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   چكيده

 امكانات مطابق و نياز برحسب متمادي ساليان طول در كه هستند ملي هايدارايي ازجمله اي جاده ونقل حمل هايزيرساخت

 از. است كيفي و كمي نامطلوب شرايط دهنده نشان كشور هاي راه موجود وضعيت بررسي حال درعين. است يافته توسعه موجود

 و نبوده برخوردار مناسب كيفيت از نيز موجود هاي راه ديگر سوي از و است مواجه منابع كمبود با جديد هاي راه توسعه سو يك 

 گسترش به توجه با راهداري اختصاصي بودجه همچنين. كند مي جلب خود به را منابع از اي مالحظه قابل بخش هاآن نگهداري

 راهداري سازمان براي پايداري درآمد منابعهدف از اين مقاله شناسايي  بنابراين. است نبوده جوابگو ها زيرساخت اين روزافزون

تجارب ساير كشورها نشان مي دهد كه ماليات بر سوخت و عوارض وسايل نقليه نتايج بررسي  مي باشد. اي جاده ونقل حمل و

اي ونقل جادهمنابع درآمدي جديد در حوزه حملدر اين مقاله  همچنين دهد.ترين منابع درآمدي بخش راه را تشكيل ميمهم

نتايج  بررسي شده است.كشور قتصاد اثرات اقتصادي اعمال ماليات بر سوخت به نفع حمل ونقل بر اشناسايي شده و در ادامه 

 درمتغير قيمت بنزين  ضريب. دارد ايران اقتصاد در تورم نرخ بر داري معني تأثيرو گازوئيل  بنزينقيمت نشان مي دهد كه 

 با. است 18/0  و1/0 برابر بلندمدت و مدت كوتاه در گازوئيل قيمت متغير ضريبو  3/1 و 7/0 برابر بلندمدت و مدت كوتاه

  .است گازوئيل قيمت افزايش تأثير از بيشتر تورم بر بنزين قيمت افزايش تأثير آمده، دست به نتايج به توجه

  

 ARDLماليات بر وسايل نقليه، ماليات بر سوخت، مدل  ،ايجادهونقل حمل ،منابع درآمدي پايدار هاي كليدي:واژه

  

 مقدمه-1

 ملي هايدارايي ازجمله اي جاده ونقل حمل هايزيرساخت

 مطابق و نياز برحسب متمادي ساليان طول در كه هستند

 بررسي حال درعين. است يافته توسعه موجود امكانات

 نامطلوب شرايط دهنده نشان كشور هاي راه موجود وضعيت

 كمبود با جديد هاي راه توسعه سو يك  از. است كيفي و كمي

 از نيز موجود هاي راه ديگر سوي از و است مواجه منابع

 بخش هاآن نگهداري و نبوده برخوردار مناسب كيفيت

 همچنين. كند مي جلب خود به را منابع از اي مالحظه قابل

 روزافزون گسترش به توجه با راهداري اختصاصي بودجه

 اداره چگونگي بنابراين، .است نبوده جوابگو ها زيرساخت اين

 آن دنبال به و است مهم مالي ازنظر اي جاده زيرساخت

 را زير هاي ويژگي كه كنيم طراحي را منابعي كه هستيم

  :باشد داشته

 از فارغ يعني باشد، پايدار بلندمدت ترجيحاً و مدت ميان در •

 يبودجه هاي انبساط و انقباض و كالن اقتصاد هاي چرخه

  .شود تأمين مديريتي و سياسي ساليق و دولت

 براي آن مقدار بيني پيش امكان يعني باشد، پذير بينيپيش •

 تلرانس و متوسط سطح گرفتن نظر در با رو پيش ادوار
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  .باشد داشته وجود قبول قابل

 سطح يك در آن تأمين كه معني بدين باشد، مطمئن •

  .باشد ممكن ريسك بدون پيشرو ادوار براي حداقلي

 جامعه افراد براي حداقلي اقتصادي و رواني منفي آثار •

  .باشد داشته

 به رسيدن جهت در را موجود وضع بتواند ملي سطح در •

  .دهد تغيير اقتصادي و اجتماعي يبهينه

 شرايط ايجاد به نياز آن تأمين و باشد الوصول راحت •

  .باشد نداشته وسيع آموزش يا پيچيده قانوني

 درآمد نظام باشد، داشته را فوق شرايط كه درآمدي نظام

 دنيا در مهم اين به دستيابي براي. ناميم مي راهداري پايدار

 راهداري مالي تأمين براي ابزارهايي. دارد وجود تجربياتي

 كشورها در مختلف درجات به و شده طراحي و انديشيده

 غيرمستقيم يا و مستقيم صورت به ابزارها اين. است شده رايج

 بنابراين .كندمي متأثر را ها راه از كننده استفاده ذينفعان تمامي

 سازمان براي پايدار يدرآمد منابعشناسايي  مقاله اينهدف از 

 منظور همين براي باشد.مي اي جاده ونقل حمل و راهداري

 بخش در تحقيق كليات و مقدمه ارائه از پس مقاله اين در

 در كشورها ساير تجربيات بررسي به دوم بخش در ،اول

 و ها هزينه است.شده  پرداخته ايجاده ماليات حوزه

در بخش  اي جاده ونقل حمل و راهداري سازمان درآمدهاي

 كشورهاي از گيريبهره با سپساست.  شده بررسيسوم 

 ونقل حمل حوزه در جديد درآمدي منابع ساير موردبررسي،

 اثرات ادامه در. است شده شناساييدر بخش چهارم  اي جاده

 بر ونقل حمل نفع به سوخت بر ماليات اعمال اقتصادي

 در درواقع. است شده بررسي بخش پنجم در كشور اقتصاد

 كه درصورتي كه هستيم سؤال اين پاسخ دنبال به ما فصل اين

 بر تأثيري چه ماليات اين شود، اعمال سوخت بر ماليات اين

 ششم فصل در نهايت در گذاشت؟ خواهد كشور اقتصاد

 شده ارائهها  طرح اجراي پيشنهادي روش و گيري نتيجه

  .است

  

  پيشينه تحقيق-2
 مالي تأمين در مختلفي هاي روش اخير هايسال در   

 مختلف كشورهاي در راه نگهداري و توسعه هاي پروژه

 كاربران كه است اين موردقبول راهكار اما. است شده تجربه

 اينكه به توجه با. كنند پرداخت را راه هاي هزينه بايد

 ميزان به برداري بهره هاي هزينه مقابل در نگهداري هاي هزينه

 مطلوب وضعيت در ها راه نگهداري است، پايين توجهي قابل

 مديريت هاي هزينه. است كاربران همه مطلوب مناسب، و

 بر ابتدا در راه نگهداري مناسب مالي تأمين عدم و ضعيف

 دهد مي نشان كشورها تجارب. شود مي تحميل راه كاربران

 پرداختي هاي ماليات شوند مطمئن كه درصورتي راه كاربران

 شود، مي هزينه ها راه نگهداري براي واقعي صورت به ها آن

 بر ماليات اصول. شد خواهند ماليات پرداخت به مشتاق

 كارا، اقتصادي ازنظر بايد ماليات كه است آن راه كاربران

 كشورها بيشتر. باشد هزينه كم آوري جمع براي و عادالنه

 راه، كاربران براي عوارض و ماليات بهترين كه دريافتند

 ماليات درصد 80-70 حدود در(سوخت بر ماليات از تركيبي

 ساليانه ثبت ماليات و) گيرد برمي در را راه كاربران از دريافتي

 تفاوت نقليه وسايل ابعاد به توجه با كه است نقليه وسايل

 بخش اين در مطروحه موضوعات به توجه با. داشت خواهند

 منتخب كشور چند در مالي تأمين هاي روش مختصر طور به

 اي جاده ونقل حمل هاي زيرساخت توسعه و ساخت براي

 از گرفتن فاصله كه دهد مي نشان ها بررسي. است شده ارائه

 و راه كاربران عوارض و ماليات به اتكا و دولتي بودجه

 برنامه اولويت در ها زيرساخت توسعه براي وام دريافت

  .دارد قرار كشورها

  ژاپن

 سال در ها راه مالي تأمين براي ويژه سيستم يك ژاپن در

 اول ساله 5 برنامه نخستين با زمان هم كه شد تهيه 1954

 حدود در دوم جهاني جنگ پايان در. بود ژاپن هاي راه توسعه

 كه داشت وجود كشور اين در موتوري نقليه وسيله 130000

 افزايش وسيله ميليون يك از بيش به تعداد اين 1953 سال در

 كه بود ها راه شبكه توسعه به نياز دهنده نشان امر اين. يافت

 ساير. نبود برخوردار مساعدي شرايط از زمان آن در

 قرن در ژاپن هاي راه سيستم ارتقاء براي ساله، پنج هاي برنامه

 طراحي موتوري نقليه وسايل سريع رشد اساس بر بيستم

 و موردبازنگري ساله پنج توسعه هاي برنامه ازآن، پس. شدند

 براي رانندگي بهتر شرايط با هايي راه تا گرفت قرار اصالح

 ها راه براي مالي منابع جديد هاي سيستم. كنند فراهم كاربران

 به آن اختصاص و ها راه براي ويژه هاي ماليات تعيين شامل

 منبع سيستم. باشد مي راه مالي منبع يا خاص حساب يك

 تهيه جنگ از بعد راه توسعه برنامه نيازهاي جبران براي مالي
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 ها راه توسعه مزاياي از كه راه كاربران مفهوم اساس بر و شد

