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 چکيده

، پيامدها و 1631ي وجود آمده در اثر افزايش شديد زاد و ولد ابتداي دههجمعيت بهتغيير ساختار سنی 

ها چگونگی تأثيرپذيري درآمدهاي مالياتی دنبال داشته است. يکی از اين پرسشهاي متعددي را بهپرسش

، ؤالساين  ي حاضر در پی يافتن پاسخی مناسب برايدولت از تغيير ساختار سنی در جامعه ايران است. مقاله

 کند که يکی از متغيرهايمبانی نظري اقتصادي تصريح می بر اساستابعی را براي درآمدهاي مالياتی دولت 

توسط  راًياخي اين تابع، تغييرات ساختار سنی جمعيت است. در اين مقاله با استفاده از روشی که دهندهتوضيح

بينی درآمدهاي است تابع موردنظر برآورد شده و به پيش ابداع شده 2112گيزلز، سانتاکالرا و والکانو در سال 

هاي مربوطه در بازه زمانی فصل اول رابطه تصريح شده فوق، به کمک داده مالياتی دولت پرداخته شده است.

نی بيبرآورد شده و سپس با استفاده از برآورد رابطه، اقدام به انجام پيش 1632تا فصل چهارم سال  1631سال 

در برآورد اوليه رابطه  1636اطالعات مربوط به سال  .گرديده است 1636مالياتی دولت براي سال  درآمدهاي

بينی الگو را خارج از محدوده برآورد محک بيان شده، مورد استفاده واقع نشده تا بتوان براساس آن قدرت پيش

يال محاسبه گرديد که با مقايسه ميليارد ر 1/113637شده معادل بينی زد. در نهايت درآمدهاي مالياتی پيش

 بينی خوب الگو است.ميليارد ريال است حاکی از پيش 3/113371معادل  کهآنبا مقدار واقعی 

 

 .ساختار سنی جمعيت، درآمد مالياتی هاي ترکيبی با تواتر متفاوت، ميداس،الگوي داده :هايدواژهکل

 

 .JEL :,C53 ,E27 ,J10 H29 بنديطبقه
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 . مقدمه1
کننده درآمدهای مالیاتی دولت، متغیر دیگری که نقش مهمی را در در کنار متغیرهای معمول تعیین

 بررسی عامل ساختار سنی جمعیتگیری درآمدهای مالیاتی دارا است، ساختار سنی جمعیت است. شکل
شکل ها در طول زمان تغییر زیادی نکرده و هرم سنی آن جامعه به در جوامعی که ساختار سنی آن

 06استوانه است، اهمیت چندانی ندارد؛ ولی بررسی اینکه یک انفجار جمعیتی نظیر انفجار جمعیتی دهه 
و این امر چه تأثیری بر متغیرهای کالن  ایران، تمایالت جامعه را به چه سمت و سویی سوق خواهد داد

 گذارانطریق سیاستاقتصادی همچون درآمدهای مالیاتی دولت خواهد داشت، ضروری است تا از این 
نی کنند بیهای آتی پیشحرکت آن را برای سال یاقتصادی بتوانند نیازهای جامعه را بشناسند و نحوه

های مناسب را ارائه کنند. بدین ترتیب، تأثیر تغییر ساختار چه رخ خواهد داد، سیاستو با توجه به آن
 گیرد.میسنی جمعیت بر درآمدهای مالیاتی دولت مورد بررسی قرار 

اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر درآمدهای مالیاتی دولت و  تا ش شده استدر این مقاله کوش    
درآمدهای دو، مبانی نظری  در بخش . در ادامهشودبینی تحوالت آن به روش میداس ارزیابی پیش

و قیق یشینه تحپترکیبی با تواترهای متفاوت ارائه شده است. بخش سه به  یهادادهدولت و الگوی 
نتایج حاصل از برآورد الگو و در بخش پنج در . پردازدیمبخش چهار به تصریح و برآورد ضرایب الگو 

پایان  تفگیری در بخش ه. در نهایت، این مقاله با نتیجهبیان شده است بینییشپبخش شش نتایج 
 یابد.می

 

 . مباني نظري2

 درآمدهاي مالياتي دولت .2-1
ال حاکمیت جمعی نیازمند درآمد است، درآمدهای دولت اغلب به دو گروه درآمدهای دولت برای اعم

 شود. اجزای اصلی درآمدهای مالیاتیمالیاتی و غیرمالیاتی )درآمدهای نفتی و سایر درآمدها( تقسیم می
 ایهشود. مالیاتمی بندیدستهمستقیم های غیرهای مستقیم و مالیاتدر ایران به دو گروه مالیات

ا( است و همستقیم شامل مالیات بر درآمد یا سود، مالیات بر ثروت و مالیات بر اشخاص حقوقی )شرکت
 )آذرخش صبری های غیرمستقیم عبارت است از مالیات بر مصرف و فروش و مالیات بر وارداتمالیات
 .(255: 2831بقایی، 

0Tدر الگوی ساده اقتصاد کالن تابع مالیات به فرم      T tY  0شود. در این تابع، ارائه میT 
 t گردد. در این رابطهدهد که در سطح درآمد ملی صفر نیز اخذ میمالیات مستقل از درآمد را نشان می

