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انداا و همچنین تامین مخارج دولت اا منابع درآمدهای مالیداتی
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 -1مقدمه
دولت در اقتصااد کا ن دارای نقا و گايگااه باا اهميتای اسات .زيارا از طرفای
فعاليتهای اقتصادی دولت دارای آثاار و اهاداا اگتمااعی اسات و از ساوی ديگار
فعاليتهای دولت فعاليتهای بخ خصوصی را متأثر میکند .در حاال حارار در
کشور ما نق دولت نسبت به بخ خصوصی برگستهتر بوده و دولت نقا اصالی
را در مسير رشد اقتصادی برعهده دارد .دولت برای ايفای نق های متفاوت خود به
منابع درآمدی نياز دارد تا بتواند مخارج خود را تأمين ماالی نماياد .از آنجاايی کاه
کشور ما برخوردار از منابع عظيم نفتی است ،درآمادهای حاصاا از ايان مناابع باه
عنوان يکی از مهمترين منابع درآمدی دولت است .نکات بسيار مهمی در رابطاه باا
اسااااتفاده از درآماااادهای نفتاااای وگااااود دارد .درآماااادهای نفتاااای گااااز
سرمايههای کشور است .چنانچه اين سرمايه صرا هزينههای زودگذر شود عم ً از
بين خواهد رفت .اقتصاد متکی باه نفات مشاک تی چاون بيمااری هلنادی 0،کام
توگهی به توانمندیها و مزيتهای کشور و غيره را در پی خواهد داشت .همچناين
با توگه به پايانپذيری چنين منابعی ،در صورتی که وابستگی باه درآمادهای نفتای
ادامه پيدا کند با تهی شدن اين منابع مشک ت عديادهای در اقتصااد باروز خواهاد
کرد .يکی ديگر از آثار اين وابساتگی تشاديد تأثيرپاذيری اقتصااد داخاا از سااير
اقتصادها و بنابراين تأثير آن بر ثبات اقتصادی است.
در اقتصادهای وابسته به درآمدهای نفتی ،به دليا نوسانات درآمدهای نفتی،
نمیتوان ميزان کسری بودگاه را باه ساادگی امکاان پاذير نيسات .در واقاع ،اگار
نااطمينانی در درآمدهای نفتی وگود نداشت ،دولت به راحتی مایتوانسات کساری
بودگهی غير نفتی را برآورد کند و بر مبنای آن برنامه ريزی کند(نيازی.)0911،
با وگود چنين مشک تی ،کاه تدريجی وابستگی به نفات راروری اسات.
برای کاه اين وابستگی بايد گايگزين مناسبی برای اين منبع درآمدی يافات .در
اين رابطه درآمدهای مالياتی به عنوان بهترين گايگزين معرفای مایشاوند .دربااره
اهميت ماليات در اقتصاد کشورها بسيارتحليا شده است .تقريبا يکای از مهمتارين
رويکردهاای اقتصاادی در هار کشاوری مالياات اسات .بساياری از صااحبنظاران
 0بيماری هلندی در حقيقت به مشک ت ناشی از پديدهی رد صنعتی شدن اشاره داشاته اسات کاه بارای
نخستين بار پس از کشف ذخاير گازطبيعی در اوايا دههی  01مي دی در کشور هلند پديد آمده است.
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اقتصادی با يادآوری نحوهی ادارهی کشورهای پيشرفته و مترقی بر ايان باورناد کاه
برای ادارهی کشور همواره نمیتوان به درآمادهای نفتای اتکاا داشات و الزم اسات
بهای تامين بسياری از خدمات عماومی از گاناب کساانی تاامين شاود کاه از ايان
امکانات بهره میبرند .در همين راستا کاه اساتفاده از حسااذ ذخيارهی ارزی و
اتکا به درآمدهای نفتی از اهداا مهم برنامههای چهارم و پنجم توساعه و همچناين
سند چشمانداز بوده است .طبق برنامهی پنحم توساعه در پاياان ايان برناماه باياد
بتوان هزينههای گاری را از محا مالياتها تأمين نمود.
هدا از اين تحقيق تعيين مسير بهينهای برای کاه و گدا شدن بودگاهی
دولااات از درآماااد نفااات اسااات .باااه گوناااهای کاااه بتاااوان در پاياااان ساااند
چشمانداز مخارج عمومی و در پايان برنامهی پنجم توسعهی مخارج گاری دولات را
از محا مالياتها تأمين نمود .فررايهی تحقياق باه صاورت عادم امکاان کااه
وابستگی بودگهی دولت به درآمدهای نفتی با پوياايی کناونی درآمادهای ماليااتی
است.
پس از بررسی ادبيات موروع و مطالعات مرتبط با مطالعهی حارر به معرفی
مدل پرداخته شده است .در بخ چهارم به حا مدل به صورت عددی برای اياران
پرداخته شده است .نتيجه گيری و پيشنهادها در بخ پنجم ارائه شده است.
 -2ادبیات موضوع و چوابق تجربی
يکی از متداولترين راههای تأمين مخارج دولت گمع آوری ماليات است .در باين
انواع درآ مدهای دولت ،مالياات قاباا قباولتارين و مناسابتارين ناوع آن از نظار
اقتصادی است؛ يعنی هر چه سهم مالياتها در تأمين مخارج دولت بيشاتر باشاد از
آثار نامطلوذ اقتصادی کاسته میشاود(نيازی .)0911،در کشاورهای توساعهيافتاه
درآمدهای مالياتی در تأمين مالی مخارج دولت از اهميت وافری برخوردار است .اما
در کشورهای در حال توسعه به دليا وگود سااختار تاورمی وکاارا نباودن سيساتم
مالياتی ،درآمدهای مالياتی تشکيا دهندهی درصد ناچيزی از توليد ناخالص داخلای
اين کشورها است(پورمقيم و ديگران.)0981 ،
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تعريف کاستون ژز 9،دانشمند ک سيک از ماليات به صورت انجام يک ناوع پرداخات
و تأديهی مالی در نتيجه الزام قانون از نظر تأمين مالی مخاارج دولات ب عاوه باه
وسيلهی افراد است(حيدری فر.)0981 ،
ماليات از مهمترين زيرساختهای اقتصادی با تاثير زياد در رشد و توساعهی
پايدار ،تأمين عدالت اقتصادی از طريق توزياع مجادد درآماد و ثاروت و تخصايص
بهينهی منابع است .همچنين با اخذ ماليات عادالنه و واقعی میتوان بار مشاک ت
مهم اگتماعی و اقتصادی دولتها مانند کسری بودگاه ،معلاا بيکااری و کااه
سرمايهگذاری در بخ های توليدی فايق آمد .ماليات نه تنها در کشورهای توساعه
يافته بلکه در بسياری از کشورهای در حاال توساعه نياز ساهم وگايگااه مهمای در
تأمين هزينههای گاری دولتها است(گعفری و منتظر.)0981 ،
حجم ماليات معموال از طرياق انادازهگياری نسابت درآمادهای ماليااتی باه
محصول ناخالص داخلی يا ملی قابا ارزيابی اسات کاه باه نسابت ماليااتی موساوم
است .مهمترين عواما مؤثر بر نسبت مالياتها شااما ميازان هزيناههاای دولات،
امکانات موگود درآمدهای غيرمالياتی (شاما استقراه) ،ظرفيات ماليااتی کشاور و
محصول ناخالص داخلی است.
به طور کلی به منظور برآورد کوش مالياتی در هر کشور ،ابتدا بايد ظرفيت
مالياتی آن کشور را تعيين نمود .کوش مالياتی نسابت ماليااتهاای گماع آوری
شده به ظرفيت مالياتی است و مقايسهی کشاورها بار اسااس کوشا ماليااتی ،در
حقيقت ،زمينهی افزاي بيشتر درآمدهای مالياتی را مشخص ماینماياد .ظرفيات
مالياتی به سطحی از ماليات گفته میشود (به طور مطلق يا به صورت نسبت آن باه
محصول ناخالص داخلی) که در آن پايههای مالياتی با شدت متوسطی به کار گرفته
شده باشد .عواما مؤثر بر ظرفيت مالياتی شااما عواماا ماؤثر بار تاوان افاراد باه
پرداخت ماليات و عواما مؤثر بر توان دولت در گردآوری ماليات است .توان دولات
در گردآوری ماليات بستگی به عواملی ساختاری ،از قبيا سهولت دستيابی به پاياه-
های مالياتی و عواملی ارادی از قبيا کارآيی نظاام اگرايای گاردآوری مالياات دارد.
توان افراد به پرداخت ماليات نيز توسط عواملی ساختاری از قبياا ساطد درآماد و
عواملی ارادی از قبيا احساس مسئوليت افراد به پرداخت ماليات تعيين میگردد.

