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  چكيده
شاهد موج وسيعي از اصالحات مالياتي به صورت تغيير در پايه مالياتي و يا جهان  ،دهه هاي اخيردر 

در ايران نيز با توجه به اهميت درآمدهاي مالياتي . ساختارهاي مالياتي در بسياري از كشورها بوده است
. براي دولت و وجود مشكالتي همچون فرار مالياتي، انجام اصالحات در نظام مالياتي ضرورت يافته است

نسل هاي  الگوي مبتني بر سعي دارد تا با استفاده از يك الگوي تعادل عمومي پويا اين پژوهش نيز
به شبيه سازي اصالحات مالياتي در اقتصاد ايران  )1987( كوتليكوف- دوره اي اوئرباخ 55همپوش 
هاي مالياتي رو با بكارگيري داده هاي مربوط به اقتصاد ايران، اثرات رفاهي سياست از اين. بپردازد

كالن اقتصادي مورد  اصلي متغيرهاي هاي انتقالِ ييتعادل بلندمدت و پويا و مختلف بررسي مي شود
درآمد  بروضع شده هاي نشان مي دهند زماني كه ماليات  حاصل از مطالعه نتايج .بررسي قرار مي گيرند

 اما. درصد افزايش مي يابد 6تا  4رفاه طول زندگي افراد عوامل با ماليات بر مصرف جايگزين مي شوند، 
اه زيان رفاهي كوتهنگامي كه ماليات بر درآمد سرمايه با ماليات بر درآمد نيروي كار جايگزين مي شود، 

بررسي اثرات توزيعي بين نسلي  .كاهش مي يابد افرادكند و منفعت كل مدت بر منافع بلندمدت غلبه مي 
قبل از اعمال اصالحات متولد مي شوند در حالت ماليات بر سال  30نيز نشان مي دهد كه گروه هايي كه 

 .مصرف با بار مالياتي سنگين تري نسبت به ماليات بر درآمد مواجه مي شوند

، رفاه پويايي هاي انتقال، انباشت سرمايه، همپوشاصالحات مالياتي، نسل هاي  :واژه هاي كليدي
  عمومي

                                                           
  kamalisa@gmail.com  ،)س( دكتراي اقتصاد از دانشگاه الزهرا  -  1
 raghfar@alzahra.ac.ir )نويسنده مسئول(،)س( عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا  -  2
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  مقدمه - 1
كاركرد . كاركرد مناسب نظام اقتصادي حائز اهميت شايان استنقش يك نظام مالياتي كارآمد در 

نظام مالياتي بر انگيزه ها و رفتار بازيگران اقتصادي تأثير مي گذارد و تغيير نوع و نرخ هاي مالياتي 
 در اهداف نظام مالياتي .محدوديت بودجه افراد يا انباشت سرمايه را تحت تأثير قرار خواهد داد

توزيع مجدد  ،خدمات اجتماعي و اقتصادي ارائه ،عمومي منابعمين مالي أتكشورهاي گوناگون، 
بايد  دولتها به منظور اجراي سياستهاي اقتصادي مي باشند و برقراري عدالت اجتماعيو ها درآمد

در بسياري از كشورهاي توسعه . كنند اعمال درآمدهاي مالياتيبخشي از مديريت خود را از طريق 
درصد پرداخت هاي جاري دولت، از طريق مالياتها تامين مي  90ل توسعه حدود يافته و حتي در حا

سالنامه آماري ايران در بر اساس شود، در حالي كه سهم ماليات در بودجه دولت طي ده سال گذشته 
وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي سبب شده است تا  .درصد بوده است 33تا  25فقط  1389سال 

ام مالياتي كه نقش بسيار تعيين كننده اي در شكل گيري يك اقتصاد شكوفا و نهادهايي همچون نظ
  . رو به رشد دارند از مراحل رشد و پيشرفت باز بمانند

از آنجايي كه درآمدهاي حاصل از سرمايه هاي طبيعي منابع بين نسلي هستند، عدالت حكم 
رو از اين. بين نسلي صورت گيردمي كند كه تخصيص اين منابع با نهايت وسواس و توجه به حقوق 

براي كاهش نقش درآمدهاي نفت و گاز در بودجه عمومي ناگزير از انجام اصالحات مالياتي هستيم و 
اصالحات مالياتي بايد . به همين مناسبت بررسي آثار اقتصادي اين اصالحات حائز اهميت شايان است

دي را در طول زمان افزايش دهند، ساده و به گونه اي طراحي شوند تا در عين حال كه رفاه اقتصا
در ايران نيز با توجه به محدوديت هاي مربوط به . عادالنه باشند و از فرار مالياتي نيز جلوگيري كنند

شناسايي درآمدها و امكان فرار مالياتي، الزم است سياست هاي مالياتي به گونه اي تنظيم شوند تا 
  . دهاي مالياتي دولت برجسته شودسهم ماليات هاي غير مستقيم در درآم

اصالحات پيشنهاد شده در ساختارهاي مالياتي در بسياري از كشورهاي  با توجه به موج وسيع
در حال توسعه و توسعه يافته در دهه هاي اخير، اين سوال كه آيا اين اصالحات پيشنهادي توانسته 