یات القایی است. مالیات القایی در ساختار مالیاتی اقتصاد، مال tYنیز نرخ نهایی مالیات بر درآمد ملی و 
توان، ارتباط مستقیم بین های مستقل داراست. در مجموع از این رابطه میتری از مالیاتنقش مهم
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 ناخالصضریبی است که تغییرات تولید  tآورد. در واقع  دست بهدرآمد مالیاتی و تولید ناخالص ملی را 

 .(290: 2852)عباس شاکری،  دهدمیملی و درآمد مالیاتی را نشان 
منظور حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از ورود کاالهای غیرضروری و مالیات بر واردات به    

گردد. تجملی، کسب درآمد برای دولت و در نتیجه تخصیص بهینه منابع بر واردات اعمال می
: 2831)آذرخش صبری بقایی،  کندن نوع مالیات انگیزه وصول آن را تقویت میالوصول بودن ایسهل
238). 
نی س یکی از دیگر عوامل مؤثر بر سطح درآمدهای مالیاتی که کمتر به آن پرداخته شده، ساختار    

 های گذشته، درجمعیت است. ساختار جمعیتی در ایران در اثر تغییرات الگوهای زادوولد در طول سال
( در رابطه با تأثیر تغییرات ساختارهای جمعیتی بر 1666) 2ل تغییر بوده است. فیلیپ کینگ و دیگرانحا

ه ی طرف عرضکنند. اول، از ناحیهدرآمدهای مالیاتی دولت معتقدند که این اثرات از دو کانال عبور می
نی ها، تغییر ساختار سآنبحث  اساس برانداز خانوارها. ی تصمیمات مصرف و پساقتصاد و دوم از ناحیه
که کاهش نرخ زادوولد، دهد: اول اینی اقتصاد را از دو روش تحت تأثیر قرار میجمعیت طرف عرضه

که طبقات باالی سنی، نرخ مشارکت دهد و دوم اینورود نیروهای جوان را به خیل نیروی کار کاهش می
رکت کل اقتصاد کاهش پیدا خواهد کرد. کمتری در بازار کار خواهند داشت و از این طریق نرخ مشا

سازوکار دیگری که در چارچوب آن تغییرات جمعیتی باعث تغییر درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد 
وان، های جتر شدن نسلکه با مسنایگونهباشند بهدرآمد طول عمر و الگوهای مصرف مرتبط با آن می

نابراین گیرند. بطور متفاوتی تحت تأثیر قرار میسنی بهدرآمدهای مالیاتی حاصل از هر کدام از طبقات 
در این مطالعه اثرات این تغییرات جمعیتی بر یک متغیر اقتصادی مهم یعنی طرف درآمدی بودجه دولت 

 با توجه به نظریهگیرد. همچنین ها مورد بررسی قرار مییا همان برخی منابع درآمدی حاصل از مالیات
را  سالی، پیری و بازنشستگیگانه نوجوانی، میانهای سهطی زندگی خود دوره آندو مودیگلیانی، فرد

 تجربه کم، نداشتن خاطر بهکه افراد در ابتدای دوره کاری خود یعنی در نوجوانی  گذاردپشت سر می
کسب  طرخا بهسالی کنند، اما در دوره میانوری پایین و ... درآمد پایینی را کسب میشغل مستمر، بهره

کنند و باالخره در دوران درآمدهای باالیی کسب میوری باالتر، تجربه، داشتن شغل دائمی و بهره
با توجه به  .(055: 2852)عباس شاکری،  آورندمی دست بهبازنشستگی و کهولت درآمدهای کمتری 

شود ییشتر مسالی درآمد فرد باال است، مالیات بر درآمد بتوان گفت، چون در دوره میاناین موضوع می
 گیرد.و از این طریق با ساختار سنی جمعیت در ارتباط قرار می

 

 

                                                           
1. King, Phillip & Harriet Jackson 
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 1(MIDASهاي ترکيبي با تواترهاي متفاوت ). مباني نظري الگوي داده2-2
بینی متغیرهای اقتصادی، تمام متغیرهای درگیر های زمانی برای پیشالگوسازی سری در روش سنتی

ی چنانچه متغیر وابسته فصلی باشد، متغیرها مثالعنوانبهبرخوردارند، از تواتر یکسانی  لزوماًدر الگو 
چه در یک رابطه رگرسیونی متغیرهایی وجود داشته باید فصلی باشند. حال چناندهنده نیز میتوضیح

صورت فصلی یا ماهانه بوده باشند، امکان برآورد ضرایب ای بهصورت ساالنه و پارهباشند که برخی به
هایی ساالنه تبدیل کرده و های فصلی و یا ماهانه را به دادهکه دادهسیون وجود ندارد مگر آناین رگر

با تواتر  توان متغیرهایتکنیکی ابداع شده است که می اخیراًاما  ؛سپس ضرایب رگرسیون را برآورد نمود
بر این اساس از دو  ها را برآورد نمود. ساخت الگوییمختلف را در یک رگرسیون قرار داد و ضرایب آن

ر در یک تواتکه قرار گرفتن متغیرهای پرتواتر در کنار متغیرهای کممزیت عمده برخوردار است. اول این
ری تصورت دقیقای نزدیک بهآورد تا متغیر وابسته را برای آیندهرگرسیون این امکان را فراهم می

توان می آیدمتغیرهای پرتواتر به دست می وقتی اطالع جدیدی در مورد کهبینی کرد. دومین اینپیش
: 2851وفرستی، )بیات و ن کرد تجدیدنظرتواتر الگو بینی قبلی ارائه شده برای متغیر وابسته کمدر پیش