Casston Jeze
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کش مالياتی بيان کنندهی تغييرات نسبی درآمادهای ماليااتی نسابت باه
درآمد ملی يا محصول ناخالص داخلی است.
با وگود درآمد مالياتی به عنوان عادیترين و مهمترين منابع درآمدی دولات
اما منابع درآمد منحصر به مالياتها نيست بلکاه عا وه بار آن دولات دارای مناابع
درآمد ديگری است .در صورت کافی نبودن درآمدهای مالياتی برای تاأمين مخاارج
دولت ،درآمدهای غيرمالياتی برای رفع کسری در نظر گرفته میشود.
درآمدهای غيرمالياتی وگوه گمع آوری شده از فعاليتهای اقتصاادی اسات.
اين درآمدها به شکا درآمدهای ناشی از سرمايه گاذاریهاای مختلاف ياا دريافات
کارمزدی دولت از خدمات گوناگون است .از ويژگیهای چنين درآمادی ،اختيااری
بودن آن است .به عبارتی ديگر ،ميزان اين درآمدها وابسته به خريد يا عادم خرياد
توليدات و خدمات مختلف ارائه شده دولت از طارا ماردم اسات .بناابراين چناين
درآمدهايی اغلب نامنظم و تا اندازهای نامطمئن است .از گمله اين درآمدها ،درآمد
ناشی از فروش منابع طبيعی و انحصارات مثا نفت و گاز است.
از طرا ديگر ،يکای از پديادههاای ادبياات رشاد اقتصادی،توساعه بيشاتر
کشورهای با منابع طبيعی فقير نسبت به کشورهای با منابع غنی است .بار اسااس
شواهد تجربی ،رشد اقتصادی با وفور منابع طبيعی دارای رابطاهای معکاوس اسات.
به عبارتی ديگر ،اگر منابع طبيعی مبنا باشد ،کشاورهای فقيار (فقرمناابع طبيعای)
نسبت به کشورهای غنی (غنای منابع طبيعی) رشد اقتصاادی بااالتری داشاته اناد.
به عبارتی کشورهای با صادرات مبتنی بر منابع طبيعی باال و يا با سرمايهی طبيعی
باال دارای رشد اقتصادی پايينی هستند .در قرن ناوزدهم و بيساتم ،کشاورهای باا
منابع فقير مانند سوئيس و ژاپن از کشوری مانناد روسايه باا مناابع غنای پيشای
گرفتند .در سی سا ل گذشته ،بهترين دارندگان عملکرد اقتصادی ،اقتصادهای تازه
صنعتی شدهی آسيای شرقی با منابع طبيعی فقير بودهاند .در حالی کاه تجرباهی
بسياری از کشورهای با منابع طبيعی غنی ،مانند کشاورهای نفتای ،رشاد راعيف
اقتصادی بوده است .رابطهی معکوس بين وفور منابع طبيعی و رشد اقتصادی ،که
پديدهی شومی يا ب ی منابع در ادبيات نام گرفته است ،دارای يک تلااد مفهاومی
است .زيرا منابع طبيعی ،ثروت کشور افزاي دهندهی قدرت خريد واردات است.
از آنجا که منابع طبيعی افزاي دهندهی ثروت و قدرت خرياد بارای واردات
است ،بنابراين به طور معمول انتظار افزاي سرمايه گذاری و نرخ رشداقتصاادی باا
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فراوانی منابع است .برای مثال بسياری از کشورهای نفتی سعی کردهاند که از ايان
درآمدهای سرشار برای تأمين مالی سرمايه گذاریهای متناوع باا هادا گها در
گهت توسعه صنعتی استفاده کنند .اما افکار گدياد در اقتصااد توساعه باه کمباود
پيامدهای خارگی مثبت در بخ منابع طبيعی نسبت به بخ کارخاناهای تاکياد
میکنند .مطالعات قبلی نشان دادهاند کاه مناابع طبيعای ازطرياق ايجااد بيمااری
هلندی دارای اثر رد صنعتی بر اقتصاد است .همچنين به دليا وارد شدن مستقيم
يا از طريق ماليات درآمدهای حاصا از منابع طبيعی به حساذهای دولتای ،فاراهم
کننده ی ايجاد رانتهای گسترده اسات .ازطارا ديگار باه دلياا تغييار رابطاهی
مبادلهی منفی بين کاالهای صانعتی و مناابع طبيعای در بازارهاای گهاانی ،رشاد
اقتصادی کشورهای غنی در مناابع طبيعای ،نسابت باه کشاورهای صانعتی رو باه
کاه بوده است .نشانههايی از اين افکار در متاون توساعه مرباوه باه دهاههاای
 0901و  0991و مدلهای بيماری هلندی مربوه باه ايان دو دهاه وگاود داشاته
است .همچنين از نظر برخی از محققان آثار منفی منابع طبيعی بر کيفيت نهاادی،
کاه دهندهی رشد اقتصاادی باوده اسات .ايان امار صارفا مخاتص ايان دوره و
کشورهای در حال توسعه کنونی دارای منابع طبيعی نبوده اسات و در گذشاته نياز
وگود داشته است .در قرن هفدهم با وگود آن که اسپانيايیها منابع سرشار طا و
نقره را در اختيار داشتند ،اما هلند رشد اقتصادی بيشتری داشت .در قرن  09و 91
همهی کشورهای فقير از لحاظ مناابع طبيعای مانناد ژاپان و ساوئيس نسابت باه
کشوری غنی مانند روسيه گلوتر بودهاند9.
مطالعات تجربی اين بخ شاما مطالعات در ماورد لازوم گادايی از بخا
نفت و تعيين مسيرهای بهينه برای مخارج يا درآمدهای دولت است .اين مطالعاات
با بررسی اثرات منفی بخ نفت بر اقتصاد خواستار کاه و حذا بخا نفات از
اقتصاد میباشند که به نوعی ررورت اين بررسی را تأييد می کنند .نقطاهی تشاابه
اين مطالعات با بررسی حارر در تعيين مسير بهينهی مالياتها است .اين مساير باا
اهداا و روشهای متفاوتی تعيين شده است.
کيا )9111( 1ثبات سياست مالی در دو کشور ايران (کشاوری توليدکننادهی
نفاات) باارای دورهی  0911-9119و ترکيااه (کشااوری توليدکنناادهی محصااوالت
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کشاورزی) برای دورهی  0901-9110هم در فلای تصاادفی و هام غيرتصاادفی را
بررسی کرد .وی در اين مطالعه با استفاده از متدولوژی خاصی 9فرآيندهای بودگه-
ای و مالی هر دو کشور را مورد ارزيابی قارار داده اسات .همچناين براسااس مادل
هموارسازی ماليات بارو 0،سياست مالی ايران ماورد آزماون قارار گرفتاه اسات .بار
اساس برخی از نتايج سياست مالی در هر دو کشور پايدار نبوده است .ع وه بر ايان
سياست مالی در ايران با وابستگی به درآمدهای نفت و گاز سياساتی معتبار نباوده
است .همچنين بر اساس نتايج اين تحقيق سياست ماالی در اياران چاه در فلاای
تصادفی و چه در فلای غيرتصادفی پايدار نبوده است.
ساالی مارتين و سابرامانيان )9119( 1در مطالعهی موردی کشور نيجريه بار
پايداری و معنی دار بودن اثر منفی نفت بر رشد اقتصاادی از طرياق آثاار ملار بار
کيفيت نهادی تأکيد کردهاند .در اين تحقياق روناد تغييارات قيمات نفات و باروز
شوکهای نفتی و ارتباه آن با روند سرمايه گذاریهای دولتای در نيجرياه بررسای
شده است .نتايج نشان داد با افزاي درآمدهای نفتی سرمايه گاذاریهاای دولتای
نيز به همان نسبت افزاي يافته است و سهم بااليی از  GDPآن کشور را باه خاود
اختصاص داده است .همچنين افزاي درآمدهای نفتی سبب بهبود نسبی وراعيت
شغلی و درآمدی مناطق شهری نسبت به مناطق روساتايی شاده اسات و مهااگرت
نيروی کار روستايی به شهرها را به دنبال داشته است .نتيجهی اين امر نيز کااه
توليد محصوالت کشاورزی و افزاي قيمت مواد غذايی بوده است.
لکوود 8و ديگران ( )9111در مطالعهای مدلی پوياا و دو بخشای از سياسات
مالی بهينه را با هدا برقراری ثبات ارائه دادهاند .در ايان تحقياق تعاادل سياسای
تعيين کنندهی مسير مخارج دولتی ،مالياتها و اوراق قرراه باوده اسات .در ايان
مطالعه ،انگيزههای سياسی در مادلی پوياا و درگاهی دوم از سياسات ماالی بهيناه
نشان داده شده است .آنها با استفاده از روش مارکو مسيرهای بهينه بارای مخاارج
دولت ،درآمدهای مالياتی و اوراق قرره استخراج کردند .همچنين با باه کاارگيری
دادههای يونان مسيرهای بهينه را برای سالهای  0991-0901برآورد کرده اند.
9