 بگيرند، عهده بر را راه توسعه مسئوليت بايد برند مي بهره

  ).كاربر توسط پرداخت مفهوم اساس بر(است بناشده

 ژاپن راه قوانين در كه اجرايي و اداري بندي تقسيم از جداي

 به ديدگاه ازلحاظ ژاپن در راه هاي پروژه است، شده تصريح

 را آن كسي چه- 2.سازد مي را پروژه كسي چه- 1:نوع سه

 بندي تقسيم شود، مي مالي تأمين چگونه - 3 و كند مي نظارت

 هاي هزينه(ملي منابع توسط راه معمولي هاي پروژه. اند شده

 هزينه(محلي منابع و)مركزي دولت توسط شده پرداخت

 هاي راه و)  Local Public Bodyتوسط شده پرداخت

 درآمد محل از ها آن بازپرداخت كه وام وسيله به عوارضي

. شوند مي تأمين است، دريافتي هاي وام عوارض از حاصل

 ساخته ژاپن در مادر شركت چهار توسط عموماً ها راه اين

 منابع وسيله به ژاپن در راه هاي پروژه طوركلي، به. شوند مي

 ها وام و داري خزانه هاي گذاري سرمايه محلي، منابع ملي،

 بنزين، ماليات از متشكل ملي مالي منابع .شوند مي مالي تأمين

 دولتي قرضه اوراق و نقليه وسايل تناژ ماليات ،LPG ماليات

 سوخت فروش بر ماليات شامل محلي مالي منابع. باشد مي

 درآمدهاي موتوري، نقليه وسايل خريد ماليات گازوئيل،

. است محلي قرضه اوراق و ها يارانه مالياتي،

 مالي تأمين براي نيز ها وام و ايخزانه هاي گذاري سرمايه

 ملي سطح در. شوند مي گرفته بكار عوارضي هاي راه ساخت

 ادارات بين ها، راه براي يافته تخصيص مالياتي درآمدهاي

  :شوند مي تقسيم زير شرح به راه مختلف

 دالر 41/0 حدود در( بنزين ماليات از حاصل درآمدهاي همه

 حدود و شود مي منتقل راه توسعه ويژه حساب به ،)ليتر هر در

 براي محلي هاي دولت توسط تواند مي درآمد اين از 25/0

 LPG ماليات نصف. شود استفاده محلي هاي راه توسعه

 حساب به) كيلوگرم هر در سنت 14( موتوري نقليه وسايل

 LPG انتقالي ماليات عنوان به باقيمانده نصف و واريز ويژه

 75. شود مي منتقل محلي هاي دولت به موتوري نقليه وسايل

 نيم هر در دالر51( موتوري نقليه وسايل تناژ ماليات درصد

 كه درحالي. شودمي منتقل ويژه هاي حساب به) سال در تن

 محلي هاي دولت به نقليه وسايل تناژ عنوان به آن باقيمانده

 مالياتي درآمدهاي ملي، سطح در. شود مي منتقل

 شرح به ها راه مختلف ادارات بين ها راه براي يافته تخصيص

  :شودمي تقسيم ذيل

 و هوكايدو توكيو، شهري منطقه هاي درراه LPG ماليات •

  .شود مي هزينه شده تعيين ويژه و خاص مناطق

 و روستايي شهري، هاي درراه نقليه وسايل تناژ ماليات •

  .شود مي هزينه شهري برون

 منتقل محلي هاي دولت به بنزين ماليات% 25 از بيش •

 در مقدار اين از درصد 43). ليتر هر در سنت 10( شود مي

 ويژه و خاص مناطق و هوكايدو توكيو، شهري مناطق هاي راه

 هاي درراه باقيمانده درصد 57 كه درحالي. شود مي هزينه

  .شود مي هزينه شهري برون و روستايي ،شهري

 هر در سنت 31 محلي سطح در( گازوئيل سوخت ماليات •

 و خاص مناطق و هوكايدو توكيو، شهري مناطق در) ليتر

  .شود مي هزينه ويژه

 قيمت درصد 5( موتوري نقليه وسايل خريد ماليات 30% •

 توكيو، شهري برون هاي درراه) شخصي نقليه وسايل بر خريد

 باقيمانده هزينه درصد 70 و ويژه و خاص مناطق و هوكايدو

  .شود مي هزينه شهري برون و روستايي شهري، هاي درراه

 بعالوه محلي و ملي سطح دو در يافته تخصيص درآمدهاي •

 حساب به) ملي دولت مورد در( عمومي مالياتي درآمدهاي

 مالي منابع جامع مديريت از اطمينان براي راه توسعه ويژه

 ماليات از حاصل درآمد مثال عنوان به يابد، مي اختصاص

 شد برآورد دالر ميليارد 30 حدود در 1995 سال در كاربران

(Ministry of Land, 2018).  

  آمريكا

 براي مستقل مالي هاي حساب ،1956 سال در آمريكا در

 دولت سهم و ايجاد ها راه نگهداري و توسعه مالي تأمين

 صورت به ايالتي بين هاي راه شبكه در زمينه اين در فدرال

 ويژه هاي ماليات دربردارنده مالي سيستم. شد مشخص مجزا

. باشد مي ويژه حساب يك به ها آن انتقال و راه با مرتبط

 مستقلي درآمدي جريان يك عنوان به كاربران ماليات

 و نگهداري ساخت، در هزينه براي تنها و شده تعريف

 بكار ونقلي حمل ويژه هاي شيوه يا و ها راه برداري بهره

 ساخت مالي تأمين براي ابتدا در كه ويژه حساب. رود مي

 توسط پرداخت مفهوم بر شد، ايجاد ايالتي بين هاي راه شبكه

  :است جزء دو شامل و بوده استوار كاربر

 دليل به كاربران سيستم اين كاربردر توسط پرداخت: اول 

 آن با مرتبط هاي هزينه بايست مي عمومي خدمات از استفاده

  .بپردازند نيز را
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 واريز جهت كاربران ماليات براي دولتي هاي تضمين دوم، 

 در ها آن مصرف از پرهيز جهت ويژه حساب يك به مستقيم

  .دولت متفرقه هاي هزينه

 به كه راه كاربران ماليات از حاصل مالي ويژه حساب درآمد

  :شامل آيد، مي دست به مختلف هاي شكل

 بنزين، مثل موتوري نقليه وسايل سوخت بر ماليات- 1

  گازوئيل،

  بيشتر، يا پوند 40 وزن با تايرهاي وزن بر ماليات - 2

  تريلر با جديد هاي كاميون بر فروشي خرده ماليات- 3

 55000 از بيشتر خالص وزن با هاي كاميون براي ماليات- 4

 America Association Of State High way)پوند

and Transportation Officials, 2019)  
  

  هندوستان

 كشور اين در راه بخش مالياتي درآمدهاي زير جداول در

 دهد مي نشان جداول كه طوريهمان. است شده داده نشان

 ماليات را مركزي دولت راه بخش درآمدهاي از درصد 8/30

 بر ماليات هم درصد 2/62 و جانبي وسايل و نقليه وسايل بر

  .دهد مي تشكيل گازوئيل و بنزين

  )درصد( 2013-2012 سال در راه بخش در مركزي دولت درآمدهاي .1جدول

  دولت مركزي  نوع ماليات

  8/30  ماليات بر وسايل نقليه و وسايل جانبي

  7  الستيك و تاير

  6/22  باال سرعتبا  گازسوزماليات بر وسايل نقليه 

  6/39  ماليات بر بنزين 

  100  كل

  

 محلي هاي دولت در راه بخش مالياتي درآمدهاي زير جدول

 2جدول كه طوريهمان. دهدمي نشان را هندوستان كشور در

 محلي دولت راه بخش درآمدهاي از درصد 53 دهد مي نشان

 قطعات بر ماليات هم درصد 24 و نقليه وسايل بر ماليات را

 عوارض بر ماليات درصد 9/22 و نقليه وسايل موتور

 Mohan ) دهد مي تشكيل مسافر و كاال جابجايي

Singh,2014).  