ارائه  1(2535) ی الگوسازی براساس متغیرهای با تواتر زیاد توسط کالین و سوجوی اولیهایده .(5-3
 1ابداع و سپس توسط گیزلز، سینکو و والکانو (1661) 8انتاکالرا و والکانوو اخیرا توسط گیزلز، س شده است

باشد. ییا میداس م« های ترکیبی باتواتر متفاوتالگوی داده»بسط داده شده است که معروف به  (1660)
اخته دبرای معرفی این الگو، ابتدا نحوه نمادگذاری متغیرهایی که در الگو از تواتر متفاوتی برخوردارند، پر

} شود. فرض کنید می }t ty و { }x که طوریدو سری زمانی پایا با تواترهای متفاوت باشند، به ty

تواتر است. برای د زمان مورد استفاده برای متغیر کمواح tدهنده است. متغیر توضیحx متغیر وابسته و 
کسری از  s کنیم. ضریباستفاده می s ، از ضریب9و  tایجاد ارتباط بین دو متغیر با تواترهای 

1t و tفاصله زمانی بین    1 که ایگونهبهاستm
s

 کند که متغیرهای سری زمانی مشخص می

t.چند بار در این فاصله زمانی مورد مشاهده واقع شده است. بنابراین،  xپرتواتر m  بوده و در

)شوند. نماد ظاهر می tyهای سری زمانی بار بیشتر از داده m به تعداد xنتیجه  )m

tx  به مفهوم
( )m

tx x  3لی و ماهانه، های فصعنوان مثال برای دادهاست. بهm   است و این به این معناست
های ماهانه را خواهیم داشت. های فصلی و سه مشاهده از دادهکه در هر فصل، یک مشاهده از داده

های ماهانه را در بر دارد متغیر تواتر و متغیری که دادههای فصلی را داراست متغیر کممتغیری که داده
 دهد:کند و شیوه نمادگذاری را نشان میرابطه بین تواترها را بیان می 2باشد. نمودار می پرتواتر

                                                           
1. Mixed frequency Data Sampling 

2. Sojo & Klein 

3. Ghysels, Santa-Clara & Valkanov 

4. Ghysels, Sinko & Valkanov 

5. Tau 
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 نمودار زماني :1نمودار 

 

( رگرسیون ساده میداس را به دنیای علم معرفی نمودند. یک رگرسیون 1660گیزلز، سینکو و والکانو )    
صورت زیر تصریح به صریحاًهایشان و وقفه xدهنده پرتواتر ساده میداس با توجه به متغیر توضیح

 شود:می
 

(2) 
max

( )

0

0

( ; ).
j j

mm
t t t

j

y C w j L x u 


  
 

 

)دهی تابع وزن     ; )w j  های گسترده هایی خاص به وقفهبرای اعمال وزن ایچندجمله، مبین یک
x 1دهی آلمونترتیب توابعی همچون تابع وزندهی میداس را بهتوابع وزن (1621) 2باشد. گیزلزمی ،

صورت دهی را بهمعرفی کرده و فرم کلی توابع وزن 1دهی بتاو تابع وزن 8دهی آلمون نماییتابع وزن
 زیر بیان نموده است:

 

(1) max

1

( ; )
( ; )

( ; )
j

j

j
w j

j

 


 





 

 

)بسته به نوع تابع      ; )j  مورد استفاده در رابطه باال و همچنین حداکثر تعداد وقفه( هاmaxj ،)
تابع  تواند متفاوت باشد. ایندهی از تواتری به تواتر دیگر و از متغیری به متغیری دیگر، میتابع وزن

باشد، می ها و برداری حاوی یک تا چند که به ترتیب شمارنده وقفه  و jبراساس پارامترهای 
ین کنند و برای تعیهایی غیرمنفی ایجاد میصورت رابطه باال، وزندهی بهگیرد. توابع وزنشکل می

های ایجاد (، از فرض برابر واحد بودن مجموع وزن هایش )یعنیمقدار ضریب متغیر پرتواتر و وقفه
 نمایند.شده توسط این تابع استفاده می

(8) 
max

0

( ; ). ( ) 1
j

j

j
w j L

m
 




 
                                                           
1. Eric Ghysels 

2. Almon lag polynomial specifcation 

3. Normalized exponential Almon lag polynomial 

4. Normalized beta probability density function 
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و  دهی مورد استفاده در میداس را تابع آلمون معرفی نموده که در آن ضریب یکی از توابع وزن    
.صورت یک پارامتر مشترک به wها وزن ( ; )tw j  شود. با توجه به رابطه آلمون، تابع برآورد می
 صورت زیر است:دهی آلمون بهوزن

 

(1) 
max

0 1

. ( ; ) .
j P

p

p

j p

w j j  
 

 
 

 

ای آلمون است که مرتبه چندجمله p و دهی براساس مقادیر متفاوت پارامترهای این تابع وزن    
دهی آلمون با مقادیر های ایجاد شده توسط تابع وزن( وزن1کند. در نمودار )ضرایبی متفاوت ایجاد می

 نمایش داده شده است.  متفاوت پارامترهای 
 

 
 امترهاي مختلفهاي تابع آلمون با پارشکل :2نمودار 

 

 ود:شصورت زیر نوشته میپذیری باالیی است، بهدهی آلمون نمایی که دارای انعطافتابع وزن    
 

(9) 