Cointegration and multicointegration methodologies
Tax Smooting
1
Sala-i-Martin and Subramanian
8
Lockwood
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بر اساس مطالعه بارنت و اسوسکی )9119( 9کشورهای توليد کننادهی نفات
با چال تمام شدن و نامطمئن بودن منابع روبرو بودهاناد .در ايان تحقياق برخای
اصول مهم برای صورت بندی (تعياين) و ارزياابی سياسات ماالی در ايان کشاورها
پيشنهاد شده است .بر اساس برخی از نتايج نشان دادن تاراز غيار نفتای باه طاور
برگسته در صورتبندی سياست مالی دارای اهميت است .تعديا توازن غيار نفتای،
مخصوصاً مخارج الزم است و اندوختن تا دارايیهاای ماالی قاباا تاوگهی در طاول
دوران توليد نفت برای دولت الزم است .تجمع دارايی در تمام سالهای توليد نفات
به قدر کافی برای حمايت سياست مالی در دورههای بعداز توليد نفت الزم است.
کاالمو )9100(01رقابت مالياتی را در يک مدل دو کشوری در حالت ورع
ماليات مشخص بر درآمد شرکت ها به وسيله دولت های محلی بررسی کرد .هدا
از اين تحقيق يافتن نرخ ماليات بهينه در شرايط مختلف از نظر وگود يا عدم وگود
ريسک بوده است .در اين تحقيق برای يافتن نرخ ماليات بهينه از تابع ارزش و
معادلهی بلمن استفاده شده است.
صبری بقايی و محمد زاده اصا ( )0989بر مبنای ياک مقايساهی تطبيقای
بين  99کشور 00منتخب ساختار مالياتی ايران را نامناسبترين ساختار دانساتهاناد.
بر اساس نتايج اين تحقيق رشاد چشامگير ساهم درآمادهای نفتای در درآمادهای
عمومی دولت از سال  0999به بعد مانع از ايجاد نق کافی مالياتها به عنوان يک
شيوهی مشخص و مرسوم در تأمين درآمدهای دولت بوده است.
مهرآرا و نيکی اسکويی ( )0989در مطالعهای به بررسی اثرات پويای تکاناه-
های نفتی بر روی متغيرهای اقتصاادی باا اساتفاده از مادل خاود تورايد بارداری
ساختاری ( )SVARپرداختهاند .در اين مطالعه با استفاده از دادههاای سااالنه طای
دورهی  0901-9119اثرات متقابا پويا از تکانههای ايجااد شاده در الگاو تجزياه و
تحليا شده است .بر اساس نتايج درگاهی بارون زايای قيمات نفات در عربساتان
سعودی و کويت نسبت به ايران و اندونزی پايينتر بوده اسات .وابساتگی و آسايب