  

  )درصد( 2013-2012 سال در راه بخش در محلي هاي دولت درآمدهاي .2جدول

  دولت مركزي  نوع ماليات

  53  ماليات بر وسايل نقليه 

  24  ماليات بر قطعات موتور وسايل نقليه

  9/22  ماليات بر عوارض جابجايي كاال و مسافر

  100  كل

  

  چين

 رشد متوسط داراي 2002-1992 هاي سال بين در چين

 عاملي توسعه اين. است بوده GDP در درصد 5/9 ساالنه

 حدود به 1992 سال در درصد 40 از فقر شدت كاهش براي

 توسعه دهد مي نشان هاي بررسي. شد 2002 سال در درصد 7

 و كاال حمل به بخشيدن سرعت جهت ونقلي حمل هاي شبكه

 اصلي عوامل از شهرها، به فقير مناطق دسترسي و مسافر

 شبكه سريع رشد حصول در. است بوده فقر كاهش و توسعه

  .كرد غلبه اصلي محدوديت دو بر چين اصلي، هاي راه

  ها راه مالي تأمين- 1

 طراحي، مختلف مراحل در موجود هاي ظرفيت كارگيري به- 2

  ساخت و مشاوره مناقصات، ريزي، برنامه

 هاي تالش حاصل ها راه براي مالي منابع زياد افزايش
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 بايد و داشته موقتي ماهيت ها آن از تعدادي كه بود اي گسترده

 مالي تأمين مهم منبع. شود بازنگري طوالني هاي دوره در

 دولتي هاي بودجه از عمومي مالي منابع از چين در ها راه براي

 در. است شده تأمين دولتي هاي تضمين يا وام طريق از يا

 راه كاربران از دريافت طريق از ساخت هاي هزينه 4/1 حدود

 سال در دالر ميليارد 10 راه، نگهداري ماليات( شود مي تأمين

 ماليات و دالر ميليارد 50/4 نقليه وسايل خريد ماليات ،2002

 نكته يك). دالر ميليارد 5/2 ها، راه ونقل حمل مديريت

 از ها راه توسعه از نيمي اخير، هاي سال در اينكه توجه قابل

 و محلي هاي دولت توسط كه شد مالي تأمين وام طريق

 در همچنين. شدند ضمانت قرضه اوراق طريق از يا و مركزي

 از شركت 80 از بيش ها، راه مالي تأمين نوين هاي روش

 آزادراه 8 توسعه در راه هاي پروژه براي مشاركت طريق

 گذاري سرمايه مطلق مقدار اينكه به توجه با. داشتند مشاركت

 10 تنها اما باالست، چين هاي راه توسعه در خصوصي بخش

 ,Cao)شود مي شامل را مالي منابع كل درصد

Zhao,2011) .  

  

هاي وضعيت موجود درآمدها و هزينهبررسي  -3

  ايونقل جادهسازمان راهداري و حمل

ــماره  ــدول ش ــداري را در  3ج ــازمان راه ــدهاي س ، درآم

سـازمان راهـداري و   (دهـد نشان مي 1395و  1394ي ها سال

  ي كــه مشــاهده طــور همــان. )1395و  ايونقــل جــادهحمــل

 ، عوارض جابجـايي قانون ترددگردد درآمدهاي حاصل از مي

در چـارچوب   هـا  انهيپاواگذاري در  التيتسهكاال، بخشي از 

و وجوه حاصـل   ها آزادراه، عوارض قوانين و مقررات قانوني

(شـامل: صـدور پروانـه عبـور،      ونقـل  حمـل خدمات  ارائهاز 

صدور اصالحيه مجوز حمل كاالهاي وارداتي، صدور مجـوز  

تأسيسات جاني، صدور دفترچه راننـدگان، صـدور و تمديـد    

ي و داخلي و ...) در جـدول  الملل نيبي ها شركتي ها تيفعال

 گـردد  يمـ ي كـه مالحظـه   طـور  همـان  آمده اسـت.  3شماره 

تردد و سپس عوارض جابجايي  قانونبيشترين سهم درآمد از 

درصـد از كـل    38درصـد و   50باشد كـه در حـدود   كاال مي

هاي هزينه 4جدول شماره . دهد يمدرآمد راهداري را تشكيل 

اي ونقل جـاده هداري و نگهداري سازمان راهداري و حملرا

و  ايونقـل جـاده  سازمان راهداري و حمـل ( دهدرا نشان مي

ي هــا نــهيهزي ســازمان راهــداري، هــا نــهيهز. از كــل )1395

ــه  ــترين هزينـ ــداري بيشـ ــداري و نگهـ ــازمان را راهـ   ي سـ

  .دهد يمتشكيل 

  

 

  

  (ميليون ريال) ايونقل جادهدرآمدهاي عملياتي سازمان راهداري و حمل .3جدول 

  نام كاال يا خدمت توليدي
عملكرد سال 

1394  

درصد 

  1394سال

عملكرد سال 

1395  

درصد 

  1395سال

  32/50  6،919،871  52  6،608،331  قانون تردد

  97/38  5،359،596  38  4،816،414  عوارض جابجايي كاال

  81/5  800،100  8/4  615،257  انهپاي التيتسه درآمد

  38/1  190،660  91/0  115،682  ها آزادراهعوارض 

  25/3  447،223  41/3  431،044  ونقل حملخدمات 

  24/0  33،480  3/0  38،138  ساير اقالم

  100  13،750،930  100  12،624،866  جمع
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  (ميليون ريال) ايجادهونقل هاي راهداري و نگهداري سازمان راهداري و حملهزينه .4جدول

  1395عملكرد سال   دشدهيتولي كاالي ها نهيهزنام 
عملكرد سال 

1394  

  2،760،000  862،000  ي شرياني كشورها راهنگهداري 

  1،992،000  2،100،005  نگهداري و احداث تأسيسات زيربنايي

  650،448  933،344  ها راهتأمين و اجراي غالئم،تجهيزات و تأسيسات ايمني 

  10،154  61،146  و عالئم ايمني آالت نيماشتأمين تجهيزات ايمني 

  910،000  283،475  ي كشورها راه زيخ حادثهحذف و اصالح نقاط 

  23،862  -  يا جاده ونقل حملي فني و اعتباري ها كمك

  266،000  134،000  ي كشورها راهي بزرگ و ابنيه فني ها پلمطالعه و اجراي تعميرات اساسي و نگهداري 

  270،000  1،930،000  راهداري آالت نيماشاحداث و نوسازي ناوگان 

  55،200  332،000  ها درراهاحداث، نوسازي و نگهداري واحدهاي مستقر 

  1،448،722  1،860،000  ي شريانيها راه تياولوي كشور با ها راهي ساز منيانگهداري و 

  2،110،000  1،573،000  ي شريانيها راهي و نگهداري ساز منيا

  10،496،386  10،068،970  ها نهيهزجمع 

  

   

گردد كه مالحظه مي 4و  3بنابراين با توجه به جداول شماره 

   هـا  راههاي ساخت، نگهداري و توسـعه شـبكه    پوشش هزينه

ها محسوب گذاري راه قيمت تيبااهماهداف  ازجملهتواند مي

جاي دنيا تاكنون پوشـش صددرصـدي   گردد. اگرچه در هيچ 

گـذاري  ها ساخت و نگهداري راه با اسـتفاده از قيمـت  هزينه

ها به دليل گزارش نشده است، ولي جبران برخي از اين هزينه

باشد كـه خـود    توجه قابلتواند مقاديري مي ها آنميزان باالي 

  در توسعه بيشتر شبكه مؤثر واقع شود.

  