شد اقتصادي سهم مناسبي داشته باشند، اند در بهبود كارايي و رفاه اقتصادي بين نسلي و افزايش ر
به منظور ارزيابي اثرات اين . منجر به انجام دامنه وسيعي از تحقيقات در اين زمينه شده است

اصالحات، بسياري از اقتصاددانان اقدام به توليد الگو هاي تعادل عمومي نموده و تاثير اصالحات را به 
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الگوهايي كه براي چنين تحليل هايي در . سي كرده اندصورت  تكانه هاي سياستي در اين الگوها برر
   :نظر گرفته مي شوند الزم است كه دو مسئله اصلي را در الگوسازي در نظر بگيرند

نخست آنكه، از آنجا كه تغييرات سياست هاي مالي با تأثيراتي بر روي نسل هاي جاري و آتي 
چنين پويايي هايي مبتني بر توجه به رفتار بهينه . همراه است، الگو هاي طراحي شده بايد پويا باشند

الگوسازي رفتار بين دوره اي از طريق الگوسازي رفتار افراد با عمر . يابي بين دوره اي افراد است
، و يا از طريق الگوسازي رفتار افراد با عمر )1956( شناخته شده سولو ينامحدود، همچون الگو

دومين مسئله در الگوسازي به . پذير استهمپوش امكان محدود و معين، همچون الگوي نسل هاي
در مطالعه نظام اقتصادي با بازيگران . همگن يا ناهمگن بودن بازيگران اقتصادي مربوط مي شود

. يكي از ويژگي هاي موثر در اين ناهمگني تفاوت در سن افراد است. اقتصادي ناهمگن مواجه هستيم
ر گروه هاي سني مختلف را كه در هر لحظه از زمان باهم زندگي مي رو، الگو بايد بتواند رفتااز اين

سولو كه در آن ها شده است تا الگو هايي همچون الگوي اين مسئله سبب . كنند، در نظر بگيرد
بازيگران اقتصادي همگن با افق زماني نامحدود وجود دارند كنار گذاشته شوند و الگو هايي از نوع 

  .به عنوان ابزار اصلي تحليل مورد توجه قرار گيرند الگو هاي نسل هاي همپوش
طول . در الگوي نسل هاي همپوش برخالف الگوي رمزي برگشت مداوم جمعيت وجود دارد

عمر افراد محدود و معين است و در هر دوره يك نسل جديد متولد شده و قديمي ترين نسل از دنيا 
تنها دو كه  بر مي گردد) 1965(و دايموند ) 1958( اساس اين الگوها به الگوهاي ساموئلسون. مي رود

. گروه يا دو نسل از افراد را كه همزمان با هم در يك لحظه از زمان زندگي مي كنند، در بر مي گيرند
به سمت مطالعه الگوهاي  سياست هاي اقتصادي، يكمبررسي تأثيرات  در مورداما تحقيقات بعدي 

از جمله . نداهيچيده تر از الگوهاي اوليه هستند، گرايش يافتبين نسلي در مقياس بزرگ كه بسيار پ
مطالعه سياست هاي  دراست كه ) 1987(اوئرباخ و كوتليكوف  الگويآثار قابل توجه در اين خصوص 

هاي انتقال با آينده نگري كامل توسط بسياري از اقتصاددانان مورد استفاده محاسبه مسير ومالي پويا 
  . قرار گرفته است

مدت سياست هاي ل هاي همپوش در بررسي اثرات بلندتوجه به قابليت هاي الگوي نس با
تركيبات ) 1987(كوتليكوف -مالي، در اين پژوهش نيز سعي شده است تا با استفاده از الگوي اوئرباخ

سياست هاي مالياتي براي اقتصاد ايران شبيه سازي شود و جنبه هاي پوياي اين  مختلفي از
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رفاه اقتصادي ساير متغيرهاي كالن و نيز بر تشكيل سرمايه سرانة نيروي كار و  يراندر ااصالحات 
  .بررسي شوند

در بخش دوم، مروري بر مطالعات انجام شده در . اين پژوهش در پنج بخش ارائه مي شود
بخش سوم . هاي تعادل عمومي پويا صورت مي گيرد الگوزمينه اصالحات مالياتي با استفاده از 

دوره  55 همپوشنسل هاي  الگويرو ابتدا به بررسي به روش شناسي پژوهش است و از اينمربوط 
تدوين شده براي اقتصاد ايران مورد بررسي قرار مي  الگويكوتليكوف مي پردازد و سپس -اي اوئرباخ

، اصالحات مالياتي الگودر اين بخش، همچنين، پس از تعيين مقادير عددي براي پارامترهاي . گيرد
در بخش چهارم، نتايج حاصل از شبيه سازي اين . طراحي شده براي اقتصاد ايران ارائه مي شود

، بخش پنجم به جمع بندي و پايان اصالحات در مدل تدوين شده مورد بررسي قرار مي گيرد و در
  .نتيجه گيري مي پردازد

 مطالعات انجام شده - 2

ي اثرات رفاهي اي تعادل عمومي پويا و بررسهالگودر خصوص انجام اصالحات مالياتي در چارچوب 
مطالعات انجام شده نشان . اي توسط پژوهشگران اقتصادي صورت گرفته استآن مطالعات  گسترده