Barnett and Ossowski

Kalamov

9

10

 00آرژانتين ،برزيا ،مصر ،هند ،اندونزی ،کويت ،کره گنوبی ،مالزی ،مکزياک ،ماراک  ،پاکساتان ،ساري نکا،
تايلند ،ترکيه ،ونزوئ  ،ايران ،استراليا ،هلند ،آلمان ،سوئد ،امريکا ،انگلستان.
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پذيری اقتصاد نسبت به درآمدهای نفتی باه ترتياب در عربساتان ساعودی و اياران
بيشتر از دو کشور ديگر بوده است.
گعفری و منتظر ( )0980از روش دلفای بارای تصاميم گياری گروهای و از
نظريهی فازی برای مدلسازی متغيرهای زبانی و عادم قطعيات موگاود در نظرياات
متخصصان استفاده کردهاند .بر اساس آن طای ساه پاناا دلفای فاازی ،مهمتارين
سياستهای مالياتی کشور استخراج شده است.
گعفری صميمی و طهرانچيان ( )0989سياساتهاای پاولی و ماالی بهيناه،
برای دورهی برنامهی سوم توسعهی اقتصادی ،اگتماعی و فرهنگای کشاور (-0919
 )89در نظام نرخ ارز شناور را به صورت کمی بررسی کردهاند .برای ايان منظاور از
تابع زيان رفاهی بين دورهای و الگاوريتم کنتارل بهيناهی تصاادفی ( )OPTCONو
درآمدهای مالياتی به عنوان متغير کنتارل اساتفاده شاده اسات .مقايساهی نتاايج
حاصا از اتخاذ سياستهای پولی و مالی بهينه ،با نتايج حاصا از اگارای سياسات-
های ک ن پيشنهادی برنامهی سوم ،در يک الگوی شبيه سازی شدهی اقتصاد ايران
در نظام نرخ ارز شناور نشان دهندهی بيشتر بودن درآمدهای مالياتی بهيناه بيشاتر
از مقادير پيشنهاد شده آن در برنامهی سوم توسعه بوده است.
 -3معرفی الگو
 -1-3بهینه یابی پویا

ماهيت کمی متغيرها در برخی علوم سبب توساعه بهيناه ساازی باه عناوان ياافتن
مقدار (يا مقاديری) از يک مجموعاهی ممکان کاه بتواناد تاابع هادا مساأله را در
ورعيت پايدار قارار دهاد ،شاده اسات .اماا باا توگاه باه نقا زماان در تعياين
مجموعهی ممکن و تابع هدا ،به تدريج بهينهيابی پويا نيز مورد توگه قارار گرفتاه
است .در مسائا بهينه يابی پويا زمان دارای نق اساسی است.
برنامه ريزی پويا و کنترل بهينه شباهت زياادی دارناد .برناماه ريازی پوياا
ريشه در کار بلمان ( )0991دارد در حاليکاه کنتارل بهيناه باه ريارايدان روسای
پنترياگين 09و همکاران در اواخر 0991نسبت داده شده است .در عين حاال کاه
هر دو برای زمان هاای پيوساته و گسساته کااربرد دارناد اماا در مساائا اقتصاادی
گسسته اغلب از برنامهريزی پويا و در مساائا اقتصاادی پيوساته بيشاتر از کنتارل

Pontryagin

09

 98





فصلنامه اقتصاد مقداری ،دوره  ،شماره ،

بهينه استفاده میشود .اين موروع در سالهای اخير در اقتصاد کا ن بسايار راياج
است(زايتز.)9111،09
برنامهريزی پويا روشی برای حا عاددی مادلهاای پوياا اسات .ايان روش
انعطااپذيری قابا توگهی را برای موقعياتهاای دنياای واقعای مانناد مادلهاای
اقتصادی در شرايط نااطمينانی يا مدلهای اقتصادی غيرخطی ارائه میکند(لوهانو و
کينگ .)9110،01بر خ ا کنترل بهينه ،برنامهريزی پويا در هر دو مسائا پيوساته
و گسسته زمانی کاربرد دارد .به طور کلی برنامهريزی پوياا بارای بحار در مساائا
تصادفی قدرتمندتر از کنترل بهينه است و هماواره باه برخای تفکياکپاذيریهاا و
پيوستگی ،که فره اصلی کنتارل بهيناه اسات ،نياازی نادارد .برناماهريازی پوياا
همچنين در موارد ظهور ناسازگاری (ناهمسانی) زمانی کاربرد دارد در صورتيکه ايان
موارد با روش کنترل بهينه برای تجزيه و تحليا دشوارتر است .برناماه ريازی پوياا
قابليت کاربرد در فلای معين و تصادفی را نيز دارد(تامسون ، 9119 ،09پورکااظمی
و لطفی مزرعه شاهی.)0991 ،
مسالهی بهينه سازی با زمان گسسته به صورت زير قابا تعريف است.
T

) max  Ft  X t , ut   W0 ( X T 1
t  0,..., T

t 0

X T 1  Qt  X t , ut ,
X 0  xi0

() 0

X T 1  0

ut  

در رابطه فوق  xitمتغيرهای حالت ut ،متغيرهاای کنتارلF ،

تاابع هاداQ ،

تابع انتقال است .محدوديتهای اين مساله در بر دارنادهی تاابع انتقاال بارای هار
متغير حالت ،شرايط اوليه هر متغير حالت ،شرايط پايانی هار متغيار حالات و ياک
مجموعه محتما (ممکن) برای متغيرهای حالت است.
رابطه ( )0قابا حا با معادالت بلمن بارای اساتخراج تاابع سياساتی پايادار
زمانی است .فره کنترل هر دو تابع هدا و محدوديتهاا در طاول زماان (  ) utو
09

Zietz
Lohano and king
09
Thompson
01
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تاثير بر متغيرهای حالت (  ) X t  s 1و بعد هم با تاأخير بار تاابع هادا ( ) Ft  s (.باا
فره  ) s  tدر نظر گرفته شده است .در اين راستا حا بر اساس معاادالت بلمان
به صورت زير است.
()9
WT t 1  X t   max Ft  X t , ut   Wt t  X t 1 ,
t  0,.., T
توابع سياستی استخراگی از رابطه ( )9به صورت زير است.

