اگر درآمدهاي اضافی مالیاتی را بتـوان تنهـا بـا دادن حقـوق         . برخوردارند

دست آورد ممکن است حکومت که از قـدرت سیاسـی و اقتـصادي              دهندگان به بیشتر به مالیات  

   .عنوان هزینه در نظر بگیرد ندان را بهبرد دادن آزادي سیاسی و اقتصادي بیشتر به شهرو تمرکزیافته سود می

هـاي غیررسـمی و     شوند تا اینکه معافیـت    صورت گسترده تعریف می     هاي مالیاتی به  معافیت

ها حتی زیان ناشی از ناکارایی ممکن است معافیت. قانونی و در برخی موارد رشوه را دربر گیرد     

 هـاي  معافیـت   حمایـت سیاسـی از   حکومت بـراي ایجـاد    . آوري مالیات را در بر داشته باشد       جمع

هـا یـا افـراد      هاي مدیریتی در سیـستم مالیـاتی بـین گـروه          تخصیص پست . کندمالیاتی استفاده می  

جویانه و اجراي اختیاري قوانین مالیاتی از جمله اقدامات   هاي رشوه مورد عالقه و مدارا با فعالیت     

هـاي مالیـاتی بـراي     ناشی از معافیـت شود منافع نهاییفرض می . باشندبراي ایجاد این حمایت می    

اصـلی حکومـت   ) دهندگان رأي(ها ابتدا براي هوادران  حکومت در حال کاهش است و معافیت      
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خواهنـد   هاي اضافی نهایتاً حمایت سیاسی اضافی کمتري در پیشوند و معافیت در نظر گرفته می   

  .کنده اقتصاد تحمیل میکه احتماالً کاهش در کارایی بیشتر و بیشتري را ب داشت، در حالی

هاي مالیاتی را انتخـاب خواهـد نمـود کـه منـافع خـالص آن را        حکومت سطحی از معافیت   

 E1 نقطـه . باشد سازد که این سطح بدون احتساب درآمدهاي ناشی از منابع طبیعی می حداکثر می 

ي ناشـی از  با احتـساب درآمـدها  . دهدها و درآمدهاي مالیاتی را نشان می  ترکیب تعادلی معافیت  

یابد که نقطـه تعـادلی   منابع طبیعی منحنی منافع نهایی درآمدهاي مالیاتی به سمت چپ انتقال می           

این نقطه سطح پایین درآمدهاي مالیاتی و کیفیت پایین سیستم مالیاتی          .  خواهد بود  E2 جدید در 

  ).2009 ،ناك( دهد را نشان می

گذاري  اما کیفیت سیاسـت یات نخواهد داشت،افزایش درآمدهاي نفتی ذاتاً تأثیر منفی بر مال       

الزاماً کاهش نرخ مالیات و افزایش استفاده از درآمدهاي نفتـی        . از جانب دولت بسیار مهم است     

آور نیست، اما کـاهش کیفیـت سیـستم مالیـاتی             هاي بخش خصوصی زیان    براي تحریک فعالیت  

، چراکــه هنگــام کــاهش اي اســت کننــده دلیــل وابــستگی بــه درآمــدهاي نفتــی عامــل نگــران بــه

. هاي مالیاتی قابل تغییر نیـستند راحتی نرخ درآمدهاي نفتی، سیاست و مدیریت ناکاراي مالیاتی به 

آوري مالیـات را   تـوان عربـستان در جمـع      1973عنوان مثال، افزایش درآمدهاي نفتی در سـال           به

د از کـار بازماندنـد    همچنین دو نهاد قوي مالیاتی همچون زکات و مالیات بـر درآمـ       ،کاهش داد 

  ).1989چاودري، (

  

  رابطه مخارج دولت و سیستم مالیاتی. 2-3

ــا مخــارج دولــت و درآمــدهاي وي مــی  ــه دو فرضــیه اشــاره نمــود  در رابطــه ب فریــدمن . تــوان ب

نمایــد ایــن  معتقــد اســت کــه دولــت مخــارج خــود را متناســب بــا ســطح درآمــدها تعــدیل مــی  

ــات  ــده را فرضــیه مالی ــی1 مخــارج-ای ــا  م ــن، باغــستانی و مــک(میم ن ــشین ). 1994 ن فرضــیه جان