2
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 ها ایجاد کند. معکوس برای وزن Uصورت تواند شکلی صعودی، نزولی یا بهدهی میوزن این تابع    
دهی استفاده نمود و به دلیل استخراج از تابع توزیع احتمال توان از آن جهت وزنابع دیگری که میت

 صورت زیر قابل نمایش است:است، بهبتا را به خود گرفته  هایوقفهبتا، نام تابع 
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 که در آن:

 

(5) 
1 1

1 2

(1 ) ( )
( , ; )

( ) ( )

bj x x a b
F

m a b



 
   


  

 

ای هآورد. ولی با اعمال وزن حساببهتوان الگوی میداس را یک الگوی خطی پارامتری می در بیان    
های گسترده و تحمیل یک تابع قید پارامتری به الگو، آن را از حالت خطی به حالتی مربوط به وقفه

های ( الزم است از روش1661نمایند. لذا با توجه به مطالعه گیزلز و همکاران )غیرخطی تبدیل می
 صورت رابطه زیر مجموعبرای برآورد ضرایب الگوی میداس استفاده نمود که به NLSبرآورد غیرخطی 

 .(16-98: 2851)بیات و نوفرستی،  مربعات جمله اخالل را حداقل کند
 

(3) 
max

2

0

ˆ arg min ( ( ; ). )
j

t t

j

j
R y w j L x

m
   



   
 

 

 وسيله الگوي ميداسبيني بهپيش .2-2-1

.گرفتن رنظ دربا  ( ; )k w j   ،ty شود:از رابطه زیر برآورد می 
 

(5) 
1

( )

0 1

1 1 0

p n m
s

t i t k j t
t k

mi k j

y C y x u 



 

  

    
 

 

 گیرد:ها مورداستفاده قرار میبینیگاه رابطه زیر جهت انجام پیشو آن
 

(26) 
1

( )

1 0 1 1 1
1

1 1 0 1

p n m m
s

t i t k j s s t
t k tmi k j s m d m

y C y x y u  


   
   

     

      
 

 

d های جدید منتشر شده است. در های پرتواتری است که برایشان دادهتعداد دوره دهندهننشا
باشد. با استفاده از این روابط می 1و عبارت چهارم ناظر به آینده 2رابطه باال عبارت سوم مربوط به گذشته

اال در تواترهای ب هایی کهبینی مقادیر آینده متغیرهای موردنظر کرده و از دادهتوان اقدام به پیشمی
های ( مکان داده8های خود استفاده نمود. در نمودار )بینیشوند برای انجام تجدیدنظر در پیشمنتشر می

 .(16-98: 2851)بیات و نوفرستی،  شده استط به گذشته و آینده مشخص مربو

                                                           
1. lag 

2. Lead 
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 نمودار زماني تفکيک شده به دو جزء گذشته و آينده :3نمودار 

 

 پيشينه تحقيق .3
به فهم دقیق موضوع و آشنایی با آن موضوع کمک  که مواردیدر بررسی ادبیات هر موضوعی یکی از 

ا کارهای ابتد . بنابراینهای صورت گرفته قبلی مرتبط با آن استکند بررسی مطالعات و پژوهشمی
ر انجام شده در این خصوص در کشورهای خارج را مطالعه کرده و سپس به کارهای صورت گرفته د

 .شودمیپرداخته داخل کشور 

 در خارج از کشور شدهانجاممطالعات  .3-1
( معتقدند که تغییرات جمعیتی بر درآمدهای مالیاتی دو اثر متناقض دارد: 2551) 2گودسوآرد و دیگران

مسن، درآمدهای مالیاتی را نیز همزمان با افزایش درآمدهای خود افزایش  نسبتاًکه نیروی کار اول این
توانند در های زندگی شیب صعودی دارند میکه در طول چرخه 1دهد؛ یعنی درآمدهای مبتنی بر سنمی

که زمانی که نرخ رشد جمعیت، حالت نزولی به خود افزایش درآمدهای مالیاتی مؤثر باشند. دوم این
گذارد، یم ( رو به تزاید09-21سال( به جمعیت در حال کار ) 09گیرد و نسبت جمعیت مسن )باالی می

رود که درآمدهای مالیاتی نیز همزمان با کاهش نرخ رشد جمعیت کاهش یابند. در حقیقت، انتظار می
مصرف بر درآمدهای  -انداز های بازار کار و پسبه اثرات تحوالت جمعیتی از کانال عمدتاًاین محققان 

 کنند. مالیاتی تأکید می
های درآمدهای مالیاتی پرداخته است. نمونه مورد کنندهینبه بررسی تعی (1665) 8گوپتادر پژوهشی     

باشد. نتایج حاکی از تأثیر معنادار ساله می 19کشور در یک بازه زمانی  269بررسی این پژوهش شامل 
GDP های خارجی و ثبات سیاسی و فساد بر سرانه، سهم بخش کشاورزی، آزادی تجاری، کمک

رد مالیاتی کشورهای مختلف نسبت به سطوح بالقوه نشان داد که درآمدهای مالیاتی است. بررسی عملک
 کند.ایران از تمام ظرفیت مالیاتی خود استفاده نمی

                                                           
1. Goudswaard, Kess & Hans, Van de Kar 

2. Age - earnings 

3. Gupta 
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ی اثر افزایش سنی رود که بخش عمده( انتظار می1665) 2فونگ و دیگران –بنا به اعتقاد لو ونگ     