  شناسايي منابع درآمدي جديد در حوزه -4

  ايونقل جادهحمل

  ماليات و عوارض بر وسايل نقليه - 1- 4

با بررسي شرايط حاكم بر وضع عوارض و ماليات بر 

نتيجه  توان يمسوخت و وسايل نقليه در كشورهاي مختلف 

ي توسعه و نگهداري ها نهيهزگرفت كه سايرين جهت تأمين 

اي ي حياتي اقتصاد بر ماليات جادهها انيشر عنوان به ها راه

عموماً و ماليات بر سوخت خصوصاً تأكيد نموده ولي در 

ايران نظر به پيامدهاي اجتماعي وضع عوارض بر  كشور

ي انرژي (بنزين) و اهحاملافزايش قيمت  واسطه بهسوخت 

اختصاص قسمتي  در خصوصي موجود سازماني ها مقاومت

و ادعاي تسهيم  ونقل حملشبكه از درآمدهاي اين بخش به 

كه با تغيير  رسد يمشدن در آن توسط ساير نهادها به نظر 

يي كه داراي حساسيت كمتري نزد ها حوزهديدگاه به ساير 

توجه  ستيبا يم، باشند يمافكار عمومي و مديران سازماني 

تنها گروهي كه مستقيماً با بخش  نيب  نيا درنمود. شايد 

كمترين  حال نيدرعبيشترين ارتباط را داشته و  ونقل حمل

، گروه دارندگان دينما يمپرداخت  ها راهسهم را در نگهداري 

كه در اين  باشد يموسايل نقليه و ساير صنايع وابسته به آن 

و انجام مهندسي  دنظريتجدبا بازنگري،  ستيبا يمخصوص 

د ي ناكارآمد موجوها روشمجدد قوانين و مقررات به صالح 

ي مالي توجه نمود. ور بهرهپرداخته و به افزايش اثربخشي و 

لذا با عنايت به توضيحات فوق به شرح ذيل ليست 

جهت توليد و اخذ درآمدهاي جديد ارائه  اتكا قابلي ها بخش

  :گردد يم

در اين بخش با سه نوع  –الف) ماليات بر خودرو 

مورد را  ها راهي نگهداري ها نهيهز توان يمماليات و عوارض 

  از: اند عبارتكه  قرارداد پوشش

ماليات بر مالكيت خودرو: بدين مفهوم كه هر كس - 1

  ها استفاده از جاده تبع بهداشتن وسيله نقليه و  واسطه به

را پرداخت نمايد كه  ها راهبايست سهم خود در نگهداري مي

  يي شدن است.شناسا قابلبا استناد به اسناد مالكيت 

بدين مفهوم كه هر خودرويي را  ري خودرو:ماليات موتو- 2

حجم  واسطه بهبر اساس ظرفيت موتور طبق بندي نموده و 

  موتور براي آن عوارضي وضع كرد.
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 واسطه بهبدين مفهوم كه  ماليات بر معامالت خودرو: - 3

معامله خودرو عوارضي را جهت پرداخت سهم هزينه 

  از معامله گران اخذ نمود. ها جادهنگهداري 

در اين بخش به سه نوع ماليات -ب)ماليات بر موتور سيكلت

ها را مورد پوشش هاي نگهداري راهتوان هزينهو عوارض مي

  از: اند عبارتكه  قرارداد

: بدين مفهوم كه هركس كلتيموتورسماليات بر مالكيت - 1

  ها استفاده از جاده تبع بهو  كلتيموتورسداشتن  واسطه به

را پرداخت نمايد كه  ها راهنگهداري بايست سهم خود در مي

  يي شدن است. شناسا قابلبا استناد به اسناد مالكيت 

: بدين مفهوم كه هر كلتيموتورسماليات موتوري  - 2

ي نموده و بند طبقهي را بر اساس ظرفيت موتور كلتيموتورس

  حجم موتور براي آن عوارضي وضع كرد. واسطه به

: بدين مفهوم كه ماليات بر معامالت موتورسيكلت - 3

معامله موتورسيكلت عوارضي را جهت پرداخت  واسطه به

  ها از معامله گران اخذ نمود.سهم هزينه نگهداري جاده

  ج)ماليات بر متعلقات وسايل نقليه:

بر روي صنايعي كه مستقيماً  توان يمدر اين بخش 

  وسايل نقليه را تأمين  ازيموردناجزاء، لوازم و قطعات 

، قطعه ساز يها كارخانه ازجملهنمايند درگير نمود مي

، توليدكنندگان روغن ترمز، موتور روغنتوليدكنندگان 

  ي سوخت و غيرهها مكملتوليدكنندگان ضديخ، 

د) ماليات بر توليدكنندگان وسايل نقليه موتوري و اخذ 

  توليدي: ها كارخانهآن از 

از دو روش جهت اخذ  توان يماين بند  در خصوص

از كارخانجات  دشدهيتولارض بر وسايل نقليه موتوري عو

  ي نمود:بردار بهرهمتولي امر 

هر وسيله  چراكهرسد برحسب تناژ كه منطقي به نظر مي - 1

وزن داراي ميزان اثرگذاري و تخريبي متفاوت  واسطه بهنقليه 

بوس، ، مينيبار وانت(سواري،  باشد.بر روي جاده مي

  محور و تريلي) 3و 2كاميون ، اتوبوس، ساب ينيم

هر برحسب ظرفيت موتور كه بر اساس اين مدل  - 2

بايست يي كه داراي ظرفيت موتوري باالتري باشد ميخودرو

به دليل داشتن ظرفيت باالتر جهت سرعت و افزايش سطح 

  ها عوارض موردنظر را پرداخت نمايد.ي به جادهرسان بيآس

اينات فني و تعويض ح)اخذ ماليات و عوارض در فرآيند مع

  پالك وسايل نقليه موتوري

اي در دو حوزه بدنه و شخص ثالث به ف)اخذ ماليات بيمه

  ونقل حملنفع بخش 

ط)اخذ ماليات و عوارض بر وسايل نقليه موتوري صنعتي و 

  جرثقيل، تراكتور و غيره ازجملهي ونقل حمل ريغ

ظ)بستن ماليات و عوارض بر صنايع سنگين به نفع بخش 

ونقل: صنايع سنگين چون فوالد، سيمان، گچ و معادن حمل

  باربري بيشترين آسيب را به حوزه  واسطه بهمختلف كه 

بايست سهم خود در نگهداري نمايند فلذا ميها وارد ميجاده

  ها را پرداخت نمايند.از جاده

ي لوكس وارداتي از بر خودروهاوضع عوارض سنگين  ر)

  ،ساير كشورها

وضع عوارض بر كارخانجات داخلي توليدكننده دوچرخه  ز)

ي وارداتي از ساير ها دوچرخهو اخذ ماليات سنگين از 

  ،كشورها

وضع عوارض خاص بر خودروهاي ترانزيتي كه از ساير و)

  نمايندكشورها به داخل كشور ورود مي

ي ها كيالست ازجملهوضع عوارض بر قطعات وسايل نقليه ن)

  .داتيتوليد داخل و وار

  

ماليات و عوارض بر سوخت و محاسبه  - 2- 4

  درآمدهاي حاصل از ماليات بر سوخت

براي  ازيموردنمحاسبه ميزان ماليات بر سوخت  منظور به

خاص جايگزيني آن با  طور بهونقل و توسعه بخش حمل

عوارض مستقيم، با استخراج ميزان كل بنزين و نفت گاز 

  نيز اطالعات مربوط به  ونقل حملمصرفي در بخش 

ي، بردار بهرهي در دست احداث و يا ها آزادراهدرآمد -هزينه

براي تأمين  ازيموردنتوان به رقم دقيق ماليات بر سوخت مي

  .افتي دست ادشدهمالي حوزه ي

 300با فرض احداث  :ها آزادراهي از بردار بهرهاحداث و 

هر  و هزينه احداث هرسالخطه در  4كيلومتر آزادراه 

يي ها آزادراه جز به( ميليارد تومان 10كيلومتر آزادراه معادل 

رودبار كه وضع خاصي دارند - چالوس و منجيل-مانند تهران

و با تصميم خاص بايستي احداث شوند) و سهم مشاركت 

 50و اگر مقرر باشد كه  (هزينه يك باند) درصدي دولت 50

مين مالي درصد از هزينه احداث آزادراه از طريق سوخت تأ

 قرار به هرسالشود، نياز مالي بخش توسعه آزادراه از نفت در 

  .خواهد بود پيوست
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 /رياللومتريك×%50×%50=7500×109ريال

300كيلومتر×100×109  

چنانچه ميزان بنزين و نفت گاز مصرفي در بخش 

(بر اساس آمار  ميليارد ليتر فرض شود 48در سال  ونقل حمل

، ميزان مصرف بنزين در 1396مندرج در ترازنامه انرژي 

هزار ليتر و مصرف  29،365،319معادل  ونقل حملبخش 

هزار ليتر در  18،856،015 نفت گاز در اين بخش معادل 

است)، ميزان عوارض سوخت بابت  شده اعالم 96سال 

رسد ريال در هر ليتر مي 174توسعه آزادراه به حدود 

)156=48000000000/7500000000000.(  

 190را در سال  ها آزادراهجمع عوارض وصولي  چنانچه

ميليارد ريال(بر اساس آمار منتشره توسط سازمان راهداري در 

) فرض كنيم، عوارض وصولي براي هر ليتر سوخت 95سال 

 گردد يمريال بالغ  4/4به حدود 

)95/3=48000000000/190000000000.(  

 ها آزادراهبرداري از بدين ترتيب سهم توسعه، نگهداري و بهره

) در هر ليتر و چنانچه 156+95/3ريال ( 95/159حدود 

ريال در ليتر  95/3هدف فقط حذف عوارض مستقيم باشد 

  خواهد بود.