X t 1  f t  X t 

()9

ut  ht  X t 

ويژگی اين توابع سياستی ثابت بودن در طول زمان است.
بنابر روابط فوق ،تابع ارزش به صورت زير است.
()1
WT t 1  X t   max Ft  X t , ut   WT t Qt  X t , ut 
بنابراين معادلهی بلمن را میتوان به فرم سادهی زير در نظر گرفت:
() 9
)V ( x)  max f ( x, u )  V ( x

که  xبيان کنندهی مقدار متغير در دورهی بعد است.
 -2-3روش تحقیق

برای رسيدن به هدا اين پاژوه و تعياين مساير بهيناهی ماليااتهاا در گهات
کاه وابستگی بودگهی عمومی دولت به درآمدهای نفتی از معادلهی بلمن به فرم
( )9استفاده شده است .بدين منظور تابع هدا ،ماکزيمم کردن مطلوبيت حاصا از
مخارج دولت است .مخارج عمومی يا مخارج گاری دولت در تابع هدا باه صاورت
زير در نظر گرفته شده است.
( )0

0  1

t1

  uG 
t

t

Max

t0

در رابطه فوق  u Gt تابع مطلوبيت حاصا از مخارج دولات و  نارخ تنزياا و t

زمان است .همچنين تابع انتقالی به صورت زير است.
Gt  TRt 1  f TRt 
( )1
در رابطه فوق  TRنماد درآمد مالياتی دولت است .سمت راست عبارت فوق تاابعی
از درآمدهای مالياتی و معرا نحوهی ارتباه درآمدهای ماليااتی طای زماان اسات.
همچنااااااين باااااارای حااااااا مسااااااالهی فااااااروه  TR00, Gt  0و
 u0  , u0, u0, f 0  , f   0, f 0, f   0.xدر نظر گرفته شده
است.
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با توگه به تابع هدا و تابع انتقال و با باه کاارگيری معادلاهای باه فارم ()9
معادلهای به شکا زير در نظر گرفته شده است.
()8
}V TRt   Max{u f TRt   TRt 1   V TRt 1 
TRt 1

معادلهی فوق نمايانگر معادلهی بلمن (تابع ارزشای) اسات .حاا ايان رابطاه
تعيين کننده مسير بهينهی مالياتها است .در واقع اين فرم کلی معادلاهی بلمان،
مسير تعيين برای درآمدهای ماليااتی باا هادا رشاد بهيناهی سااالنه درآمادهای
مالياتی و تامين مخارج دولت است.
برای حا اين معادله ،شرايط مرتبهی اول بهينه سازی به صورت زير است.
()9
 u f TRt   TRt 1   V TRt 1   0
در ساده سازی گمله دوم عبارت سمت چپ ،00زمان  tبه صورت زير تعرياف شاده
است.
()01
V TRt   u f TRt   TRt 1  f TRt 
که در آن تابع سياستی بهينه تابعی غيرنزولی از  TRtو  hTRt   TRt 1است.
مطابق اهداا اين تحقيق و بر اسااس باروک و ميرماان )0919(01تواباع باه
صورت زير در نظر گرفته شده است.
uG   LN G 

()00

0(  1)1

 At 1TR , At 0,

 1

f TR  ct 1Gt 1TRt
G
At 1  ct 1 t 1
TRt

در رابطه فوق  متوسط کشا ماليااتی و  cراريب تعياين کننادهی اخات ا
افزايشی يا کاهشی درآمدهای مالياتی و مخارج دولت است.
نتايج زير تابع ارزش بهينه و تابع سياستی با حا معادلهی بلمان باه صاورت
زير است.


   1
1 
V TR  1     LN a  11    1  
LN ct 1Gt 1   1
1    1

( )09
 1

LN TR
1    1

()09



 At 1 (  1)TRt

 1

TRt 1  ct 1Gt 1 (  1)TRt

 .00که گملهی دوم عبارت سمت چپ با استفاده از فرمول  Benveniste-Scheinkmanحاصا شده است.

Brock and Mirman
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 -4حل عددی الگو

به منظور کاربرد تجربی الگو ،مقدار  برابر با متوسط کش مالياتی در نظر گرفتاه
شده است .همچنين اين مقدار برای سالهای آتی ثابت فره شده است .ميانگين
کش مالياتی برابر با  0/199با محاسبه ميانگين کش مالياتی بارای دورهی -80
 0901در نظر گرفته شده است .نرخ تنزيا (  ) نيز با داشتن نرخ بهاره محاسابه
شده است .به دليا ثابت بودن نرخ بهره ( )1/11طی دورهی  0981-80همين نرخ
برای سالهای آتی نياز ثابات در نظار گرفتاه شاده اسات .سااير درآمادها شااما
درآمدهای حاصا از صادرات نفت و گاز به عنوان درآمادهای غيار ماليااتی در نظار
گرفته شده است.
در رابطه با متغير برونزای  Gدو سناريوی متغيار مخاارج عماومی دولات و
اهداا سند چشمانداز و مخارج گاری دولت و اهداا برنامهی پنجم توسعه در نظار
گرفته شده است.