اين انتخاب . مسئله اصلي انتخاب صحيح پاية مالياتي است ،در انجام اصالحات مالياتيمي دهند كه 
پيامدهاي مهمي در مورد پس انداز و رشد اقتصادي، توزيع رفاه در بين نسل ها، و سطح كارايي 

هاي الگودر مطالعات اوليه انجام شده با استفاده از . اقتصادي در اقتصادهاي مختلف به دنبال دارد
ري بار مالياتي و محاسبة ساختار بهينة مالياتي به موضوعات درون زماني تعادل عمومي پويا، اندازه گي

اما در سال هاي اخير، تحقيقات بسياري . در خصوص وضع ماليات بر درآمد سرمايه محدود مي شد
در خصوص اجراي ماليات بر مصرف و مزيت هاي آن نسبت به ماليات بر درآمد سرمايه يا نيروي 

به . صورت گرفته استمدت، شكيل قابل مالحظة سرمايه در بلندداز و تدر تشويق به پس ان ،كار
حذف ماليات بر درآمد سرمايه را بر انباشت سرمايه و رفاه  يكماثرات ) 1998(ايمروگلو عنوان مثال، 

نسل از افرادي كه با  65متشكل از  نسل هاي همپوش الگويدر يك  ايستا يدر وضعيت تعادل
وي نشان داد . كردنقدينگي و نااطميناني طول عمر مواجه هستند بررسي ريسك درآمدي، محدوديت 

 ايستا را در وضعيتكه تحت دامنه اي از پارامترهاي سياستي، نرخ ماليات بر درآمد سرمايه كه رفاه 
 منجر به افزايش موجودي سرماية وضعيت حتي اگر حذف كامل آن حداكثر مي كند، مثبت است
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و سالهاي  مي شودبه اين دليل كه بار مالياتي به جوانان منتقل . طاليي شود قاعدهميزان به  ايستا
  . دنهمراه با محدوديت نقدينگي توانايي افراد در تأمين مالي خود را كاهش مي ده

ناشي از پنج اصالح بنيادي جايگزين در  ياثرات رفاهي و اقتصاد) 2001( همكارانو  آلتيگ
شبيه سازي چرخه زندگي پويا با  الگويرا با استفاده از  آمريكا كزيدولت مرسيستم ماليات بر درآمد 

هاي يكنواخت و ماليات هاي  بر مصرف، مالياتتناسبي بر درآمد، ماليات تناسبي ماليات  بانسل  55
آنها ناهمگني هاي بين نسلي و تصريح دقيق سيستم هاي مالياتي را وارد . بررسي كردند تصاعدي
مدت معناداري را در توليد در نتيجه جايگزيني ماليات بر درآمد و افزايش هاي بلند كردندخود  الگوي

همچنين نشان دادند كه در . كردندتصاعدي با ماليات بر مصرف تناسبي با نرخ پايين پيش بيني 
اما . مدت گروه هاي درآمدي متوسط و گروه هاي باالي درآمدي از اين سياست نفع مي برندبلند

همراه با هزينه براي گروه پايين درآمدي در حال و آينده است كه از حذف ساختار مالياتي  منفعت آنها
   .صعودي دچار زيان مي شوند

 الگويژاپن در يك  كالنبه بررسي آثار اقتصادي اصالحات مالياتي بر متغيرهاي ) 2003(سائو 
آمد كار و مصرف همراه با چهار دوره اي پرداخت و نشان داد كه كاهش در ماليات بر دربين نسلي 

  .افزايش ماليات بر درآمد سرمايه اثرات قابل مالحظه اي در رشد اقتصادي دارد
ات پوياي اقتصاد كالن ، اثرنسل هاي همپوش الگويبا استفاده از ) 2007(كيش و كوتليكوف جو

عادالنه را به صورت آنها ماليات . بررسي كردنددر اقتصاد آمريكا را ماليات عادالنه  و اقتصاد خرد
جايگزيني ماليات بر درآمد شخصي، ماليات بر حقوق و دستمزد، ماليات بر درآمد شركتها و ماليات بر 
امالك با ماليات صعودي بر مصرف در نظر گرفتند و نشان دادند كه اين تغييرات سياستي منجر به 

ندمدت و رفاه اكثريت افراد در افزايش هاي حائز اهميتي در موجودي سرمايه، دستمزدهاي واقعي بل
 .آمريكا مي شود

تعادل عمومي پويا كه ساختار سياست مالي مشروحي  الگويبا استفاده از يك ) 2009(پاپاجورجيو 
را در بر مي گيرد، به بررسي چگونگي اثرگذاري تركيبات مختلف ماليات بر فعاليت هاي اقتصادي و 

كه اصالحات مالياتي به صورت كاهش نرخ هاي ماليات بر  رفاه در اقتصاد يونان پرداخت و نشان داد
يش نرخ ماليات بر مصرف منجر به سطوح باالتري از توليد، مصرف درآمد نيروي كار و سرمايه و افزا