ي از بردار بهرهبدين ترتيب با وضع اين عوارض براي    

و لغو عوارض عبور مستقيم، مردم تا حد امكان از  ها آزادراه

(الف) افزايش ايمني،  كه نتيجه آن ندينما يمعبور  ها آزادراه

(ب) تقليل مصرف سوخت، (پ) تقليل زمان سفر، (ت) 

ي ور بهره(ث) افزايش  ،ستيز طيمحتقليل آلودگي 

(ج) تقليل دوران مشاركت و  شده انجامهاي  گذاري سرمايه

(د) تقليل هزينه نگهداري زيربناهاي موازي موجود وسيله 

ها ايداري براي توسعه آزادراهدولت خواهد بود. مزيداً منابع پ

 عالوه بهفراهم خواهد شد.  ها آني از بردار بهرهو نگهداري و 

انتظار داشت پس از گذشت چند سال، احداث و  توان يم

ي ها گامو در  شده انجامنيز با همين راهكار  ها بزرگراهتوسعه 

هاي اصلي و فرعي استاني و بعدي، ماليات بر سوخت به راه

  اختصاص يابد. آهن راهيرسازي باالخره ز

  

اثرات اقتصادي اعمال ماليات بر سوخت به نفع بررسي -5

  حمل ونقل بر اقتصاد كشور

 ماليات بر سوخت تورمي اثرات -5-1

توان گفت كه افزايش قيمت انرژي دو گونه اثر ي ميطوركل به

ـ ازتورمي خواهد داشـت.   مسـتقيماً هزينـه انـرژي     طـرف  كي

و از طرف ديگر باعـث افـزايش    دهد يمخانوارها را افزايش 

 شـود  يمـ هاي توليدي هزينه توليد كاالها و خدمات در بخش

يـك مـوج تـورمي سـاير      صـورت  بـه خـود   نوبـه  بـه كه اين 

  .دهد يمي مصرفي خانوارها را افزايش ها نهيهز

در  هـا  حامـل اصالح يارانه و قيمت انرژي، با توجه بـه نـوع   

در تغييـر سـطح عمـومي     تواند يمي ا واسطهمصرف نهايي يا 

باشد. با افزايش قيمـت انـرژي در مرحلـه اول     مؤثر ها متيق

ي نسـبت بـه سـاير كاالهـا     ا ارانـه قيمت نسبي اين كاالهاي ي

مسـتقيم   طـور  به ها حاملو چون برخي از اين  ابدي يمافزايش 

مستقيم شاخص  طور بهدر سبد مصرفي خانوارها جاي دارند 

. برخـي ديگـر از ايـن    دهند يمرا افزايش  كننده مصرفقيمت 

ي اقتصـادي  هـا  بنگاهي براي ا واسطهكاالي  عنوان بهكاالها كه 

را  دكنندهيتولشاخص قيمت  ها آنكند اصالح قيمت عمل مي

و  طرف كيازي انرژي ها حامل. بنابراين نوع دهند يمافزايش 

 هـا  مـت يقبر سطح عمـومي   ها آناثرات مستقيم و غيرمستقيم 

 توجـه  قابـل موضوعي اسـت كـه در خصـوص آثـار تـورمي      

  ).1395(سعادت مهر، باشد يم

 

 ها دادهتصريح مدل و -5-2

يكي از متغيرهاي  (M)با توجه به مباحث نظري، حجم پول  

در هاي اقتصادي چه باشد كه همه نظريهتأثيرگذار بر تورم مي

. بنـابراين  ددارنـد يتأكمدت و چـه در بلندمـدت بـر آن    كوتاه

حجم پول بايستي در مدل لحاظ گردد. همچنين، بسـياري از  

يكي از عـواملي   عنوان بهي اقتصادي بر تورم وارداتي ها هينظر

. بـراي  كننـد  يمـ تأكيـد   شود يمكه باعث تورم در يك كشور 

خ ارز اسـتفاده  لحاظ كردن تورم وارداتي در مدل از متغير نـر 

، قيمت كاالهاي وارداتي (e)؛ زيرا با افزايش نرخ ارز شود يم

. كسـري  گـردد  يمو اين منجر به تورم در كشور  افتهي شيافزا

مـداوم وجـود داشـته اسـت      طـور  بـه بودجه در اقتصاد ايران 

اكثر اقتصاددانان، علت تورم در ايران بـه كسـري    كه يطور به

اين متغير نيـز در مـدل لحـاظ     رو نيازا اند دادهبودجه نسبت 

  شده است. 
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، و (Pb)بنـزين   ژهيـ و بـه هـاي انـرژي،   افزايش قيمت حامـل 

 شـوند  يمكه باعث جو رواني در افراد جامعه  (Pg)گازوئيل 

بر تورم در مدل لحـاظ خواهنـد شـد.     مؤثرعامل  عنوان بهنيز 

ي انرژي، بـا افـزايش قيمـت    ها حاملالبته افزايش قيمت اين 

ي توليـد را افـزايش داده و   هـا  نـه يهز، ونقـل  حملي ها نهيهز

. شوند يم ها متيقنيز باعث افزايش سطح عمومي  جهت نيازا

  :هستزير  صورت بهمدل پيشنهادي تحقيق  بيترت نيا به

Pt=f(M, e, Sb, Y, Pb ,P0) 

M ،حجم واقعي پولe   ،نرخ واقعـي ارزSb    كسـري بودجـه

قيمت  P0قيمت بنزين، Pbداخلي،  ناخالص ديتول Yدولت، 

  باشند.نرخ تورم مي Ptگازوئيل و 

 منتشرشـده  كننـده  مصرفنرخ تورم بر اساس شاخص قيمت 

ــاه  ــا دادهدر پايگ ــران   ه ــزي اي ــك مرك ــاني بان ــري زم ي س

ي مربوط بـه حجـم پـول، كسـري     ها دادهاست.  شده محاسبه

داخلي و نرخ ارز نيـز از بانـك    الصناخ ديتولبودجه دولت، 

بانـك  (اسـت  شـده  هيـ تهاطالعات سري زماني بانك مركـزي  

. قيمـت بنـزين و   )1397جمهوري اسـالمي ايـران و   مركزي 

(ترازنامه انرژي است شده استخراجگازوئيل از ترازنامه انرژي 

    ).1397و 

  

  تخمين مدل -5-3

ــير      ــين تفس ــق و همچن ــداف تحقي ــه اه ــتيابي ب ــت دس جه

، از فرم لگاريتم خطي ها كششآوردن  به دستنتايج و تر قيدق

، فرم خطي لگاريتمي مـدل  رو نيازا. شود يم) استفاده 2رابطه(

  عبارت است از:

LnPt= β0+ β1LnM+ β2LnSb+ β3LnY+ β4Lne+ β5LnPb+ β6LnP0 )2(                                                      

  

  بررسي پايايي متغيرها-5-3-1

ــي     ــون ديك ــا از آزم ــايي متغيره ــي پاي ــراي بررس ــولر -ب ف

. روش كار به اين صورت شود يماستفاده  (ADF)افتهي ميتعم

ـ اسـتفاده   ADFاز آزمـون   كه يهنگاماست  ممكـن   شـود  يم

ــع       ــراي رف ــد ب ــته باش ــود داش ــتگي وج ــت خودهمبس اس

 عنـوان  بـه ي از خود متغيـر مربوطـه را   ها وقفهخودهمبستگي 

چه تعداد وقفـه الزم   كه نيا ميبر يممتغيرهاي توضيحي بكار 

و  LMاست تا خودهمبستگي برطرف شـود توسـط آزمـون    

ــزين تعيــين هــا شــاخص   شــود يمــي آكائيــك و شــوارتز بي

ي هـا  وقفـه . در اين تحقيق بـراي تعيـين   )1397و  افالطوني(

، آماره ازآن پس. شود يمبهينه از شاخص شوارتزبيزين استفاده 

توسـط مكنيـون    شـده  محاسبهبا مقدار بحراني  ADFآزمون 

 موردنظر. اگر متغير شود يممقايسه شده و درجه پايايي تعيين 

و  شـود  يمدر سطح، ناپايا باشد تفاضل مرتبه اول آن بررسي 

اين كار تا زمان پايايي ادامه دارد. همچنين پايايي متغيرهـا در  

. شـود  يمروند بررسي  باوجوددو حالت بدون وجود روند و 

ــون  ــه، آزم ــك ADFدر ادام ــراي ت ــدل ب ــك متغيرهــاي م ت

  آمده است. 5شماره است كه نتايج آن در جدول  شده انجام

)، متغيرهـاي لگـاريتم تـورم، لگـاريتم     5با توجه به جـدول ( 

و متغيرهـاي لگـاريتم    انـد  شـده كسري بودجه در سطح پايـا  

داخلي، لگاريتم نـرخ ارز،   ناخالص ديتولحجم پول، لگاريتم 

ـ        بـار  كلگاريتم قيمت بنـزين، لگـاريتم قيمـت گازوئيـل بـا ي

اند. با توجه به اينكه همه متغيرهـا پايـا   تفاضل گيري پايا شده

جمعي يوهانسـن  نيستند، لذا استفاده از روش هم كي درجهاز 

ي ايــن روش ريكــارگ بــهنيســت و  ريپــذ امكــانجوســيليوس 

. بـادرنظرگرفتن ايـن   دهـد  يمـ ي را بـه دسـت   اعتماد رقابليغ

. زيـرا در ايـن   شـود  يماستفاده  ARDLمالحظات از روش 

روش الزم نيست درجه پايايي متغيرها يكسان باشد و تنها بـا  

  را تخمين زد. موردنظرمدل  توان يماد وقفه بهينه انتخاب تعد

  