ص باشد. چون این نوع مالیات ی مالیات بر درآمد اشخاجمعیت بر درآمدهای مالیاتی دولت از ناحیه
ای هداری تحت تأثیر سایر ویژگیمعنی صورتبهتواند کند و میبا جمعیت ارتباط پیدا می مستقیماً

اقتصادی و اجتماعی افراد نیز باشد. با این حال، کل درآمدهای مالیاتی نه تنها بستگی به افزایش سنی 
ها و نرخ مؤثر مالیات بر درآمد نیز دیان، میزان درآمد آنجمعیت دارد بلکه به سایر عوامل مانند تعداد مؤ

 وابسته است.
وسط تای اثر تغییرات جمعیتی بر درآمدهای مالیاتی های منطقهاز زاویه مقیاس جغرافیایی و تفاوت    

ی که تغییرات جمعیت دهدمیگرفته است. نتایج نشان مورد بررسی قرار  (1628) 1راتاژ، گروسی و اولسون
دی های شدیدرند درآمدهای مالیاتی نواحی روستایی را نسبت به مناطق شهری، بدتر کرده و کاهشقا

 را در درآمدهای دولت ایجاد کنند.
از روش  (1665) 8بینی رشد تولید ناخالص داخلی آلمان، مارسلینو و شوماخربرای الگوسازی و پیش    

لی تولید ناخالص داخلی در دوره زمانی فصل اول های فصمیداس استفاده کردند. این محققان از داده
و از یکصد و یازده شاخص قیمت ماهانه نظیر قیمت مواد خام، واردات و  1660الی فصل سوم  2551

صادرات کاال، واردات و صادرات خدمات، سفارشات خریدهای داخلی و خارجی صنعتی، حجم پول، 
و خدمات تولیدکننده طی دوره زمانی ماه اول کننده و شاخص بهای کاال شاخص بهای خدمات مصرف

بینی را، نتایجی دقیق و مناسب ارزیابی استفاده کرده و نتایج پیش 1660الی ماه یازدهم سال  2551
 .کردند

 های بازه زمانیاز داده (1628) 1گـو، ژو و وانـاپور، سـد اقتصادی فصلی سنگـبینی رشبرای پیش    

2Q2533  1تاQ1626  رده دهنده استفاده کمتغیر توضیح عنوانبهبازده اوراق بهادار هفتگی بازار بورس
م بینی الگوی میداس نسبت به الگوهای رگرسیونی مستقیو نتیجه حاصله حاکی از برتری قدرت پیش

 های پرتواتر بود.بر روی داده

 در داخل کشور . مطالعات انجام شده3-2
( به بررسی عوامل مؤثر بر سطح 2533( با الهام از پژوهش تانزی )2831پورمقیم و دیگران )در ایران، 

اند. در مدل تجربی این پژوهش، تولید پرداخته 2836-2883های وصول مالیات در ایران طی سال
کننده درآمدهای امل تعیینعنوان عوبخش نفت، نرخ ارز و نرخ تورم به افزودهارزشناخالص داخلی، 

رخ دهد تمام متغیرها به جز نمالیاتی در ایران در نظر گرفته شده است. نتایج ناشی از برآورد نشان می
 ارز در بلندمدت بر درآمدهای مالیاتی تأثیر مثبت دارد.  

                                                           
1. Lu Wang-Fong and et al. 

2. Rathge, Richard, Justin Garosi & Karen Olson 

3. Marcellino, Schumacher 

4. Tsui, Xu & Zhang 
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 دولت برایهای مختلف از جمله مخارج اثرات تغییرات جمعیتی را بر درآمد سرانه از کانال بررسی    
. نتایج برآورد مدل حاکی از کشش ( انجام شده است2851توسط نیکومقدم و همکاران ) 2815-35دوره 

ی عنوان کانال مستقیم اثرگذاری تغییرات ساختار سنمثبت درآمد سرانه نسبت به عرضه نیروی کار )به
گانه  8های سنی ر گروهباشد. همچنین بررسی اثرات تغییر سهم جمعیت دجمعیت بر درآمد سرانه( می

انداز، سرمایه انسانی و مخارج دولت(، حاکی های پسهای غیرمستقیم اثرگذاری )کانالاز طریق کانال
سال و  09سال و  29از کشش مثبت درآمد سرانه نسبت به افزایش سهم جمعیت در گروه سنی زیر 

 باشد. های فوق میباالتر از طریق کانال
بررسی اثر تغییرات جمعیتی بر مالیات ناشی از مصرف و درآمد در اقتصاد ایران با ( به 2851رضائی )    

( پرداخته است. برای این 2856-2839سال ) 9های مربوط به با استفاده از داده سازی خردرویکرد شبیه
دارند  یی مالیاتی درآمد و مصرف که به لحاظ نظری، بیشترین ارتباط را با تغییرات جمعیتمنظور دو پایه
اند. برای این بررسی از یک چارچوب تحلیلی خرد استفاده شده که شامل چند مرحله است: انتخاب شده

اند، سپس با استفاده از یک تابع چند نرخی، های درآمدی افراد تخمین زده شدهدر مرحله اول، پروفایل
الیات بر های مینی کل دریافتبی سنی برآورد شده و در نهایت بعد از پیشمالیات متعلق به هر طبقه

ی به های سندرآمد، براساس یک تحلیل حساسیت، واکنش مالیات بر درآمد متعلق به هر کدام از گروه
تغییرات جمعیتی مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین، مالیات بر مصرف نیز طی یک فرایند چند 