  . و سرمايه گذاري خصوصي مي شوند
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در تركيب ماليات ها بر رشد  به مطالعة پيامدهاي كمي تغييرات) 2012( همكارانو  آنجلوپولوس
در يك الگوي تعادل عمومي  مدت و مطلوبيت مورد انتظار طول زندگي براي اقتصاد انگلستانبلند
كه اگر هدف سياست مالياتي ارتقاء رشد بلندمدت از طريق تغيير نرخ هاي  و نشان دادند پرداختند پويا

و همزمان ماليات هاي بر مصرف يا  اهش يابدكنسبي مالياتي باشد، بايد ماليات بر درآمد نيروي كار 
  .دست رفته بشود تا جبران درآمد مالياتي از يابندسرمايه افزايش 

دوره اي، تاكنون  55 همپوشنسل هاي  الگويدر ارتباط با انجام اصالحات مالياتي در چارچوب 
  .پژوهشي در ايران انجام نشده است

 تصريح الگو - 3

 كه) 1987( كوتليكوف-اوئرباخپوياي  الگوي تعادل عمومي قابل محاسبةساختار پويا و ناهمگن 

زمينه الزم براي بررسي اثرات كوتاه مدت و بلندمدت حاصل از اعمال اصالحات مالياتي مختلف را 
فراهم مي كند و روش هاي عددي محاسباتي آن توسط محققان بسياري ارائه شده است، سبب 

ور شبيه سازي اصالحات پاية مالياتي در ايران از اين الگو استفاده گرديد تا در اين پژوهش به منظ
اولين تفاوت  .كوتليكوف دارد-شده براي ايران تفاوت هايي با الگوي اوئرباخ تدويناما الگوي . شود

اميد به زندگي در ايران در مقايسه با كشورهاي صنعتي سن ورود به دليل كوتاه تر بودن آن است كه 
تفاوت دوم  .در نظر گرفته مي شودسال  21 كوتليكوف كمتر از-برخالف الگوي اوئرباخ به بازار كار

آن است كه به دليل نقش باالي درآمدهاي نفتي در تأمين مالي بودجة دولت، اين درآمدها در الگو 
الگو شامل سه بخش خانوار، توليد و دولت است و نظام بازنشستگي مجزايي در آن در . وارد مي شوند

   .ر گرفته نمي شودنظ
   بخش خانوار - 1- 3

  ويژگي هاي جمعيتي -الف
در هر سال يك . نسل همپوش بزرگسال تشكيل شده است 55بخش خانوار در هر لحظه از زمان از 

سال سن دارند و  18اين بزرگساالن جديد . نسل از دنيا مي رود و نسل ديگر جاي آن را مي گيرد
  . نظر گرفته نمي شود نااطميناني دورة زندگي در الگو در. سال است 72اميد به زندگيشان برابر با 

فرض مي شود كه افرادي كه در يك گروه سني قرار مي گيرند از نظر سليقه و دارايي مشابه 
ناهمگني و عدم تشابه تنها بين گروه هاي سني مختلف بوجود مي آيد و ناشي از . يكديگر باشند

دي است، بدين معنا كه افراد گروه هاي سني مختلف به لحاظ در فرصت هاي اقتصا يتفاوت هاي



  15                      يك الگوي تعادل عمومي پويا اثرات رفاهي اصالحات مالياتي در ايران در چارچوب

با فرض اينكه يك عضو . توانايي در كسب درآمد و سطح سرمايه انساني با يكديگر متفاوت مي باشند
واحد توضيح داده  واحد نمايندة هر نسل است، رفتار مجموع اعضاي يك نسل بوسيلة رفتار اين عضو

فرزندان و ساختار خانوادگي مشخصي را در نظر نمي گيرد و نرخ رشد  ،الگوي مورد مطالعه. مي شود
  .تعيين مي شود) n(جمعيت در يك نرخ ساالنة ثابت برونزا 

اين الگو همچنين امكان در نظر گرفتن نظام مالياتي شامل ماليات بر درآمد نيروي كار، ماليات بر 
 .مايه و ماليات بر مصرف را به صورت تناسبي فراهم مي كنددرآمد سر

  ترجيحات -ب
در اين الگو خانوارها تصميمات مربوط به ميزان مصرف و فراغت طول زندگي خود را براساس الگوي 
رفتاري چرخة زندگي اتخاذ مي كنند و هيچ ارثيه اي باقي نمي گذارند و ارثيه اي هم دريافت نمي 

ت بوسيلة كشش جانشيني بين دوره اي مصرف و فراغت و ميزان كشش مصرفي اين تصميما. كنند
ترجيحات هر گروه سني را مي توان بوسيلة تابع مطلوبيتي . در دوره هاي مختلف منعكس مي شود

فراغت به صورت كسري از حداكثر . كه شامل مقادير حال و آينده مصرف و فراغت است، نشان داد
تواند در يك سال مشخص كار كند، اندازه گيري مي شود و مقداري  مقدار زماني كه يك فرد مي

و از نوع كشش جانشيني  پذير در زمانتابع مطلوبيت به صورت تفكيك. يردبين صفر و يك مي گ
تفكيك پذيري در زمان بدين معناست كه مطلوبيت طول زندگي را مي . در نظر گرفته مي شود ثابت

طول  تابع مطلوبيت. ردي فراغت و مصرف در هر دوره در نظر گرفتتوان به صورت تابعي از توابع ف
  :زندگي هر خانوار به شكل زير است