 ADF. بررسي پايايي متغيرهاي مدل با استفاده از آزمون 5جدول

  درصد 95نتيجه با احتمال   آماره مكنيون  آماره آزمون  متغير

LnPt  44/3-  94/2-  پايا  

LnM  66/1-  94/2-  ناپايا  

DLnM  89/5-  94/2-  پايا  

LnSb  9/4 -  95/2-  پايا  

LnY 8/0 -  94/2-  ناپايا  
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DLnY 78/6-  94/2-  پايا  

Lne 39/0-  98/2-  ناپايا  

DLne 86/4-  99/2-  پايا  

LnPb 08/1-  98/2-  ناپايا  

DLnPb 87/3-  99/2-  پايا  

LnP0 63/1-  99/2  ناپايا  

DLnP0 85/4-  99/2  پايا  

  

  مدت كوتاهتخمين رابطه  -5-3-2
مربوط به  شده يآور جمعهاي در اين قسمت با استفاده از داده

ــاني  ــدل  1370-97دوره زم ــوردنظرم ــه روش  م  ARDLب
بر اساس شاخص شوارتزبيزين  ها وقفهتخمين زده شد. تعداد 

با درنظرگرفتن حداكثر دو وقفـه تعيـين گرديـد. نتـايج ايـن      
) 6اكنون با توجه به جدول ( آمده است. 6تخمين در جدول 

. مقـدار ضـريب تعيـين    ميپـرداز  يم مدت كوتاهبه تفسير مدل 
است كه مقدار نسبتاً بااليي است و قدرت توضـيح   76/0برابر

و حاكي از آن است كـه   دهد يمدهندگي باالي مدل را نشان 
درصد از تغييرات نرخ تورم توسط متغيرهاي موجـود در   76

كلـي رگرسـيون    F. مقـدار آمـاره   شـود  يمداده مدل توضيح 
كـه كليـت    دهـد  يمـ است و نشان  prob/=028با  29/4برابر

و مقـادير   tبا مراجعه بـه آمـاره    است. رشيپذ قابلرگرسيون 
prob ) كـه كليـه متغيرهـاي     شـود  يم) مشخص 6در جدول

ــد.     ــورم دارن ــرخ ت ــر ن ــاداري ب ــأثير معن ــدل ت موجــود در م
 باشـد  يم 01/0مربوط به متغير قيمت بنزين برابر  probمقدار

 95و حاكي از آن است كه قيمت بنزين بـا احتمـال بـيش از    
ي بر نـرخ تـورم در اقتصـاد ايـران دارد.     دار يمعندرصد تأثير 

است به اين معني كه يك درصـد   7/0ضريب اين متغير برابر
(در همـان سـال) نـرخ    مدت كوتاهافزايش در قيمت بنزين در 

. با توجه به اينكه دهد يمدرصد افزايش  7/0رم را به ميزان تو
، ضـرايب  انـد  شـده لگـاريتمي بكـار بـرده     صورت بهمتغيرها 

كشـش نـرخ    گـر يد عبـارت  به. باشند يم ها كشش آمده دست به
. به همين ترتيب باشد يم 7/0تورم نسبت به قيمت بنزين برابر

در خصوص تـأثير قيمـت گازوئيـل بـر نـرخ تـورم        توان يم
مربوط بـه   prob) مقدار 6قضاوت نمود. با توجه به جدول (

كه قيمت  دهد يمو نشان  باشد يم 007/0قيمت گازوئيل برابر
ي بر نرخ دار يمعندرصد تأثير  95گازوئيل با احتمال بيش از 

اسـت.   1/0تورم در ايران دارد. ضريب متغير قيمت گازوئيـل 
يــك درصــد افــزايش در قيمــت گازوئيــل در  كــه يطــور بــه

درصـد   1/0(همان سال) نرخ تـورم را بـه ميـزان     مدت كوتاه
، تـأثير افـزايش   آمده دست به. با توجه به نتايج دهد يمافزايش 

قيمت بنزين بر تورم بيشتر از تأثير افـزايش قيمـت گازوئيـل    
  است.

  مدت (پويا)تخمين مدل كوتاه. نتايج 6جدول

  ضرايب  متغيرها
انحراف 

  معيار
prob 

Lnpt(-1) 4/0  208/0  006/0  

LnM  2/1  471/0  024/0  

LnM(-1) 57/1  508/0  008/0  

LnSb  03/0  025/0  02/0  

LnY 19/1  731/0  01/0  

LnY(-1) 08/1  764/0  01/0  

Lne 2/0  214/0  02/0  

LnPb 7/0  454/0  01/0  

LnP0 1/0  282/0  007/0  

R2= 76/0            DW=              79/1  F= 29/4  
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بـه نتـايج جـانبي تحقيـق نيـز       توان يم )6به جدول ( توجهبا 

گفـت حجـم    توان يم، probاشاره نمود. با توجه به  مقادير 

ي بـر  دار يمعنپول هم در همان دوره و هم با يك وقفه تأثير 

يـك درصـد افـزايش در     كه يطور بهنرخ تورم در ايران دارد. 

و در  2/1 انـدازه  بـه حجم پول، نرخ تـورم را در همـان دوره   

. اين مطلب بـا  دهد يمدرصد افزايش  57/1 اندازه بهدوره بعد 

نشان  آمده دست بهي پولي تورم سازگاري دارد. نتايج ها يتئور

ي بـر  دار يمعنـ كه متغير نرخ ارز در همان دوره تأثير  دهد يم

نرخ تورم داشته است. ضريب تأثير نرخ ارز بـر تـورم برابـر    

افزايش يك درصد در نرخ ارز، نرخ  كه يطور به باشد يم 2/0

. اين مطلب تورم دهد يمدرصد افزايش  2/0تورم را به ميزان 

نين با توجه بـه  . همچكند يموارداتي را در اقتصاد ايران تأييد 

ي بر نـرخ تـورم   دار يمعنكسري بودجه دولت تأثير  2جدول 

. بـه ايـن   باشـد  يم 03/0در ايران دارد ضريب اين متغير برابر

معني كه افزايش يك درصد در كسـري بودجـه دولـت نـرخ     

. ضريب متغيـر  دهد يمدرصد افزايش  30/0تورم را به ميزان 

اكي از آن است كه است و ح 19/1داخلي برابر ناخالص ديتول

متوسـط   طـور  بهداخلي  ناخالص ديتوليك درصد افزايش در 

  درصد تورم همراه بوده است. 19/1با 

  

  تخمين رابطه بلندمدت-5-3-3

عالوه بر ارائه طول وقفـه، تأثيرگـذاري    ARDLدر روش    

متغيرهاي توضيحي بر متغير وابسـته در بلندمـدت نيـز ارائـه     

آمـده   7. نتايج مربوط به ضرايب بلندمدت در جدول شود يم

  است. 

  مدت. نتايج تخمين مدل بلند7جدول

 prob  انحراف معيار  ضرايب  متغيرها

LnM  66/0  37/0  009/0  

LnSb  055/0  042/0  02/0  

LnY 201/0  34/0  05/0  

Lne 49/0  43/0  02/0  

LnPb 3/1  95/0  01/0  

LnP0 18/0  49/0  04/0  

  

  

كليه متغيرهاي موجود در مدل، در سطح  7با توجه به جدول 

ي بر نرخ تـورم  دار يمعندرصد در بلندمدت تأثير  95اطمينان 

مربـوط   prbدر اقتصاد ايران دارند. در اين خصوص، مقـدار  

و حاكي از آن است  باشد يم 01/0به متغير قيمت بنزين برابر 

درصـد   95كه قيمت بنزين در بلندمدت بـا احتمـال بـيش از    

داري بر نرخ تورم در اقتصـاد ايـران دارد. ضـريب    تأثير معني

است به اين معني است كـه يـك درصـد     3/1اين متغير برابر

افزايش در قيمت بنزين در بلندمدت نرخ تـورم را بـه ميـزان    

مربوط به   probمقدار  . همچنيندهد يمدرصد افزايش  3/1

كـه در   دهـد  يمـ و نشـان   باشد يم 04/0قيمت گازوئيل برابر 

درصـد تـأثير    95بلندمدت قيمت گازوئيل با احتمال بيش از 

ي بر نرخ تورم در ايران دارد. ضـريب متغيـر قيمـت    دار يمعن

يك درصد افزايش در قيمت  كه يطور بهاست.  18/0گازوئيل 

درصـد   18/0رم را بـه ميـزان   گازوئيل در بلندمدت نـرخ تـو  

  .دهد يمافزايش 

  

  