 -1-4چناریوی اول

در اين ساناريو  Gباه عناوان مخاارج عماومی دولات در نظار گرفتاه شاده اسات.
مقاديرآتی اين متغير بر اساس روند قبلی در نظر گرفته شده اسات .هادا در ايان
سناريو يافتن مسيری بهينه برای درآمدهای مالياتی برای تاامين مخاارج دولات در
سال  0111بوده است.
با در نظر گرفتن ميانگين کشا ماليااتی و نارخ بهاره  1/11باا اساتفاده از
دادههای موگود برای درآمدهای مالياتی و مخارج دولت برای سالهاای 0901-89
مقادير حاصا شده برای رريب  cطبق رابطه ، TRt 1  ct 1Gt 1 (  1)TRt 1
به ميزان  9/0استخراج شده است .همچنين متوسط افزاي رريب  cطی ساال-
هااای  0908 -89تقريب ااً براباار صاافر بااوده اساات .بااا اسااتفاده از فرمااول فااوق
تغيير در  cبه دليا تغيير ناگهانی در  Gt 1يا  TRt 1بوده است.
با توگه به تابع سياستی بهينه و با دقت در تورايحات فاوق در زماان t  1
تمام متغيرها و پارامترها معين بوده است و تنهاا  cدر ايان تاابع نامشاخص باوده
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است که به گای اين مقدار ابتدا ميانگين آنرا قرار داده و ساپس باا اساتفاده از نارم
افزار  Matlabو با توگه به هدا ،مقادير آن مشخص شده است.
 -1-1-4تداوم مسیر فعلی درآمدهای مالیاتی

در قسمت اول اين سناريو هدا يافتن مسير فعلی درآمدهای مالياتی بوده است .با
توگه به مقادير حاصا شده برای  ، cايان پاارامتر دارای مياانگينی باه ميازان 9/0
بوده است و متوسط افزاي رريب  cطی ساالهاای  0989 -0908تقريبااً برابار
بوده است .با گايگذاری اين مقادير برای  cدر تابع سياستی بهينه ،مساير مقاادير
درآمدهای مالياتی طی سالهای  0980-0111به صورت نمودار ( )0بوده است.
نمودار  :1مسير فعلی درآمدهای مالياتی در کنار مخارج دولت

در واقع اين قسمت از اين سناريو باه معنای تاداوم وراع فعلای درآمادهای
مالياتی بوده است .يعنی با گمع آوری ماليات به شيوه فعلای مقااديری مطاابق باا
مسير فوق برای درآمدهای آتی ماليات حاصاا خواهاد شاد .باا تاداوم درآمادهای
مالياتی و مخارج دولت باا روناد قبلای ،وابساتگی باه درآمادهای ماليااتی (نسابت
درآمدهای مالياتی به مخارج دولات) در حاد  91درصاد پاي بينای شاده اسات.
بنابراين کاهشی در وابستگی به درآمدهای نفتی نخاواهيم داشات .شاوکی کاه در
سال  0119به درآمدهای مالياتی وارد شاده باه علات افازاي ناگهاانی در مخاارج
دولت در اين سال بوده است که با فرآيند روندسازی اين مقادار پاي بينای شاده
است.
 -2-1-4تعیین مسیر بهینهی درآمدهای مالیاتی

در قسمت دوم اين سناريو مخارج دولت همانناد قسامت اول در نظار گرفتاه شاده
است .برای  cع وه برگايگذاری ميزان متوسط آن ،ميزان افزاي های متفاوتی باا
هدا تامين مخارج دولت به وسيله ی درآمدهای مالياتی در سال 0111نيز در نظار

تعيين مسير بهينهی مالياتها در گهت کاه

وابستگی بودگهی دولت ...
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گرفته شده است .در نمودار ( )9به ازای افزاي های مختلاف در دامناهی 1/0-1/9
برای  cمسيرهايی استخراج شده است.
نمودار  :2مسير بهينهی درآمدهای مالياتی به ازای افزاي های مختلف برای c

همانگونه که م حظه میشود تأمين مخارج دولات باا افازاي سااالنه 1/1
برای  ، cامکان پذير خواهد شد .که با محاسبهی دقيقتار ايان مقادار برابار 1/19
است .ترسيم ارقام نمودار ( )9اين نمودار در کنار مخاارج ماليااتی باه صاورت زيار
است.
نمودار  :3مسير بهينهی درآمدهای مالياتی در کنار مخارج دولت

سااالنه  1/19بارای  ، cمخاارج عماومی دولات در ساال

بنابراين با افزاي
 0111قابا تامين است.
با بررسی نرخ رشد درآمدهای مالياتی در سالهای پيشين درخاواهيم يافات
که مسير فوق دور از دسترس يا آرمانی نيست ،چرا کاه مياانگين رشاد درآمادهای
مالياتی طی سالهای  01-80تقريباً برابر 1/9بوده است .در حاالی کاه ايان مقادار
برای سالهای  0111-0989با اين روند برابر  1/08میباشاد ،ايان مقايساه نشاان
مای دهاد کااه ايان مساير قابااا دساترس خواهااد باود و باا برنامااه ريازی دقيقاای
میتوان به اين مسير دست يافت .نکتهی قابا توگه اين است کاه مقاادير مخاارج
دولت برای سالهای آتی با فاره تاداوم روناد فعلای پاي بينای شاده اسات .در
صورتیکه اگر برنامه ريزان اين مقادير را برای سالهای آتی در دست داشته باشاند
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به راحتی میتوانند مسير بهينهای که اين مخارج را تأمين مینمايد به دست آورناد
و در گهت نزديک کردن مسير موگود درآمدهای ماليااتی باه مساير حاصاا شاده
ت ش نمايند.
با اين مسير وابساتگی باه درآمادهای ماليااتی ياا باه عباارتی ديگار ،نقا
درآمدهای مالياتی در تأمين مالی مخارج دولت رفته رفته افازاي يافتاه و در ساال
 0111به مقدار يک واحد می رسد .افزاي اين وابستگی به معنی کاه وابستگی
بودگهی عمومی دولت به درآمد نفت است.
 -3-1-4مقایسهی مسیر فعلی و مسیر بهینهی درآمد مالیاتی

در تمودار ( )1دو مسير فعلی و بهينهی درآمدهای مالياتی نشان داده شده است.
نمودار  :4مسير فعلی درآمدهای مالياتی در کنار مسير بهينه

مسير بهينهی نرخ رشد باالتری را نسبت به مسير فعلی دارا است .همانطور
که عنوان شد با مسير بهينهی فوق میتوان تا سال  0111مخارج عماومی دولات را
تأمين مالی نمود و تداوم مسير فعلی نمیتواند ما را به ايان هادا برسااند .شاايان
ذکر است مسير فعلی به عنوان ميانگين مسير با شرايط فعلی است .چارا کاه نارخ
رشدی که برای اين مسير در نظر گرفته شده ميانگين نرخهای رشد  cبوده اسات.
بنابراين اگر  cرشدی مانند ورعيت کناونی داشاته باشاد مسايری نوساانی بارای
درآمدهای مالياتی حاصا خواهد شد که ميانگين اين مسير ،مسايری اسات کاه باا
رشد صفر برای  cترسيم شده است.
 -2-4چناریوی دوم

در اين سناريو مخارج گاری دولت به گای مخاارج عماومی آن قارار گرفتاه اسات.
برای مخارج گاری دولت نيز همانند مخاارج عماومی اداماهی روناد فعلای در نظار
گرفته شده است .با استفاده از نرم افزار  Eviewsمقادير آتی مخارج گاری دولات
پي بينی شده است.