1

1 1 1 , ,
)1(  

c lو  , كشش  پارامتر . است iو در سن  tت هر فرد متولد در زمان مصرف و فراغ ,
بيانگر درصد  نشان مي دهد و يك دورة مشخصدر را مصرف و فراغت ميان زماني  بينجانشيني 

شدت  پارامتر . تغييرات در نسبت فراغت به مصرف نسبت به درصد تغييرات در نرخ دستمزد است
نرخ تنزيل يا نرخ ترجيحات  پارامتر . ان مي دهدترجيحات براي فراغت نسبت به مصرف را نش

ناميده مي شود و مقدار ترجيح خانوار براي فراغت و مصرف در سال هاي اوليه زندگي زماني خالص 
يني درون زماني بين كشش جانش پارامتر . پاياني آن را اندازه گيري مي كند به جاي سال هاي
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اين كشش درصد تغييرات در نسبت . مختلف را نشان مي دهد دوره هايدر ) و يا فراغت(مصرف 
اندازه را مصرف دو سال مختلف را نسبت به درصد تغييرات در قيمت نسبي مصرف در همان دو سال 

  . گيري مي كند
  قيد بودجه) ج

مازاد . در هر لحظه از زمان خانوار تصميم مي گيرد كه چه ميزان كار كند و چه ميزان مصرف كند
هاي بعد از كسر ماليات حاصل از درآمد نيروي كار و سرمايه پس انداز مي شود و به موجودي  عايدي

رو، قيد بودجة ساالنة خانوار به صورت زير مشخص مي از اين. دارايي هاي خانوار اضافه مي شود
  :شود

, , 1 1

1 , 1 , 1
)2( 

i دارايي خانوار در سن  tدر سال  1 1 ،A ، نه تنها به دارايي هاي دورة قبل، نرخ بهرة ,
، ماليات تناسبي بر τبستگي دارد بلكه به ماليات تناسبي بر درآمد كار  w، و نرخ دستمزد rساالنه 
امي كه فرد وارد بازار كار عالوه، هنگهب. نيز وابسته است τو ماليات تناسبي بر سرمايه  τمصرف 

Aمي شود دارايي ندارد  , ، و هنگامي كه از دنيا مي رود دارايي به جا نمي گذارد 0
A , نشان دهندة سرماية انساني است كه به سابقة شغلي خانوار در سنين  eپارامتر . 0

را به صورت تابعي نمايي از سال هاي تجربة  e) 1987(كوتليكوف -اوئرباخ. مختلف بستگي دارد
  :اين تابع به صورت زير مشخص مي شود. كاري فرد الگوسازي كرده اند

exp , 0, 0,
1,2, … ,55

)3( 
i  سال هاي تجربه كاري را نشان مي دهد و بدين معناست كه سرمايه انساني با افزايش سن انباشته

  .مي شود
  بهينه يابي) د

به قيد  نسبت) 1(طول زندگي تابع مطلوبيت عبارت است از حداكثر كردن خانوار مسئله بهينه يابي 
جواب اين مسئله پس از بدست آوردن شرط هاي . سال 55در طول  )4(اش طول زندگي بودجه 

  :مرتبه اول به صورت زير توصيف مي شود
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1 1

1
1

1 , )4( 

,

1 1
1

1
1 ,  

)5( 

 

  .1و  1 كه در آن
شكل مسيرهاي زماني مصرف و فراغت را تعيين مي كنند  ،)5(و ) 4(الزم به ذكر است كه معادالت 

طور كلي، مقادير مصرف و فراغت را نمي توان به صورت تحليلي پيدا كرد و هب. را و نه مقادير آنها
  .بايد از روش عددي آن ها را تعيين كرد

  بخش توليد -2- 3
توليد از تركيب نيروي . الگو يك بخش توليد واحد دارد كه به صورت رقابتي در نظر گرفته مي شود

سرمايه مستهلك نمي . جانشيني ثابت حاصل مي شودكار و سرمايه و براساس تابع توليد با كشش 
بدين معنا كه افراد در سنين مختلف مقدار نيروي كار . شود و نيروي كار در كارايي اش متفاوت است

  :تابع توليد به صورت زير مشخص مي شود. متفاوتي را عرضه مي كنند
⁄ 1 ⁄ ⁄ )6( 

 پارامتر . است tعرضه نيروي كار در زمان  موجودي كل سرمايه، و  توليد كل،  كه در آن 
سهم سرمايه در توليد را اندازه گيري  پارامتر  1.ضريب مقياس است كه ثابت در نظر گرفته مي شود

يروي صرفاً برابر است با جمع واحدهاي ن . كشش جانشيني بين سرمايه و كار است مي كند و 
از يك معادلة بازگشتي حاصل مي شود كه بيان مي كند تغيير در  كار مؤثر كلية خانوارها و 

رفتار رقابتي در بخش . موجودي سرمايه برابر است با مجموع پس اندازهاي خصوصي و عمومي
ي هاي توليدكنندگان همراه با بازده نسبت به مقياس ثابت در فرايند توليد تضمين مي كند كه بازده

                                                           
عموماً اين امكان . در طول زمان، در هنگام شبيه سازي الگو، امكان تغيير فناوري حذف مي شود φبا ثابت در نظر گرفتن   - 1