  (ECM)مدل تصحيح خطا -5-3-4

وجود رابطه بلندمـدت بـين متغيرهـاي مـدل، مبنـايي بـراي       

ــانات    ــه در آن نوس ــا را ك ــحيح خط ــوي تص ــتفاده از الگ اس

ارتبـاط داده   هـا  آنبه مقادير تعـادلي و بلندمـدت    مدت كوتاه

تصحيح خطاي مـدل   . بنابراين الگويآورد يم، فراهم شود يم

  بلندمدت تخمين زده شد و نتايج آن در جدول آمده است.
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  نتايج تخمين مدل و تصحيح خطا .8جدول

  ضرايب  متغير
انحراف 

  معيار
prob نتيجه  

DLnM  2/1  47/0  022/0 درصد 95با احتمال  دار يمعن  

DLnSb  031/0  025/0  023/0  درصد 95با احتمال  دار يمعن  

DLnY 19/1  73/0  012/0  درصد 95با احتمال  دار يمعن  

DLne 28/0  21/0  020/0  درصد 95با احتمال  دار يمعن  

DLnPb 74/0  45/0  012/0  درصد 95با احتمال  دار يمعن  

DLnP0 105/0  28/0  007/0  درصد 95با احتمال  دار يمعن  

Ecm(-

1) 
  درصد 95با احتمال  دار يمعن  015/0  20/0  -57/0

  

، تمامي ضرايب الگو با احتمال شود يمكه مالحظه  گونه همان

 دهنـده  نشانهستند. ضريب تعيين  دار يمعندرصد  95بيش از 

 كـه  يطـور  بـه قدرت توضيح دهندگي نسبتاً باالي الگو است. 

(نــرخ تــورم) توســط  زا دروندرصــد از تغييــرات متغيــر  78

 F. آمـاره  شـود  يمـ متغيرهاي موجود در مـدل توضـيح داده   

درصـد صـحت    5است كه در سطح خطاي كمتر از  6/4برابر

. آنچه در مـدل تصـحيح خطـا    كند يمكلي رگرسيون را تأييد 

بيش از همه حائز اهميت است ضريب جمله تصـحيح خطـا   

سـرعت تعـديل    دهنـده  نشـان كه  باشد يم ECM(-1)يعني 

) پيداست 8كه در جدول( طور همانرآيند عدم تعادل است. ف

و داراي عالمت منفي بوده و هم جمعي  دار يمعناين ضريب 

اسـت و   -57/0. اين ضريب برابركند يمبين متغيرها را تأييد 

در اثـر   جادشدهيادرصد از عدم تعادل  57بيانگر آن است كه 

ــزين، قيمــت   ــاي توضــيحي(قيمت بن ــر يكــي از متغيره تغيي

. بنـابراين، ايجـاد يـك    شود يمگازوئيل)، در يك سال تعديل 

كامل  طور به، بعد از تقريباً دو سال زا برونتغيير در متغيرهاي 

  .دهد يماثر خود را بر تورم نشان 

 

  ي ريگ جهينت-6
هاي ملـي  دارايي ازجملهي ا جاده ونقل حملهاي زيرساخت  

هستند كه در طول سـاليان متمـادي برحسـب نيـاز و مطـابق      

هاي ملـي سـتون   است. شبكه راه افتهي توسعهامكانات موجود 

 كه ينحو بهفقرات توسعه و شريان حياتي اقتصاد كشور است 

ي هـا  راهتـأمين   درگـرو رشد اقتصـادي و اجتمـاعي جامعـه    

يت موجـود  بررسـي وضـع   حال نيدرعمناسب و ايمن است. 

شـرايط نـامطلوب كمـي و كيفـي      دهنـده  نشاني كشور ها راه

ي جديد با كمبود منـابع مواجـه   ها راهتوسعه  سو كاست. از ي

ي موجود نيز از كيفيـت مناسـب   ها راهاست و از سوي ديگر 

ي از ا مالحظـه  قابـل ها بخـش  برخوردار نبوده و نگهداري آن

ررسـي تجـارب   . با توجـه بـه ب  كند يممنابع را به خود جلب 

ساير كشورها، ماليات بر سـوخت و عـوارض وسـايل نقليـه     

. وصـول  دهند يمترين منبع درآمدي بخش راه را تشكيل مهم

اين نوع ماليات عالوه بر فقدان نشتي تا حدودي فسـادناپذير  

هر شخصـي كـه داراي وسـايل نقليـه      چراكهو عادالنه است 

مصـرفي   (البته صرفاً سـوخت  كندبوده و سوخت مصرف مي

 شـده  احـداث هاي باشد) از راهونقل مالك ميدر بخش حمل

، افتـه ي توسـعه . در بسياري از كشورهاي دينما يمي بردار بهره

و توســعه كليــه  هــا آزادراههــا و حتــي هزينــه نگهــداري راه

از طريــق افــزايش بهــاي ماليــات و  ونقــل حمــلزيربناهــاي 

سـوخت   بـه همـراه  عوارض بر وسايل نقليـه و متعلقـات آن   

بـه شـكل ماليـات بـر وسـايل نقليـه و همچنـين         ونقل حمل

 درحالبسياري از كشورهاي  ازآنجاكه. شود يمسوخت تأمين 

ي خــود هــا راهايــران از سيســتم نــامطلوب  ازجملــهتوســعه 

كه يكي از علل آن عدم تأمين مالي براي احـداث و   برده رنج

خت ، ماليات بر وسـايل نقليـه و سـو   باشد يمها نگهداري راه

يـك پاراكسـي    عنـوان  به، ها راهاز  كنندگان مصرفصرفاً براي 

در مقابل دريافـت مسـتقيم عـوارض بـه      قبول قابلمطلوب و 

رود كـه نحـوه اعمـال ماليـات بـر وسـايل نقليـه و        شمار مي

ــش    ــراي بخ ــوخت ب ــر س ــات ب ــل از مالي ــدهاي حاص   درآم

  ونقل كشور محاسبه گرديد. حمل

 سوخت بر ماليات اعمال اقتصادي اثراتدر ادامه اين مقاله    

                                                                                                                             بررسـي شـده اسـت.    كشـور  اقتصـاد  بـر  ونقـل  حمل نفع به

 كـه  يدرصـورت هستيم كـه   سؤالما به دنبال پاسخ اين  درواقع
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اين ماليات بر سوخت اعمال شود، اين ماليات چه تأثيري بـر  

  اقتصاد كشور خواهد گذاشت؟

بنابراين، تأثير تغييرات قيمت بنزين و گازوئيـل بـر تـورم در    

ـ ازااقتصاد ايران بررسي گرديد.  در مـدل بـرآورد شـده     رو ني

 ناخـالص  ديـ تولعالوه بر متغيرهـاي حجـم پـول، نـرخ ارز،     

بر تـورم در ايـران    مؤثرداخلي و كسري بودجه كه از عوامل 

در مـدل   ، قيمت بنزين و قيمت گازوئيـل نيـز  اند شده شناخته

ي هـا  دادهبـا اسـتفاده از    مـوردنظر لحاظ گرديده است. مـدل  

  برآورد گرديد. 1370-97سري زماني 

اسـتفاده شـد.    ADFبراي بررسي پايايي متغيرها از روش    

و  مدت كوتاه صورت به ARDLسپس مدل تحقيق، از روش 

كه قيمت  دهد يمبلندمدت برآورد گرديد. نتايج تحقيق نشان 

ي بر نـرخ تـورم در اقتصـاد ايـران دارد.     دار يمعن بنزين تأثير

 3/1و  7/0ضريب اين متغير در كوتاه مدت و بلندمدت برابر 

است به اين معني كه، يك درصد افزايش در قيمت بنزين در 

همان سال نرخ تورم را در كوتاه مدت و بلندمدت بـه ميـزان   

كشش نـرخ   گريد عبارت به. دهد يمدرصد افزايش  3/1و  7/0

تورم نسبت به قيمت بنزين در كوتاه مدت و بلندمدت برابـر  

ـ . همچنين قيمت گازوئيل تأثير باشد يم 3/1و  7/0 ي دار يمعن

بر نرخ تورم در ايران دارد. ضريب متغير قيمـت گازوئيـل در   

 كـه  يطـور  بهاست.  18/0و  1/0كوتاه مدت و بلندمدت برابر 

ر همـان سـال نـرخ    يك درصد افزايش در قيمت گازوئيـل د 

 18/0و  1/0تورم را در كوتـاه مـدت و بلندمـدت بـه ميـزان      

، تـأثير  آمـده  دسـت  به. با توجه به نتايج دهد يمدرصد افزايش 

افزايش قيمت بنزين بر تورم بيشـتر از تـأثير افـزايش قيمـت     

اثر تـورمي افـزايش قيمـت     كه نياگازوئيل است. با توجه به 

 توان يم دهد يمخود را نشان  بنزين و گازوئيل در همان دوره

نتيجه گرفت كه افزايش تورم بيشـتر ناشـي از جـو روانـي و     

ي انتظـارات تـورمي ناشـي از افـزايش قيمـت ايـن       ريگ شكل

توصـيه   گذاران استيس، لذا به افتد يمي انرژي اتفاق ها حامل

اي مناسـب و  ي رسـانه فضاسـاز قبل از هر اقدامي با  شود يم

جـو روانـي را كـاهش داده و اثـرات      هـا  تيواقعبازگو كردن 

در ايـن تحقيـق، مـدل تصـحيح      تورمي را به حداقل برسانند.