ــی          ــر سیاس ــه از نظ ــارجی ک ــطوح مخ ــه س ــه ب ــا توج ــدها ب ــه درآم ــاره دارد ک ــسئله اش ــن م ای

باغــستانی و (نــامیم مــی 2مالیــات-شــوند کــه ایــن فرضــیه را مخــارجگردنــد تعــدیل مــیانتخــاب مــی

ــن،  ــک ن ــادر     ).1994 م ــشورهاي ص ــیه ک ــن دو فرض ــه ای ــه ب ــا توج ــت    ب ــده نف ــب  کنن ــه اغل ک

                                                             
1. Tax and Spend 
2. Spend-Tax  
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هــاي قیمــت نفــت و  اقتـصادهایی وابــسته بــه درآمــدهاي نفتـی دارنــد هنگــام مواجهــه بـا نوســان   

کــاهش بهــاي آن در بازارهــاي جهــانی بــا مــشکل مواجــه خواهنــد شــد، چراکــه طبــق فرضــیه   

تعـدیل  هـاي خـود را نـسبت بـه درآمـدهاي کـاهش یافتـه نفتـی         اول دولت مجبـور اسـت هزینـه       

ــاه  ــه در کوت ــد، چراک ــ نمای ــات م ــزایش مالی ــان اف ــدارد  دت امک ــود ن ــا وج ــا(ه ــاردو و -تیجرین گوج

ــان، ــاودري، 2003پاگـ ــاهش    ). 1989 و چـ ــا کـ ــه بـ ــراي مقابلـ ــیه دوم بـ ــاس فرضـ ــر اسـ ــا بـ امـ

ــین      ــیش تعی ــارج از پ ــطوح مخ ــه س ــیدن ب ــی و رس ــدهاي نفت ــود را    درآم ــدهاي خ ــده درآم ش

ــت . تعــدیل خواهــد نمــود  ــا حــذف معافی ــن هــدف ب ــاه ای ــاتی در کوت ــاي مالی مــدت و وضــع  ه

عنــوان مثــال،  بــه). 2002 کرانــدال و روئــت،(شــود کــشش تــأمین مــیمالیــات بــر کاالهــاي بــی

ــال    ــی در سـ ــدهاي نفتـ ــاهش درآمـ ــس از کـ ــستان پـ ــزایش1986عربـ ــارایی در  افـ ــاي ناکـ هـ

نــام وســایل نقلیــه، ویــزا  هــا و ثبــت هــاي غیرمــستقیم برگذرنامــههــاي گمرکــی و مالیــاتمالیــات

  ).1989ري، چاود(و غیره را داشت 

  

   منابعنفرین . 3

ایـن بحـث را    آتـی . مطـرح شـد     توسـط آتـی    1993بـار در سـال       نخـستین اصطالح نفـرین منـابع      

 "قــضیه نفــرین منــابع: شــونده در اقتــصادهاي معــدنی توســعه حمایــت" عنــوان تحــتدر کتــابی 

ــرح نمــود  ــن بحــث را مطــرح مــی     . مط ــد کــه گرچــه بــر     وي در ایــن کتــاب ای  اســاسکن

ــابع طبیعــی در توســعه کــشورها در مراحــل اولیــه توســعه     دردیــدگاهی ســنتی توســعه نقــش من

ــه از    ــواهدي ک ــا ش ــت، ام ــاتی اس ــگ      حی ــس از جن ــدن پ ــنعتی ش ــشورها در راه ص ــالش ک ت

ــ  ــانی دوم ب ــرد    هجه ــین عملک ــت و همچن ــده اس ــت آم ــعه داراي   دس ــال توس ــشورهاي در ح ک

بــراي کــشورهایی بــا  دهــد کــه ممکــن اســت ایــن منــابع  نــشان مــی1960منــابع معــدنی از ســال 

نــشان  شــواهد جدیــدکــه دهــد   ادامــه مــیوي. درآمــد پــایین و متوســط کمتــر ســودمند باشــند 

ــی   مــی ــابع طبیعــی غن ــه تنهــا ممکــن اســت کــه کــشورهاي داراي من ــن  دهــد ن در اســتفاده از ای

شکـــست بخورنـــد بلکـــه ممکـــن اســـت بـــه طـــور بـــالقوه عملکـــردي بـــدتر از   هـــا موهبـــت

ــره  ــر به ــشورهاي کمت ــد ک ــابعاز من ــند   من ــته باش ــی داش ــث . طبیع ــایج بح ــن نت ــان   ای ــز بنی برانگی