در غير اين صورت نتيجه يك روند . وجود ندارد كه تغيير فناوري را بدون در نظر گرفتن تغييرات پيوسته در ترجيحات وارد كنيم
كوتليكوف،  - اوئرباخ(كار خواهد بود كه منجر به يك نتيجة نامعقول در بلندمدت مي شود  صعودي يا نزولي در مشاركت نيروي

1987.(  
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با استفاده  در اين صورت .با توليد نهايي سرمايه و كار برابر مي شوند و  ناخالص عوامل توليد 
  :خواهيم داشتصل از مسئله بهينه يابي بنگاه از شرط هاي مرتبه اول حا

1   ⁄ 1 ⁄ ⁄   )7( 

⁄ 1 ⁄ ⁄ )8( 

طور مشابه هفرض مي كنند كه در فرايند تصميم گيري بنگاه با سرمايه ب) 1987(اوئرباخ و كوتليكوف 
. با نيروي كار برخورد مي شود و سرمايه مي تواند بدون هزينه به سطح مطلوب جديدي تعديل شود

 الگويكوتليكوف -اوئرباخ. اين نوع تصريح از تابع توليد امكان تغيير در فناوري را فراهم نمي كند
با ويژگي هاي اصلي اقتصادهاي واقعي  پايداركه وضعيت  كرده اندمقداردهي خود را به گونه اي 
زماني  مقداريا ( افراد براي نرخ مشاركت پايدارايجاد يك وضعيت  به منظوراما . مطابقت داشته باشد

فناوري در نظر  ، الزم است كه تغييرات در)كه افراد در سنين مختلف صرف كار كردن مي كنند
  ). 1999مايلز، (گرفته نشود 

  بخش دولت -3- 3
رو، ايران بودجة دولت هم به درآمدهاي مالياتي و هم به درآمدهاي نفتي وابسته است و از ايندر 

دولت از درآمدهاي نفتي و . درآمدهاي نفتي و ماليات ها هر دو در بودجه دولت لحاظ مي شوند
اين از آنجا كه در . مالياتي براي تأمين مالي مخارج خود بر روي كاالها و خدمات استفاده مي كند

پژوهش سياست هاي مالياتي بررسي مي شوند، اثرات مستقيمي كه اين مخارج بر روي رفتار مصرف 
كننده دارند را ناديده گرفته و تنها فرض مي كنيم كه هزينه هاي دولتي با نرخي مشابه با نرخ رشد 

  :در اين حالت قيد بودجه دولت به صورت زير مشخص مي شود. جمعيت افزايش مي يابند
)9( 

مخارج دولت بر روي كاالها و  ، tحجم بدهي معوقة دولت در شروع سال  كه در آن 
 ، tمخارج مربوط به پرداخت هاي بهره اي بر روي بدهي در سال  ، tخدمات در سال 

از آنجا كه شاخص هاي . است tهاي خالص مالياتي در سال وصول درآمد هاي نفتي، و درآمد
عمومي سطح بودجه و مخارج دولت، نه تنها مخارج مربوط به كاالها و خدمات، بلكه پرداخت بهره بر 

  .روي بدهي و پرداخت هاي انتقالي را نيز دربر مي گيرند
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  درآمدهاي مالياتي  -الف
دولت مالياتها را به صورت ماليات تناسبي بر . شوند كليه مالياتها در سطح خانوار جمع آوري مي

درآمد حاصل از حقوق و دستمزد نيروي كار، ماليات تناسبي بر درآمد سرمايه و ماليات تناسبي بر 
  :كل درآمدهاي مالياتي دولت عبارت است ازبنابراين . مصرف جمع آوري مي كند

)10( 
سرمايه و درآمد به ترتيب ماليات بر درآمد حاصل از دستمزد نيروي كار، ماليات بر  و ، 

 . ماليات بر مصرف هستند

  درآمدهاي نفتي -ب
ضرب اين درآمدها به صورت حاصل. فرض مي شود كه درآمدهاي نفتي در طول زمان ثابت باشند
   1.سال بدست مي آيند متوسط مقادير گذشتة نفت فروش رفته در قيمت هاي آن براي 

⁄     )11( 

Nو با فرض  با جايگزيني بازگشتي معادلة ∞  ،lim 1 r DN خواهيم  0
  :داشت

1 1 )12( 

- هارزش فعلي ماليات ها و درآمدهاي نفتي دولت برابر است با ارزش فعلي مخارج دولت ب رو،از اين
  .عالوة بدهي اوليه

  و تجميعتعادل  -4- 3
,تعادل رقابتي به صورت دنباله اي از تصميمات فردي براي خانوار  :تعريف ، دنباله ,

,قيمت ها، ,اي از برنامة توليدي براي بنگاه ها  ، ,، سياست هاي دولت  
  :كه كليه موارد زير صادق باشندطوريهب در نظر گرفته مي شود،

با توجه به گونه ايست كه مطلوبيت طول زندگي هب ,و  ,مسئلة خانوار انتخاب  )1
زماني مصرف و  مسيرهاي) 5-3(و ) 4-3(در اين صورت معادالت . قيد بودجه حداكثر شود