درصـد از   57خطا نيز برآورد گرديد و بيـانگر آن اسـت كـه    

ــادل  ــدم تع ــدهياع ــاي   جادش ــر يكــي از متغيره ــر تغيي در اث

كامـل   طـور  بـه توضيحي(قيمت بنزين، گازوئيل)، در دو سال 

  .شود يمتعديل 

  ها طرحروش پيشنهادي اجراي 

ي بـردار  بهرهاحداث، نگهداري و  توان ينم باره كي ازآنجاكه  

را متصـل بـه عـوارض وسـايل      ونقل حملاز كليه زيربناهاي 

طـي   گردد يمنقليه و متعلقات مربوطه نمود، در ابتدا پيشنهاد 

ي هـا  راهو  ها آزادراه) 1( به ترتيب ساله پنجيك يا چند برنامه 

ي اصلي، ها راه) 3ي فرعي، (ها راهو  ها بزرگراه) 2ي، (روستاي

از  آهـن  راه) اجراي زيرسـازي  5ي فرعي آسفالته، (ها راه) 4(

 تر شيپكه  طور همانشد.  مند بهره موردنظرعوارض و ماليات 

و عــوارض صــرفاً بــراي  هــا اتيــمال گونــه نيــااشــاره شــد 

در مقابل دريافت مسـتقيم عـوارض    ها راهاز  كنندگان مصرف

 ونقل حملي ها رساختيزتوسعه  منظور بهزماني كارايي الزم 

مستقيم به يك  طور بهرا خواهد داشت كه درآمدهاي حاصله 

ي كشـور  هـا  راهصندوق خـاص جهـت مـديريت و توسـعه     

دفتـر سـرمايه گـذاري و مشـاركتهاي راه و      (اختصاص يابـد 

ار نمـودن امـر توسـعه،    . اين ضمن پايـد )1392و  شهرسازي

ي حضور بيشتر بخش خصوصي در حـوزه احـداث،   ها نهيزم

ـ نما يمـ را فـراهم   هـا  رسـاخت يزي و نگهداري بردار بهره . دي

كـه معـادل    آزادراهي از بـردار  بهـره در پايـان دوران   عالوه به

، باشـد  يمـ در آزادراه  گـذار  هيسـرما استهالك سرمايه و سود 

ي و مناقصـه بـراي   بردار بهرهبراي تنظيم امور  موردنظرمحور 

جديـد بـه صـندوق مـذكور      بـردار  بهرهه و نگهدارندانتخاب 

ـ  تـوان  يمـ  نيچن هم. گردد يمتحويل  ـ يب شيپ ي كـرد درآمـد   ن

به صندوق توسعه  شده ليتحوي امكانات بردار بهرهحاصله از 

و نگهداري راه در درجه اول صرف بهسازي امكانات تحـت  

ــازاد آن صــرف  ــديريت صــندوق و م ــرمايه م ــذاري در  س گ

  .شود يمي اصلي جديد ها راهو  ها بزرگراه

ي كشـور،  هـا  راهبراي مديريت صندوق توسعه و نگهداري   

هيأت امنايي مركب از نمايندگان اشخاص حقوقي و حقيقـي  

ي از امكانات، مانند نمايندگان وزارت راه بردار بهرهذينفع در 

هـاي مراكـز اسـتان،    و شهرسازي، وزارت كشـور، شـهرداري  

و  ونقـل  حمل، اساتيد رشته ونقل حملنمايندگان سنديكاهاي 

، منتخــب نماينــدگان كميســيون عمــران هــا دانشــگاهعمـران،  

. بنابراين ضـرورت دارد در صـورت   شوند يممجلس انتخاب 

آن  نامـه  نظـام و  نامـه  بيتصـو اجراي طرح، اركان صـندوق،  

ايـن امكـان    وهعـال  بهدقيق تشريح و تصويب شود.  صورت به

يـك صـندوق    توانـد  يمـ وجود دارد كه هر استان براي خود 

بگيرد  به عهدهي استاني را ها راهمجزا داشته باشد و مديريت 
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و شبكه ملي به عهده صندوق مركزي  ها آزادراهولي مديريت 

  .باشد يم

 

 

  سپاسگزاري -7
مقالــه مــذكور بخشــي از پــروژه تحقيقــاتي تحــت عنــوان    

بررسي امكان استفاده از منابع درآمـدي پايـدار بـراي ارائـه     "

است كه در مركز تحقيقات راه،  "ايخدمات حمل ونقل جاده

 مسكن و شهرسازي به انجام رسيده است.

 

 
 

  مراجع -8
 يهـا در پـژوهش  ياقتصـاد سـنج  ")، 1397(، افالطوني، ع. -

   .، انتشارات ترمهEViewsبا نرم افزار  يو حسابدار يمال

 

 ترازنامـه " ،)1397.(انـرژي  و بـرق  كـالن  ريزيدفتر برنامه -

تهـران،   ،يوزارت نيرو، معاونت امـور بـرق و انـرژ    ".انرژي

    .541ص.

ــازي   - ــاركتهاي راه و شهرس ــذاري و مش ــرمايه گ ــر س ، دفت

اليحه تأمين منابع پايدار براي توسـعه، بهسـازي و   "، )1392(

   .، پاييز"نگهداري از زيربناهاي حمل ونقل

  

گـزارش  "، )1395، (ايونقل جادهسازمان راهداري و حمل-

ي هـا  صـورت حسابرس مستقل و بازرس قانوني بـه انضـمام   

  اسفند.  30،"مالي

  

تـأثير افـزايش قيمـت بنـزين و     ")، 1395سعادت مهر، م.، (-

 هـاي ، فصـلنامه پـژوهش  "گازوئيل بـر نـرخ تـورم در ايـران    

، پاييز، 4ريزي انرژي، سال دوم، شماره سياستگذاري و برنامه

  .85-104ص. 

 

- America Association Of  State High way 

and Transportation Officials, (2019),  

”Matrix of lllustrative Surface Transportation 

Revenue Options”. 

 -Cao, Chengxin, Zhao, Zhirong Jerry 

,(2011), “Funding China's Urban 

Infrastructure:Revenue Structure and 

Financing Approaches”, Center For 
Transportation Studies. 

 

- http://www.cbi.ir/simplelist/4454.aspx. 

 -Mohan Singh, Harendra, (2014), “Revenue 

From Road Transport In India”, Journal of 

Business Management & Social Sciences 
Research (JBM&SSR) ,Volume 3, No.4. 
 

-Ministry of Land, (2018), “Infrastructure, 

Transport and Tourism “roads in Japan”. 
 

 

 
 

 

 
 

 

   

 

 



Road No.104 

131 

Feasibility Study of Using Sustainable Income Sources to 

Provide Road Transport Services 
 

 

 

Parisa Bazdar Ardebil, Instructor, Housing & Urban Development Research Center, Tehran, 

Iran. 

Peyman Pejmanzad, Instructor, Housing & Urban Development Research Center, Tehran, 

Iran. 

 

E-mail: p.bazdar@bhrc.ac.ir 

 

Received: May 2020-Accepted: September 2020 

 

ABSTRACT 

Road transport infrastructure is one of the national assets that have been developed over the 

years according to the needs and facilities available. At the same time, studies show that the 

current situation of the country's roads is undesirable in terms of quantity and quality. On the 

one hand, the development of new roads is facing a shortage of resources, and on the other 

hand, the existing roads are not of good quality and their maintenance attracts a significant 

part of the resources. Also, the budget allocated for roads maintenance has not been sufficient 

due to the increasing expansion of related infrastructure. Therefore, considering the 

importance of the issue, the purpose of this article is to identify sustainable sources of income 

for the Iran Road Maintenance & Transportation Organization. Studies show that the most 

important sources of revenue for the road sector in various countries are fuel taxes as well as 

vehicle tolls. Also, new sources of income in the field of road transport have been identified 

and the economic effects of the application of fuel tax (in favor of transportation) on the 

Iranian economy have been examined.  The results show that changes in the prices of fuel 

products (gasoline and diesel fuel) have a significant effect on inflation in the Iranian 

economy. Also, this value for the price of diesel fuel is 0.1 for the short term and 0.18 in the 

long term. According to the obtained results, the effect of increasing the price of gasoline on 

inflation is more than the effect of increasing the price of diesel fuel. 
 

Keywords: Sustainable Sources of Income, Road Transport, Vehicle Tax, Fuel Tax, ARDL 

Model 
 

 