پــس از اینکــه آتــی ایــن بحــث را مطــرح   ســالیــک). 1993آتــی، (نظریــه نفــرین منــابع اســت 

ــسون  ــگ و ویلیام ــود، دي الن ــد  )1994 (نم ــرد ب ــه عملک ــشان داد ک ــابع    ن ــشورهاي داراي من ک
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ــ    ــوده اســت و مقای ــانی نب ــه دوران پــس از جنــگ جه کــشوري  سه عملکــردطبیعــی معطــوف ب

 جنــوبی دسـت یافتــه بـود در برابــر   ايکـ  کـه بــه منـابع طــالي آمری  17غنـی ماننــد اسـپانیاي قــرن   

دهــد کــه ایــن مــسئله قــدمتی طــوالنی   نــشان مــی19ســویس یــا ژاپــن در برابــر روســیه در قــرن 

منــابع نیــز ســئوال ایــن بــود کــه چــرا کــشورهایی  نفــرین در واقــع، در بحــث). جنــز اســتی( دارد

ــه ــسته  دا ک ــستند رشــد آه ــی ه ــابع فراوان ــابع    راي من ــر من ــه از نظ ــد ک ــشورهایی دارن ــري از ک ت

ــستند  ــر ه ــی فقی ــاچ (طبیع ــرزس ــالی )2001 ، و وارن ــا در ح ــدي   ، ام ــاري هلن ــث بیم ــه در بح  1ک

ــد ــدل تأکی ــر م ــصادي   ب ــاي اقت ــود ه ــرین  ب ــث نف ــی و     در بح ــصاد سیاس ــث اقت ــه مباح ــابع ب من

  .)2006 ،رابینسون، تورو کی و ردیر (شود هاي سیاسی توجه بیشتري می انگیزه

  

  پیشینه تحقیق. 4

ــسترده  ــات گ ــهاي تحقیق ــه  ب ــل و تجزی ــهتحلی ــین  رابط ــابع  ب ــور من ــی وف ــصادي  طبیع ــد اقت  و رش

رابطـه   هـستند  فـراوان  منـابع طبیعـی  کـه   زمـانی  کالسـیک  تئـوري اقتـصاد   در .انجـام شـده اسـت   

ــصادي    ــد اقت ــابع و رش ــین من ــی ب ــیش مثبت ــی پ ــده  بین ــت ش ــرگکرو( اس ــع،). 2004، ننب  در واق

ــی  ــابع طبیع ــه من ــوان ب ــی از عن ــر 10 یک ــوي در متغی ــی  ق ــات تجرب ــد  مطالع ــر رش ــصادي ب  اقت

از ســوي دیگــر،  .)2000همکــاران، و هــافر  داپــلو 1997، مــارتینســاال ( شــود بنــدي مــی طبقــه

ــان  ــددمحقق ــال  متع ــراي مث ــسون ب ــا، )2001( گیلفی ــر  وچزس ــاال و )1995( وارن ــارتین س  )1997( م

  .اند یافته رشد اقتصادي طبیعی و وفور منابع بین داريامبستگی منفی معنه

بـا  ) 1990-2005(هـاي   هاي ماهانـه طـی سـال    با استفاده از داده) 2008(و بالنکو    لویا –ریز  

هاي قیمت نفت و درآمدهاي ناشی از آن در مکزیک    استفاده از مدل خطی به بررسی اثر نوسان       

دهند رابطـه معکوسـی   نتایج حاصل از این پژوهش نشان می  . اند هاي مالی دولت پرداخته    سیاست

بین درآمدهاي ناشی از نفت و درآمدهاي ناشی از منابع غیرنفتـی وجـود دارد، همچنـین توصـیه        

  .شود که هرچه سریعتر اصالح سیاست مالی صورت گیرد می

قرار داد و بـه ایـن    ابع را مورد آزمون چهار کانال مهم در مورد نفرین من      ) 2001(گیلفیسون  

گـذاري خـارجی    ضعیف و سـرمایه  کشورهاي با منابع طبیعی غنی داراي تجارت     نتیجه رسید که  

                                                             
1. Dutch Disease 
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گـذاري داخلـی    داراي سـرمایه   انـسانی کمتـر و      سـرمایه  برخـوردار از   کمتر، دچـار فـساد بیـشتر،      