 .فراغت را توضيح مي دهند

                                                           
  .متوسط مقادير گذشتة درآمدهاي نفتي هنگام حل مدل به صورت برونزا تعيين مي شوند -   1
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گونه اي كه هتوليد را با هدف حداكثر كردن سود خود تقاضا مي كند ب عواملبنگاه  )2
 .تأمين شوند) 8-3(و ) 7-3(معادالت 

 .را تأمين مي كند) 9-3( قيد بودجه سياست هاي دولت معادلة )3

 :بايد به تعادل برسندبا توجه به تصميمات بهينة افراد، بازار كاالها و سرمايه  )4

  حل عددي الگو -5- 3
گام . تعيين رفتار تعادلي پوياي اقتصاد با مشخص كردن يك وضعيت پايدار اوليه شروع مي شود

بعدي، پيدا كردن مسير انتقال اقتصاد به سمت وضعيت پايدار جديدي است كه در نتيجة اتخاذ 
كه اين مسير انتقال همان مسيري است بايد توجه داشت (سياست تغييرات مالياتي حاصل مي شود 

براي ). كه اگر كلية افراد از آينده نگري كامل برخوردار بودند اقتصاد در واقعيت به آن مي رسيد
بدست آوردن تغييرات رفاهي و مسيرهاي انتقال متغيرهاي اصلي اقتصادي الزم است تا كليه شرط 

م و دستگاهي بزرگ از معادالت غير خطي تشكيل هاي مرتبه اول خانوار، بنگاه و دولت را تركيب كني
از آنجا كه حل دستگاهي بزرگ متشكل از معادالت غير خطي بسيار پيچيده است و به لحاظ . دهيم

پذير نيست، از يك روش تكراري براي بدست آوردن جواب دستگاه معادالت غير خطي تحليلي امكان
  . الگو استفاده مي شود

كردن ساختار مالياتي و سطح بدهي ملي، الگو با استفاده از الگوريتم  رو، بعد از مشخصاز اين
و عرضة ) K(اين الگوريتم نيازمند حدسي اوليه از سرماية كل . حل مي شود سايدل-گاوس  تكراري

نرخ هاي ماليات بر دستمزد نيروي كار، مصرف و . است) µ(و دستمزد سايه اي ) L(نيروي كار 
اتخاذ شده  يت پايدار اوليه برونزا هستند اما بسته به سناريوهاي سياستي مختلفدرآمد سرمايه در وضع

بعد از تعيين حدس هاي اوليه، . در اين مطالعه اين نرخ ها به صورت درونزا در الگو تعيين مي شوند
اين . روش تكراري تخمين هاي جديدي توليد مي كند كه براي تجديد حدس ها استفاده مي شوند

با توجه به تعريف اين الگوريتم چنين نقطة . كرار مي شود تا زماني كه نقطه ثابت حاصل شودفرايند ت
ات بيشتر به اوئرباخ براي جزئي . ثابتي به عنوان تعادل وضعيت پايدار در نظر گرفته مي شود

  .رجوع كنيد )1987(وكوتليكف 
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  1پارامترها براز كردن -6- 3
پارامترهاي  براز كردنمستلزم  ،يو استفاده از آن جهت تحليل هاي كم به روش عددي الگوحل 

با فرض وجود يك وضعيت . جمعيت و بردار سرمايه انساني است بخش مالياتي،يد، ترجيحات، تول
دهندة اقتصاد ايران ي شوند كه الگو تا حد امكان نشانم پايدار اوليه اين پارامترها به گونه اي براز

لعات بدين منظور، از روش هاي متعارف برآورد پارامترها و همچنين تخمين هاي مربوط به مطا. باشد
انجام شده در ايران يا ساير كشورها و يا از شبيه سازي الگوي طراحي شده براي اقتصاد ايران در 

تمامي پارامترها در طول زمان ثابت در نظر گرفته . تعادل اوليه براي تعيين پارامترها استفاده مي شود
  .مي شوند

  پارامترهاي توليد و ترجيحات - 6-1- 3
شش جانشيني سرمايه و نيروي كار را براي صنايع ايران طي سال هاي ك) 1385(اكبريان و رفيعي 

بين  جانشيني ضعيفيبا استفاده از تابع توليد با كشش جانشيني ثابت محاسبه كردند و  84-83
با توجه به مقدار اين ضريب، مناسب ترين شكل تابع توليد براي . برآورد كردندسرمايه و نيروي كار 
رو، در اين مطالعه، از اين. داگالس تشخيص دادند -ح كلي، تابع توليد كابصنايع ايران را در سط

  . در نظر گرفته مي شود 1برابر با  نيروي كار  -مقدار پارامتر كشش جانشيني سرمايه
هاي نفتي و هم هم شامل درآمد(، سهم سرمايه از توليد ناخالص ملي، ) 2003(جاللي نائيني 

محاسبه كرد و  2000تا  1959براي ايران در فاصلة سال هاي را ) هابدون درنظرگرفتن اين درآمد
) با درآمدهاي نفتي( 0.512و ) بدون در نظر گرفتن درآمدهاي نفتي( 416/0مقدار آن را برابر با 