ستانده مورد برآورد واقع شده است. نتایج به  –ای و به کارگیری ابزارهای تخمین و جداول داده مرحله
 های پایین سنیبرای گروه صرفاًدهند که مالیات بر درآمد در ایران در حال حاضر دست آمده نشان می

شمسی سایر  2126ی تحت تأثیر منفی تغییرات جمعیتی قرار گرفته و با یک آهنگ مداوم تا اواخر دهه
مالیات بر مصرف نیز کندتر از مالیات بر درآمد تحت تأثیر قرار خواهد  گیرد.طبقات سنی را نیز در بر می

 گرفت.
د اقتصادی، بینی نرخ رشترکیبی با تواتر متفاوت در پیش هایدادهالگوی  کارگیریبهدر بررسی اثر     

از کرده است. در این مطالعه با استفاده  استفاده 2858تا  2805( از روش میداس طی دوره 2851بیات )
بینی رشد اقتصادی ابداع شده است به پیش 1661روشی که توسط گیزلز، سانتاکالرا و والکانو در سال 

 های ارائه شده توسط الگوی برآورد شده در اینبینیصورت فصلی پرداخته شده است. مقایسه پیشبه
اده هایی که در برآورد اولیه الگو مورد استفهای واقعی فصلمطالعه برای رشد تولید ناخالص داخلی با داده

بینی خوب الگو است. این الگو نرخ رشد اقتصادی فصل پاییز سال اند، حاکی از قدرت پیشقرار نگرفته
 2858های نیمه دوم سال و سپس با اطالع از کاهش قیمت نفت در ماه %3/2را در برآورد اولیه  2858
به میزان  2858بینی کرده، این نرخ برای زمستان سال پیش درصد 9/2 معادل تجدیدنظرپس از  نهایتاً

 2858ال نشان داده شد که اقتصاد ایران در س بینیپیششده است. بدین ترتیب نتایج  بینیپیش %-5/1
 برخوردار است. 2851نسبت به سال  %5/2از رشدی معادل 
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مختلط  هایده از الگوهای رگرسیونی با دادهای که اثر قیمت انرژی بر قیمت غالت با استفادر مطالعه    

نشان داد که  نتایج( انجام شده است 2851توسط صیادی و مقدسی ) 2835تا  2802در دوره زمانی 
 بینی قیمتیافته برای پیشتعمیم ARDL ( برآورد شده به روشMIDASهای مختلط )الگوهای با داده

 . خشدبهای تطبیق یافته بهبود میبه الگوی با داده بینی را نسبتداری دقت پیشطور معنیغالت به
با توجه به مطالعات مورد بررسی، هیچ کدام به بررسی اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر درآمدهای     

اند، بنابراین در این مطالعه مدل بینی تحوالت آن به روش میداس نپرداختهمالیاتی دولت و پیش
که تغییرات درآمدهای مالیاتی دولت در نتیجه تغییر ساختار سنی جمعیت تنظیم خواهد شد  ایگونهبه

 در ایران مشخص شود.
 

 . تصريح الگو و برآورد ضرايب الگو4
بینی منظور تصریح الگویی برای بررسی تغییر ساختار سنی جمعیت بر درآمدهای مالیاتی دولت و پیشبه

ی درآمدهای مالیاتی دولت و ساختار سنی جمعیت هادرآمدهای مالیاتی دولت به روش میداس از داده
در تواتر ساالنه، واردات کل و تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در تواتر فصلی استفاده شده است. 

 صورت زیر است:رابطه به
 

(22) 

𝑡𝑡𝑗𝑡 = 𝐶0 + ∑ 𝛼𝑗𝑡𝑡𝑗𝑡−𝑗

𝑝

𝑗=1

+ ∑ 𝜆𝑗𝑎𝑔𝑒35−64𝑡−𝑗
+ 𝛽1

𝑞

𝑗=1

∑ 𝑤(𝑗; 𝜃). 𝐿
𝑗

𝑚⁄ 𝑔𝑑𝑝𝑡
(𝑚)

𝑗 𝑚𝑎𝑥

𝑗=1

+ 𝛽2 ∑ ∑ 𝑤(𝑗; 𝜃). 𝐿
𝑗

𝑚⁄ 𝑚𝑡
(𝑚)

𝑗 𝑚𝑎𝑥

𝑗=1

𝑗 𝑚𝑎𝑥

𝑗=1

 

      

 اند از:در این روابط متغیرها عبارت

𝑔𝑑𝑝𝑡تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری برحسب میلیارد ریال : 

𝑡𝑡𝑗𝑡مدهای مالیاتی دولت به قیمت جاری برحسب میلیارد ریال: درآ 

𝑎𝑔𝑒35−64𝑡
 2سال به کل جمعیت برحسب نفر 01تا  89: نسبت جمعیت 

𝑚𝑡واردات کل به قیمت جاری برحسب میلیارد ریال : 

                                                           
 مودیگلیانی است. -سال به کل جمعیت، نظریه آندو 01تا  89های سنی علت انتخاب گروه. 2
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;𝑤(𝑗 عبارت     𝜃) ه هایی خاص بای برای اعمال وزندهی است و مبین یک چندجملهکه تابع وزن