   .کشورهاي فقیر به لحاظ منابع هستند  بهکمتري نسبت

تمایـل دارنـد کـه       ثابت کردند که کشورهاي داراي منـابع طبیعـی        ) 2003(ران  و دیگ  بولت

مـستقیم   غیـر   دال بر وجـود رابطـه      این محققان مدرکی  . انسانی بروند   سوي سطوح پایین توسعه    به

دسـت   مـستقیمی میـان کیفیـت نهادهـا و رفـاه بـه        غیـر  انـد، امـا رابطـه      بین منابع و رفاه ارائه نکرده     

 کردند و توسـط سـایرین ادامـه     آغازبحثی را که ساچز و وارنر        چه  تقد بود اگر   مع وي. اند آورده

قوي در مورد نفـرین منـابع همـراه اسـت، امـا رشـد اقتـصادي بـه خـودي خـود                با نتایج  داده شد 

 تواند یـک نفـرین   چه منابع می ضعیف از رفاه است و این را باید در نظر گرفت که اگر        شاخصی

 میـر   ومـرگ  و تغذیـه    شیوع فقر، سـوء مانندهاي رفاه  واند در سایر جنبهت براي رشد باشد، اما می  

هـاي اخیـر نـشان داده     دهـه  هـا در  برخی یافتـه  همچنین، اي را ایفا کند   دهنده کودکان نقش بهبود  

پایین در فراهم کـردن امنیـت غـذایی و     هاي رشد سرانه است که تعداد زیادي از کشورها با نرخ    

که برخی دیگر از کشورهاي با نـرخ رشـد بـاال در            حالی  در ،موفق هستند نیازهاي اساسی جامعه    

  .اند این امر شکست خورده

بـر رشـد     ثبـاتی صـادرات نفـت و درآمـدهاي نفتـی را            اثر بی ) 1384 (همکارانگسکري و   

را براي صادرات نفت  آنان با استفاده از روش میانگین متحرك روندي  . اقتصادي بررسی کردند  

 در مـدل اولیـه  . ثبـاتی در نظـر گرفتنـد    بـی   عنوان پایه  و انحراف از آن روند را به      دست آوردند  به

کـه دو متغیـر از آنهـا     متغیـر اصـلی در نظـر گرفتـه شـد      6صـورت تـابعی از       تابع تولید بـه    تحقیق

اسـتفاده از روش خـود    ایـن مـدل بـا    . باشـد  ثبـاتی صـادرات نفـت مـی        بـی  صادرات نفتی و متغیر   

دهد  نتایج برآورد نشان می.  برآورد شده استARDLهاي توزیعی  ه از وقفه  استفاد رگرسیونی با 

رشـد اقتـصادي    ثباتی تأثیر منفی بـر  هاي مختلف بی ثباتی، وقفه  هاي بی  تعریفبیشترکه بر اساس   

  .اند بر رشد داشته دارياهاي مختلف صادرات نفتی نیز اثر مثبت معن اند و وقفه داشته

رشـد اقتـصادي     بـر  نفتـی  درآمـدهاي  مـدت  کوتاه و مدت بلند ثارآ) 1387(مهرآرا و کیخا    

ثیر أتـ  نتـایج بررسـی   کـه  کشورهاي وابسته به نفت را با تأکیـد بـر نقـش نهادهـا بررسـی کردنـد                

هـاي   تـرین کانـال   عنوان یکی از مهم به  درآمدهاي نفتی بر رشد تولید ناخالص داخلی      هاي  نوسان

 نشان  را را بر رشد اقتصادي کشورهاي مورد بررسی ها  اننوسبه وضوح اثر منفی این       نفرین منابع 
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با بهبود  اثر درآمدهاي نفتی بر رشد اقتصادي کاهش یافت که مذکور کردن متغیر عالوه، با وارد به. داد

   .کشورهاي مورد بررسی داشته است داري بر رشد اقتصادياثیر معنأاین متغیر ت وضعیت کیفیت نهادي

چنانچـه  . هـاي سیاسـتی مهمـی در بـردارد     اي کشورهاي نفتی داللته این نتایج براي دولت   

موانـع جـدي در رشـد     بـا  از کیفیـت نهـادي پـایینی برخـوردار باشـند           کشورهاي وابسته به نفـت    

ل ئجدي براي فایق آمدن بـر مـسا       اطالع از این خطرات و کوشش     . اند اقتصادي بلندمدت مواجه  