تعيين مسير بهينهی مالياتها در گهت کاه

وابستگی بودگهی دولت ...
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همانناااااااد سااااااااناريوی اول باااااااا اسااااااااتفاده از فرمااااااااول
 TRt 1  ct 1Gt 1 (  1)TRt  1مقادير  cرا برای سالهای گذشاته باه دسات
آورده تااا طبااق اط عااات گذشااته بهتاارين مسااير ممکاان شناسااايی شااود .تمااام
گايگذاری ها در اين تابع مانند سناريو اول بوده با اين تفاوت که در ايان ساناريو G
نمايندهی مخارج گاری دولت بوده است.
 -1- 2-4تداوم روند فعلی برای درآمدهای مالیاتی

تداوم روند فعلی برای درآمدهای مالياتی باه معنای اتخااذ مياانگينی برابار مقاادير
گذشته  cو افزاشی برابر با ميانگين افزايشی تا کنون بوده اسات .مقادار مياانگين
 cبرابر  9و متوسط افزاي آن صافر منظاور شاده اسات .بار ايان اسااس مساير
درآمدهای مالياتی در کنار مخارج گاری دولت به صورت نمودار ( )9استخراج شاده
است.
نمودار  :5مسير فعلی درآمدهای مالياتی در کنار مخارج گاری دولت

طبق نتايج حاصا شده با ادامه اين ورعيت (تا زمانيکه ميانگين رشد  cبرابر
صفر باشد) تأمين مخارج گااری توساط درآمادهای ماليااتی از 19درصاد در ساال
 0980به  19درصد در سال  0999میرسد که هدا برنامه تأمين نمیشاود .ايان
مقدار برای سال ( 0989شروع برنامه)  19درصد میباشاد کاه طباق برناماه بارای
آخرين سال يعنی  0999بايد تقريباً برابر011درصد باشد که اين مسير اين هدا را
تأمين نمیکند.
 -2-2-4تعیین مسیر بهینهی درآمدهای مالیاتی

گهت تعيين مسير بهينهی درآمدهای مالياتی با هدا تامين مخارج گاری دولت تا
سال پايان برنامهی پنجم همانند سناريوی قبا افازاي هاای مختلفای را بارای c
تعريف کرده و مسيرهای مطابق با آن افازاي هاا را ترسايم نماوده و مساير بهيناه
برگزيده شده است .به دليا قابا توگه باودن اخات ا باين درآمادهای ماليااتی و
مخارج گاری دولت ،از ميزان افزاي  1/9شروع کرده و مسيرها ترسيم شده است.
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نمودار  :6مسير درآمدهای مالياتی با افزاي

های مختلف در C

طبق نتايج حاصا شده ميزان افازاي  1/9بارای  cمساير بهيناهای را باه
دست میدهد که طبق آن درآمادهای ماليااتی  01درصاد در ساال  0989و 011
درصد در سال  0999مخارج گاری دولت را تأمين مالی خواهاد کارد .نارخ رشاد
درآمدهای مالياتی طبق اين مسير به شرح گدول زير بوده است.
جدول  :1نرخ رشد درآمدهای مالياتی برای تأمين مالی درآمدهای گاری بودگه
سال

0980

0981

0988

0989

0991

0990

0999

0999

نرخ رشد

1/91

1/09

1/99

1/90

1/91

1/99

1/9

1/09

اين نرخهای رشد از طرفی به ميزان مخارج گاری دولت نيز وابسته است .به
هر حال با اين روند برای مخارج گاری دولت بهترين مسيری که میتواند ماا را باه
هدا تأمين مخارج گاری دولت تا افق ساال  0999برسااند مسايری اسات کاه از
افزاي  1/9برای  cپيروی کند .بديهی است هم در مورد اين مسير و هم مسيری
که برای مخارج عمومی دولت تعريف شده هر دو با فره مقاادير ذکار شاده بارای
مخارج گاری و عمومی بهينه هستند و اگر اين مقادير بنابر هر دليلای تغييار کنناد
مطابق تابع سياستی بهينه مسير بهينه مطابق با آن مخارج حاصا خواهد شد.
 -3-2-4مقایسهی مسیر فعلی و مسیر بهینهی درآمد مالیاتی

در نمودا ( )1دو مسير فعلی و بهينهی درآمدهای ماليااتی بارای مخاارج گااری در
کنار هم ترسيم شده است.
نمودار  :7مقايسهی تداوم مسير فعلی درآمدهای مالياتی و مسير بهينه