𝐿و  𝑥𝜏  های گستردهوقفه
𝑗

𝑚⁄ عملگر وقفه 
j
m

t j
t

m

L x x


 باشد. بسته به نوع می(𝑗; 𝜃) φ 

;𝑤(𝑗 مورد استفاده در رابطه 𝜃) و همچنین حداکثر تعداد وقفه( ها𝑗 𝑚𝑎𝑥تابع وزن ،) دهی از تواتری
که به  و  jاست. این تابع براساس پارامترهای  به تواتر دیگر و از متغیری به متغیر دیگر، متفاوت

 گردد.باشد، برآورد میمیها و بردار حاوی یک تا چند پارامتر ترتیب شمارنده وقفه
ر منظوباشند که بهزمانی، فصلی می صورت سریهای آماری مورد استفاده در این مطالعه بهداده    

های زمانی بانک مرکزی، نماگرهای اقتصادی و مرکز آمار های سریها از پایگاه دادهآوری آنجمع
صورت ساالنه، تولید ناخالص شده است. متغیرهای مورداستفاده: درآمدهای مالیاتی دولت بهاستفاده

 صورت ساالنه.جمعیت بهصورت فصلی، ساختار سنی داخلی و واردات کل به
 

 . نتايج حاصل از برآورد الگو5
ابتدا الزم است قبل از برآورد ضرایب الگو، متغیرها از نظر پایایی مورد آزمون واقع شوند. نتایج 

 نشان داده شده است. 2در جدول  یافتهیمتعمفولر -آزمون دیکی بر اساس آمدهدستبه
 

 اي رابطه درآمدهاي مالياتي دولتنتايج حاصل از پايايي متغيره :1جدول 

p بحراني آماره نام متغير نوع تابع value ه جمعيمرتب 

 
tttj 5690/0 0115/8- 6666/2 ( )I 1 

 
tDttj 9659/9- 5261/8- 6612/6 ( )I 

 gdp 1502/1 1911/8- 6666/2 ( )I 1 

) Dgdp 5235/1- 1911/8- 6660/6 تابع درآمدهای مالیاتی )I 

 m 1361/1- 1915/8- 1169/6 ( )I 1 

 Dm 3805/25- 1915/8- 6666/6 ( )I 

 
35 64age  0555/1- 5881/8- 6653/6 ( )I 

 : نتایج تحقیقمنبع
 

، تهیه شده توسط گیزلز و Rدر محیط  midasrافزاری برای برآورد الگوی مطرح شده، از بسته نرم
گزارش شده  1(، استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد ضرایب الگو در جدول 1621) 2همکاران

 است.
 

                                                           
2. Ghysels, Kvedaras & Zemlys 
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(21) 

𝑡𝑡𝑗𝑡 = −110500 + (−0.4448) ∗ 𝑡𝑡𝑗𝑡−1 + (0.6632) ∗ 𝑡𝑡𝑗𝑡−2

+ (451600) ∗ 𝑎𝑔𝑒35−64𝑡

+ ∑ 0.2317

8

𝑗=4

∗ 𝑤(5; (0.1719, −0.01276)). 𝐿
𝑗

𝑚⁄ 𝑔𝑑𝑝𝑡
(𝑚)

+ ∑ 4.2876 ∗ 𝑤(5; (40139, −1.094)). 𝐿
𝑗

𝑚⁄ 𝑚𝑡
(𝑚)

8

𝑗=4

+ 𝜀𝑡 
 

 

افزاري نتايج حاصل از برآورد ضرايب رابطه درآمدهاي مالياتي دولت با استفاده از بسته نرم :2 جدول

midasr  

siglevel Pr( )t tvalue .Std Error Estimate  

*** 17-e1/8 216/7- 12+e126/2 17+e117/1- Intercept 

* 113728/1 311/2- 11-e332/1 11-e228/2- ttj1 

** 117118/1 267/6 11-e171/2 11-e362/3 ttj2 

*** 111211/1 366/2 12+e123/3 17+e713/2 age 35 64 

** 117231/1 211/6 12-e673/7 11-e113/1 gdp1 

** 1111166/1 111/2- 12-e813/1 12-e213/1- gdp2 

* 126812/1 231/2 11+e371/1 11+e163/2 m1 

* 128131/1 217/2- 11-e723/2 11+e132/1- m2 

𝑺𝒊𝒏𝒈𝒏𝒊𝒇. 𝒄𝒐𝒅𝒆𝒔:     ‘***’ 111/1      ‘**’ 11/1      ‘*’ 17/1        ‘.’ 1/1  

111/2=D.W  7233/1=R 2
               .R adj 2 0 9969 

. ( . )hAh p 3 2813 0 7728
. ( . )Shapiro Wilknormalitytest p  0 9787 0 8713 

 : نتایج تحقیقنبعم
 

R=5591/6ضریب تعیین الگو معادل      دهندگی بسیار برآورد گردیده که حاکی از قدرت توضیح 2
hAh.االی الگو است. کمیت آماره آزمون ب test  دهد قیدهای دست آمده که نشان میبه 55/6برابر

 دار و از کفایت الزممعنی کامالًتحمیل شده به ضرایب الگوی میداس تصریح شده، به لحاظ آماری 
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الت ویلک، جم-شاپیرو مال بودننرواتسون و آزمون -برخوردارند. با توجه به کمیت آماره آزمون دوربین
 اخالل الگو دارای همبستگی پیاپی نبوده و از توزیع نرمال برخوردارند.