ــسیارينهــادي از اهمیــت  ــاهدر ک.  برخــوردار اســتب ــت وت ــا مــی مــدت دول ــا اعمــال   ه ــد ب توانن

ثر از آنهـا بـراي اجتنـاب از         ؤارزي و اسـتفاده مـ      ي هاي ذخیره  کارهاي تثبیتی مانند صندوق    و ساز

 در بلندمدت اصـالحات نهـادي      و هاي اقتصاد استفاده نمایند    بخش هاي نفتی به سایر    انتقال تکانه 

  .جمله ایران ضروري است در این کشورها از

  

  ها فی دادهمعر. 5

ــران     داده ــک مرکــزي ای ــصادي بان ــق از بانــک اطالعــات اقت ــن تحقی هــاي مــورد اســتفاده در ای

ــراي دوره ــاله از 31  و ب ــت ) 1357-1387( س ــده اس ــردآوري گردی ــوط  . گ ــر مرب ــستین متغی نخ

ــت   ــارج دول ــه کــل مخ ــت) gs(ب ــسبتاً     اس ــدي ن ــورد بررســی از رون ــر در دوره م ــن متغی ــه ای ک

  .صعودي برخودار است

 بـر  کـه ( درآمـدهاي نفتـی    از نـسبت ) oil(نفت   درآمدهاي طبیعی یا وفور منابع  اخصش

. 2007) مهرآرا، (آید دست می به حقیقی داخلی ناخالص تولید  بر) شده  تقسیم جهانی قیمت شاخص

 حقیقـی شـاخص درآمـدهاي نفتـی     داخلـی  ناخـالص  بر تولید نفتی درآمدهاي بنابراین با تقسیم

  .  شود می گرفته در نظر طبیعی جانشین براي فراوانی منابع شاخصی عنوان به

صورت واقعی  این نسبت به  ): TE( نسبت درآمدهاي مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی       

 ایـن سـهم   1384 و 1353هاي پس از شـوك نفتـی        ها در سال     با مشاهده داده   .بیان گردیده است  

  .ولی را طی نموده استافزایش یافته است و پس از آن روند نسبتاً نز

 D1 همچنـین متغیـر دامـی   و ) ipi(نفتی از تولید ناخالص داخلـی واقعـی    سهم صادرات غیر

صـورت   هـا بـه   هاي جنگ تحمیلی ایـران و عـراق لحـاظ گردیـده اسـت و تمـام متغیـر           براي سال 

  . لگاریتمی در نظر گرفته شده است

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            12 / 18

https://qjfep.ir/article-1-87-fa.html


  65     ...هاي مالی دولت در ایران   طبیعی بر سیاستتأثیر وفور منابع

  معرفی مدل. 6

 :گیریم الیاتی در کشور شکل تابعی زیر را در نظر میبراي بررسی عوامل مؤثر بر درآمدهاي م

  

) 1                                                                                                                   ( OilFTE   

 

 نیــز TE سـهم درآمــدهاي درآمـدهاي نفتــی از کـل درآمــدهاي دولـت و    Oilکـه در آن،  

را بیـان  ) نسبت درآمدهاي مالیاتی بر تولیـد ناخـالص داخلـی   (عنوان متغیر وابسته تالش مالیاتی   به

 :صورت زیر بیان نمود توان رابطه بین دو متغیر را به می .کند می

  

 )2(                                                                             ZOilTE 21     

  

 شامل سایر متغیرهاي اثرگذار بر تالش مالیاتی در کـشور اسـت کـه در    Zکه در آن، بردار   

هـاي   هایی مانند نسبت درآمدهاي نفتی از کل درآمـدهاي دولـت، هزینـه    این پژوهش تأثیر متغیر   

  .شود نفتی از تولید ناخالص داخلی واقعی بررسی می دولت، صادرات غیر

در این بخـش از  ) 2008( لویا و بالنکو –گرفته توسط ریز   به مدل پژوهش صورت با استناد 

  :پردازیم مطالعه به تصریح مدل و شرح متغیرهاي آن می

 

)3(                                       143210 lnlnlnln DipiGsOilTE   

  

 از کـل  در مدل فوق متغیرهـاي اثرگـذار بـر درآمـدهاي مالیـاتی، نـسبت درآمـدهاي نفتـی          

نفتـی از تولیـد ناخـالص      و سـهم صـادرات غیـر    Gsهـاي دولـت،       و هزینه  oil درآمدهاي دولت، 