تعيين مسير بهينهی مالياتها در گهت کاه

وابستگی بودگهی دولت ...
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مطابق اط عات نمودار ( )1تداوم مسير فعلی نمیتواند ما را به هدا گادايی
بودگه گاری از نفت برساند و برای رسيدن به هدا عادم وابساتگی ،مساير بهيناه
مناسب به نظر میرسد .ميانگين نرخ رشد درآمدهای مالياتی برای اين مسير برابار
 1/90میباشد که اين مقادار طای ساالهاای  80-01برابار  1/99اسات همچناين
باالترين نرخ رشد در اين مسير برابر 1/99میباشد در حاليکاه در گذشاته ماا نارخ
رشد  1/9را نيز تجربه کردهايم .بنابراين ،اين مسير نيز مانند مساير قبلای مسايری
دست نيافتنی و آرمانی نمیباشد.
از آنجايی که سال شروع ترسيم تمامی مسيرها را  0989در نظار گرفتاهايام
لذا مقادير تمامی متغيرها برای سال  ،0980به دليا انطباق اوليه مسيرها باا مساير
موگود درآمد مالياتی ،بنابر دادههای موگود گايگذاری شده و پس از آن يعنی برای
سالهای  0981و بعد از آن از مقادير ميانگين استفاده شده است.
البته نمودارها و تخمينهای برآورد شده با فره ثبات شرايط ترسيم شاده و
ممکن است با آمارهايی که در سالهای آتی از عملکرد اقتصاد حاصا شود متفااوت
باشد که اين تفاوت ناشی از تعدي تی است که در اقتصاد صورت میگيارد و هادا
اين مطالعه نيز رسيدن به تعدي ت مطلوذ در گهت اهداا برنامهی توسعهی پنجم
و سندچشمانداز میباشد.
 -5نتیجهگیری و پی نهادها
در اين مطالعه اين مسير مطابق تاابع سياساتی بهيناهای کاه باا اساتفاده از
معادالت بلمن حاصا گشته ،ترسيم شده است .در واقع اين مسير با در نظر گرفتن
دو هدا تأمين مخارج گاری در پايان برنامهی پنجم و تأمين مخارج عمومی دولات
در پايان سندچشمانداز ترسيم شده است .نتايج حاصله نشان مایدهاد باا اداماهی
مسير فعلی درآمدهای مالياتی ،به هيچيک از اهداا فاوق نمایتاوان دسات يافات.
بنابراين فرريهای که در ابتدا مطرح شد مبنی بر اينکه درآمدهای مالياتی با پويايی
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کنونی امکاان کااه وابساتگی بودگاهی دولات باه درآمادهای نفتای را ممکان
نمیسازد ،تأييد خواهد شد .نکات اصلی در امتداد مسير حاصله اين اسات کاه اوالً:
از آنجايی که مقدار مخارج دولت در هر زمان و تفاوت آن با درآمدهای ماليااتی کاه
تا آن زمان گمعآوری شدهاند بر مقدار درآمدهای مالياتی بهينه تأثيرگذار است ،لاذا
برای تعيين اين مسير مقدار اين مخارج برای دورهی مورد نظر بايد مشاخص باشاد
که در اين مطالعه ،اين مقادير به فره تداوم روند فعلای مخاارج دولات گايگاذاری
شده است .اين نتيجه معقول به نظر میرسد چرا که هدا تأمين مخارج دولات در
دورهی زمانی مشخصی است و اگر مقادير اين متغير تغيير کناد منطقای اسات کاه
مسيری مطابق با مقادير گديد حاصا شود.
ثانياً :با توگه به نرخ رشد درآمدهای ماليااتی در گذشاته و مقايساهی آن باا
نرخ رشد اين درآمدها در طول مسير بهينه ،اين نکتاه آشاکار مایشاود کاه مساير
بهينهی حاصله مسيری دست يافتنی است .شايد يکی از داليلی کاه نمایتاوان باا
تداوم مسير فعلی درآمدهای مالياتی به اهداا فوق دست يافت نوسانات موگاود در
نرخ رشد درآمدهای ماليااتی و مخاارج دولات باشاد (ناه پاايين باودن نارخ رشاد
درآمدهای مالياتی) که حصول به مسيری هموار برای درآمدهای مالياتی بيانگر ايان
نکته میباشد .افزايشی بودن اين مسير نيز اوالً به دلياا وگاود کساری در بودگاه
میباشد که همين موروع باعر میشاود تاا نسابت مخاارج دولات باه درآمادهای
مالياتی مقداری بزرگتر از  0را اتخاذ نماوده و رشاد درآمادهای ماليااتی را تشاديد
نمايد .ثانياً از آنجايی که متوسط کش مالياتی بزرگتر از يک است نشان دهندهی
وگود ظرفيت مالياتی باالقوهی باااليی اسات کاه مایتاوان باا بهارهگياری از آنهاا
درآمدهای مالياتی را افزاي داد .ثالثاً برای نيا به اهاداا تاأمين ماالی بودگاهی
دولت راهحا عددی الگو روندی افزايشی را برای رريب  cپيشنهاد میدهد که اين
افزاي نيز به افزاي درآمدهای مالياتی میافزايد .اگر چه پارامترهاای ديگاری در
تابع سياستی بهينه وگود دارند که تاحدی اين افزاي ها را تعديا مینمايد .اما در
نهايت اين تابع برای تأمين هدا مسيری افزايشی را پيشنهاد میدهد .که با توگاه
به نرخ رشد اين مسير و نرخ رشدهای موگود برای درآمدهای ماليااتی ايان مساير،
مسيری آرمانی و دور از دسترس نمیباشد .با اين حال اگار نتاوان باه ايان مساير
دست يافت میتوان با کوچکسازی حجم دولت با اگرای اصا  11قاانون اساسای و
اص ح نظام مالياتی به مسيری نائا شد کاه باا پياروی از آن بارای تاأمين مخاارج
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عمومی تنها درآمدهای مالياتی کفايت کند و اقتصادی بدون نفت را تجرباه نمااييم.
نکتهی گالب در اين مدل قابليت گسترش آن میباشد ،به اين ترتيب کاه باا تغييار
اندکی در مدل میتوان آنرا به الگويی مبدل سااخت کاه پاساخگوی تعياين مساير
بهينهی مالياتها برای اقتصادهايی باشد کاه آن اقتصاادها دچاار ماازاد و ياا حتای
توازن بودگه میباشند .همچناين ايان مادل بارای تعياين مساير بهيناهی سااير
متغيرهای اقتصادی چون سرمايه و غيره نيز کاربرد دارد.
پی نهادات
 -0طبق اين مطالعه ،مسير درآمدهای ماليااتی باه متغيار برونازای مخاارج
دولت وابسته است در اين مطالعه مقادير اين متغير صرفا بر مبنای مقاادير گذشاته
پي بينی و گايگذاری شده در صورتيکه اگر مقادير اين متغير برای سالهای آتای
مشخص باشد مطمئناً مسيری که حاصا میشود واقعیتر خواهد باود .پيشانهادی
که در اين رابطه مطرح میشود اين است که اگر سياستگذاران در پای حصاول باه
مسيری بهينه در گهت هدا تأمين مالی مخارج دولت میباشند ابتدا باياد مقاادير
مخارج دولت به طور صحيد تعريف شود.
 -9از آنجايی که مخارج دولت متغيری برونزاست و مطابق تابع سياساتی بار
رشد درآمدهای مالياتی تأثيرگذار میباشد لذا پيشانهادی کاه باه سياسات گاذاران
می شود اين است که برای برنامه ريزی در مورد اين متغير برونزا نوسانات ناگهانی را
تعديا نموده و روندی م يم برای آن در نظر گرفته شود.
 -9از آنجايی که اکثر متغيرهای اقتصادی از هام تاأثير مایپذيرناد و بارهم
تأثير میگذارند ،به نظر میرسد اگر بتوان چنين مسيری را بارای سااير متغيرهاای
اساسی اقتصادی تعيين نمود با مقايسه و تطبيق آنها میتوان به نتايج مفيدی دست
يافت که در برنامه ريزیهای آينده میتوان از اين نتايج بهره برد.
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