 بيني. پيش6
 2851تا فصل چهارم  2805های فصل اول رابطه تصریح شده درآمدهای مالیاتی دولت با استفاده از داده

، 2858ای برای سال ی برون نمونهبیناولین پیش 21رابطه برآورد شده  اساس بربرآورد شده است. 
 .2به شرح زیر صورت گرفته است 2851های فصلی موجود تا انتهای فصل آخر سال وسیله دادهبه

 

,
ˆ .t MIDASttj  1 583789  شدهبینیمقدار پیش 9

.tttj  1 709651  (2851)نسبت به سال  2858مقدار درآمدهای مالیاتی محقق شده سال  9
 

 بینی نمایش داده شده است:نحوه انجام این پیش زیردر 
 

( ,

( , ( , ), ( , ))

ttj forecast equation newdata

list ttj NA gdp c NA m c NA

 

  

0

4 4
 

int .po forecast 583789 9 
 

 
 براي دولت ياتيمال يدرآمدها رابطه توسط شدهسازيشبيه وشده  محقق ريمقاد :4 نمودار

 1333سال  
 

واند تقادیر واقعی است که میسازی شده و خطوط مشکی بیانگر مخطوط قرمز بیانگر مقادیر شبیه    

از  های فصلیاکنون از داده تصریح و برآورد شده باشد. ابطهباالتر از سطح انتظار در ر  2Rتصدیقی بر
های دوم، سوم و چهارم استفاده خواهیم کرد و سپس از فصل 2858تا فصل اول  2805فصل اول سال 

 به شرح زیر است: 2858آمدهای مالیاتی دولت برای سال بینی درو نتایج برای پیش

                                                           
 شود.بینی میت آن منتشر شده است، بنابراین این سال پیشآخرین سالی است که اطالعا 2858که سال . با توجه به این2
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 بيني شده و مقدار واقعي درآمدهاي مالياتي: نتايج حاصل از مقادير پيش3جدول 

 شده بينيپيشمقادير  مقادير واقعي 1333سال  درآمدهاي مالياتي بينيپيش

 9/055511 5/565092 2858با استفاده از آمار فصل بهار 

 1/563301 5/565092 2858با استفاده از آمار بهار و تابستان 

 5/565118 5/565092 2858تابستان و پاییز  با استفاده از آمار بهار،

 5/565809 5/565092 2858با استفاده از آمار بهار، تابستان، پاییز و زمستان 

 : نتایج تحقیقمنبع
 

تا فصل  2805های مربوطه در بازه زمانی فصل اول سال بطه تصریح شده فوق، به کمک دادهرا    
 بینی درآمدهایتفاده از برآورد رابطه، اقدام به انجام پیشبرآورد شده و سپس با اس 2851چهارم سال 

در برآورد اولیه روابط بیان  2858گردیده است. اطالعات مربوط به سال  2858مالیاتی دولت برای سال 
بینی الگو را خارج از محدوده برآورد آن قدرت پیش اساس برشده، مورد استفاده واقع نشده تا بتوان 

میلیارد ریال محاسبه گردید   5/565809شده معادل بینی درآمدهای مالیاتی پیش در نهایت محک زد.
بینی خوب الگو میلیارد ریال است حاکی از پیش 5/565092معادل  کهآنکه با مقایسه با مقدار واقعی 

فصل چهارم متغیرهای فصلی به کار رفته  هایدادهشود با وارد کردن طور که مشاهده میهماناست. 
 .شودمیبه مقدار واقعی خیلی نزدیک  بینیپیشر رابطه، مقدار د

 

 گيرينتيجه
ابداع شده  1661توسط گیزلز، سانتاکالرا و الکانو در سال  یراًاخدر این نوشتار با استفاده از روشی که 

 بینی درآمدهای مالیاتی دولت پرداخته شدهاست تابع درآمدهای مالیاتی دولت برآورد شده و به پیش
در رابطه تصریح شده برای درآمدهای مالیاتی، متغیر درآمدهای مالیاتی دولت به یک وقفه ساالنه است. 

سال به باال به کل جمعیت، به پنج وقفه از  01تا  89خودش و یک وقفه ساالنه از متغیر ساختار سنی 
ا توجه به بسته است. بمتغیر توضیحی تولید ناخالص داخلی و همچنین پنج وقفه از متغیر واردات کل وا

توان بیان کرد که طبق نظریه آندو سال به کل جمعیت، می 01تا  89تأثیر مثبت ساختار سنی جمعیت 
نند پس بر کمودیگلیانی چون این گروه سنی دارای درآمد باالتری هستند، مالیات بیشتری پرداخت می

 ا متغیرهای با تواتر زمانی مختلف، مثالًدهد تاین روش امکان می درآمدهای مالیاتی تأثیر مثبت دارد.
فصلی، ماهانه و ساالنه بتوانند در کنار هم در یک معادله رگرسیونی قرار گیرند. حسن وجود متغیرهای 

های نتشار دادها محضبهتواتر در این است که دهنده با تواتر زیاد برای توضیح متغیر وابسته کمتوضیح
وش که تواتر تجدیدنظر کرد. این ربینی متغیر کمتوان در مقدار پیشمیجدیدی برای متغیرهای پرتواتر 

بینی درآمدهای مالیاتی گیری ساده در پیشپردازد نسبت به روش میانها میبه استخراج وزنی داده
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پردازد، ها میجویانه وزنی دادهپذیر که به استخراج صرفهدولت ارجحیت دارد، بنابراین این روش انعطاف
 عنوان یک روش کاربردی در مطالعات آتی مورد استفاده قرار گیرد.تواند بهمی
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