هاي جنگ لحـاظ    براي سال D1مجازيهمچنین متغیر . اند  در نظر گرفته شدهipiداخلی واقعی، 

ان درآمـدهاي  رود رابطه این متغیر با مالیات مثبت باشد، چراکه در ایر        گردیده است و انتظار می    

ویـژه اینکـه پـس از سـال      بـه . باشـند هاي مستقیم و غیرمستقیم وابسته به نفت می   صورت  مالیاتی به 

ــه 1384 ــر عملکــرد نفــت در حــساب     درصــدي از فــروش درآمــدهاي نفــت ب ــات ب ــوان مالی عن

  .درآمدهاي مالیاتی منظور گردیده است

  

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            13 / 18

https://qjfep.ir/article-1-87-fa.html


  3   شماره هاي مالی و اقتصادي فصلنامه سیاست  66

  

  تخمین مدل. 7

ــصوص ما    ــت در خ ــدل الزم اس ــین م ــیش از تخم ــرد   پ ــل ک ــان حاص ــا اطمین ــودن متغیره ــا ب . ن

ــشه  ــون ری ــی  آزم ــد دیک ــولر - واح ــیم ف ــه تعم ــراي یافت ــام ب ــاي تم ــدل متغیره ــام م ــه انج  گرفت

 اطمینــان ســطحدر (دهــد کــه فــرض صــفر مبنــی برناپایــا بــودن متغیرهــا  نــشان مــی نتــایج. اســت

ــا هــست شــود؛ یعنــی تمــام متغیرهــاي تمــام متغیرهــا رد نمــی در) درصــد 95 ــا مــدل نامان ند، امــا ب

ــا مــی گیــري یکبــار تفاضــل ــا   .شــوند مان ــه اســتفاده از ســطح متغیره  تنهــا در صــورتی مجــاز ب

هــا وجـود داشـته باشــد و بـه عبـارت دیگــر      مـدت رابطـه تعــادلی بـین متغیـر     هـستیم کـه در بلنــد  

ــدل هــم ــون هــم    م ــه آزم ــه ب ــا توج ــق   انباشــته باشــد کــه ب ــدر مطل ــادیر ADFانباشــتگی ق  از مق

ــشتر اســ   ــی بی ــده   بحران ــشه در باقیمان ــود ری ــده    ت، بنــابراین وج ــایی باقیمان ــا نامان هــا رد  هــا ی

نــسبت درآمـدهاي مالیـاتی، نـسبت درآمــدهاي    هـاي ایـن مـدل یعنـی      ایـن متغیــر  شـود، بنـابر   مـی 

ــت   ــدهاي دول ــل درآم ــی از ک ــه، نفت ــت  هزین ــاي دول ــر  ه ــادرات غی ــهم ص ــد   و س ــی از تولی نفت

مـدت بـین متغیـر وابـسته       رابطـه تعـادلی بلنـد    انباشـته هـستند و یـک         هـم  ناخالص داخلـی واقعـی    

  . هاي توضیحی وجود دارد و متغیر

نمـودار  ( بـاکس  –همبستگی بـین پـسماندهاي مـدل از آزمـون لیجونـگ           براي کشف خود  

همبستگی بین پـسماندهاي مـدل را رد    استفاده شد و نتایج وجود خود )Qخودهمبستگی و آماره   

 مدل سري زمـانی عوامـل مـؤثر    Eviews 6افزار  ستفاده از نرم در این بخش از مطالعه با ا.کند می

تخمین زده شد که نتایج حاصل از آن به شـرح  ) 1357-1387(هاي  بر مالیات در کشور طی سال 

  :باشند زیر می

  

Prob t-statistic coefficient متغیر  

3919/0 870589/0- 325/2507- C  

0557/0 003308/2- 117714/0- lnoil  

0474/0 727978/0 907230/0 lnipi 

0000/0 679137/8 073072/0 lngs  

0969/0 653269/0 86/19356 D1  

R²=0.97                                   Durbin-Watson=2.0696                                    ProbF(t-
statistic)=0.0000  
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  تفسیر ضرایب مدل. 8

دهـد کـه تمـام متغیرهـا در      ه در جـدول فـوق بـرآورد مـدل نـشان مـی         شـد   با توجه به نتایج ارائـه     

ــطح  ــد     10س ــین درآم ــاداري ب ــی و معن ــه منف ــد و رابط ــد معنادارن ــت و     درص ــی دول ــاي نفت ه

 کـه یـک درصـد افـزایش در درآمـدهاي نفتـی بـه میـزان          طـوري    درآمدهاي مالیاتی وجـود دارد، بـه      

یـن معنـا کـه بـا افـزایش سـهم نفـت        بـه ا دهـد،    درصد درآمـدهاي مالیـاتی را کـاهش مـی          11/0

ــی کــاهش مــی    ــد ناخــالص داخل ــه تولی ــات ب ــسبت مالی ــت ن ــداز درآمــدهاي دول ــع، . یاب در واق

ــی     ــاتی م ــارایی نظــام مالی ــدم ک ــث ع ــی باع ــدهاي نفت ــزایش درآم ــریب  اف ــین ض گــردد، همچن

ــزان     ــه می ــت اســت و یــک درصــد افــزایش در مخــارج مــصرفی ب ــت مثب مخــارج مــصرفی دول

دهــد کــه بــا فرضــیه ایــن امــر نــشان مــی. دهــد اي مالیــاتی را افــزایش مــیدرصــد درآمــده07/0

ــه –مخــارج  ــا افــزایش هزین ــت ب ــه   درآمــد دول ــاتی   هــاي خــود ب ــال کــسب درآمــدهاي مالی دنب

ــا افــزایش میــزان صــادرات غیرنفتــی بــه تولیــد ناخــالص داخلــی   بیــشتري مــی باشــد، همچنــین ب

در واقـع، بـا   . ب ایـن متغیـر مثبـت اسـت       یابـد یعنـی ضـری     میزان درآمدهاي مالیـاتی افـزایش مـی       

ــه ویــژه   گــسترش بخــش ــه . یابنــد صــنعت درآمــدهاي مالیــاتی افــزایش مــی هــاي غیرنفتــی ب البت

ــه ــت  ب ــل حمایــت از بخــش کــشاورزي و معافی ــاتی احتمــاالً گــسترش ایــن بخــش   دلی هــاي مالی

اي هــ  همچنــین متغیــر مجــازي ســال،دهــدمیــزان کمتــري افــزایش مــی درآمــدهاي مالیــاتی را بــه

ــادار و مثبتــی بــر درآمــدهاي نفتــی دارد، چراکــه بــه   رســد درآمــدهاي  نظــر مــی جنــگ اثــر معن

  .باشندمستقیم از بخش نفت متأثر می صورت مستقیم و غیر مالیاتی در کشور به

  

  گیري و راهکارهاي پیشنهادي نتیجه. 9

ــر  ــواهد غی ــابع         ش ــل از من ــیم حاص ــدهاي حج ــرب درآم ــر مخ ــصوص اث ــاري در خ ــل انک قاب

ــر بــسیاري از کــشور ط ــه اســت  بیعــی ب ایــن امــر در . هــاي برخــوردار از ایــن درآمــدها قابــل ارئ

ــا 1970هــاي قیمــت نفــت اواخــر دهــه   کننــده نفــت پــس از شــوك  مــورد کــشورهاي صــادر  ی

  . قابل مشاهده است1980اوایل دهه 

 راییباعث عدم کا) نفت(دهند که وفور درآمدهاي حاصل از منابع طبیعی  نتایج حاصل نشان می

نفتی موجـب افـزایش    هاي غیرنفتی اقتصاد و صادارت غیر گردد و توجه به بخش   نظام مالیاتی می  
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هاي دولت رابطـه   دست آمده هزینه  همچنین بر اساس نتایج به     ،درآمدهاي مالیاتی خواهد گردید   

ود مسقیمی با درآمدهاي مالیاتی دارد، یعنی با افزایش مخارج دولت میزان درآمدهاي مالیاتی خ           

النفسه شر نیست آنچه مهم اسـت   طور قطع، نفت یا هر منبع طبیعی دیگر فی  به .دهد را افزایش می  

شـک گریـز از    بـی . کند ها و نهادهاي اداري یک جامعه است که نتیجه نهایی را تعیین می       ترتیب

مـدیریت درآمـدهاي نفتـی،    . نفرین منابع نفتی در هر کشوري به ساختار آن کشور بـستگی دارد       

حـل کلیـدي بـراي گریـز از      ساخت قوي قانونی و نهـادي راه     جود نهاد ناظر قانونی و ایجاد زیر      و

  .رسد نظر می نفرین منابع به
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