-سهم سرمايه در توليد را با استفاده از تخمين تابع توليد كاب) 1390(دشتبان فاروجي . تخمين زد
 در اين پژوهش، با توجه به مقادير تخمين زده شده از اين پارامتر، . برآورد كرد 0.6داگالس برابر با 

  . در نظر گرفته مي شود 55/0، 
را براي كشورهاي با درآمد پايين و متوسط به  بهره وري عوامل توليد ) 2002(كوهن و سوتو 

  .در نظر گرفته مي شود 67/0در اين مطالعه نيز مقدار اين پارامتر . برآورد كرده اند 67/0ميزان 
رو، فرض مي شود كه اقتصاد ايران باز از اين. ايران يك كشور صادركننده نفت در اوپك است

مقدار باز بودن ايران در تجارت خارجي كه از تقسيم مجموع صادرات و واردات بر توليد . است

                                                           
1. Calibration 
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همچنين فرض مي شود كه در ايران  .محاسبه مي شود 4/0برابر با  ،ناخالص داخلي بدست مي آيد
  .رو، در شبيه سازي الگو، نرخ بهره درونزا در نظر گرفته مي شوداز اين. سرمايه جا به جا نمي شود

  بردار سرمايه انساني و نرخ رشد جمعيت - 6-2- 3
) سال هاي كاري(به صورت تابعي برونزا از سن  eبردار سرمايه انساني يا عايدي هاي فردي 

امكان محاسبه اين بردار در ايران به دليل در دسترس نبودن داده هاي مربوطه . الگوسازي مي شود
 سال برزيل كه توسط فرييرا 18-55رو از تخمين داده هاي نيروي كار شهري از اين .وجود ندارد

  . گزارش شده است، براي محاسبة اين پارامتر استفاده مي شود) 2002(
e exp a bi ci , b 0, 0, 1,2, … ,55 )13( 

aكه در آن  0.23 ،b cو  0.05   . برآورد شده اند 0.0009
درصد خواهد  1/2برابر با  2030رشد جمعيت ايران در سال 1براساس پيش بيني هاي سازمان ملل

  . درصد انتخاب مي شود 1/2برابر با ) n(رو، نرخ رشد جمعيت اقتصاد پايه ايناز . بود
  نرخ هاي مالياتي  - 6-3- 3

اندازه گيري نرخ هاي كل مالياتي كاري سخت و پيچيده است و توافق عمومي در خصوص اندازة 
براي كشورهاي نرخ هاي مالياتي مؤثر را  )1994( مندوزا و همكاران. نرخ مالياتي مؤثر وجود ندارد

از تقسيم پرداخت هاي مالياتي واقعي بر حساب هاي ملي متناظر با آن محاسبه  گروه هفتعضو 
نرخ هاي مالياتي مؤثر، سياست هاي دولت در خصوص اعتبارات مالياتي، كسورات و معافيت . كردند

اين نرخ ها با  عالوه،هب. ها و نيز اطالعات مربوط به نرخ هاي مقرر مالياتي را منعكس مي كنند
در اين . مفهوم نرخ هاي كل مالياتي در سطح ملي و با فرض افراد نماينده در الگو نيز سازگار هستند

براي محاسبة نرخ هاي مالياتي مؤثر در ايران استفاده ) 1994(پژوهش، از روش مندوزا و همكاران 
  . استخراج مي شوند 13832داده هاي مربوطه از حساب هاي درآمد ملي سال . مي كنيم

نرخ ماليات بر درآمد حاصل از كار را مي توان از تقسيم  :ماليات بر درآمد حاصل از كار
كل پرداخت هاي مالياتي از . پرداخت هاي ماليات بر درآمد نيروي كار بر پاية ماليات محاسبه كرد

كاركنان دولتي تمزد ضرب نرخ ماليات و نرخ مشاركت تأمين اجتماعي بر درآمد در حقوق و دسحاصل
قانون ماليات  85نرخ هاي مربوطه مطابق با مادة . هاي حاشيه اي بدست مي آيدو غير دولتي و سود

                                                           
1. United Nations (2010) 

  .در نظر گرفته شده است 1383اقتصاد پايه در اين پژوهش سال  -2
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است با مجموع حقوق و پاية مالياتي نيز برابر . قانون كار مشخص مي شوند 103هاي مستقيم و مادة 
بر اين . ولتي و غير دولتيهاي حاشيه اي و مشاركت هاي تأمين اجتماعي كاركنان ددستمزد، سود

درصد تخمين زده مي  15اوليه برابر با  اساس، نرخ مؤثر ماليات بر درآمد نيروي كار در وضعيت پايدار
  .شود

پرداخت هاي ماليات بر درآمد سرمايه از مجموع پرداخت هاي  :ماليات بر درآمد سرمايه
پاية . بدست مي آيد) اي و ماليشامل اموال غير منقول و معامالت سرمايه (مالياتي شركت ها 

مي توانيم نرخ مؤثر ماليات بر درآمد . مالياتي نيز مازاد عملياتي كلية شركتها در نظر گرفته مي شود
مقدار اين نرخ در وضعيت . سرمايه اي را از تقسيم پرداخت هاي مالياتي بر پاية مالياتي محاسبه كنيم

  . است درصد محاسبه شده 20پايدار اوليه برابر با 
نرخ مؤثر ماليات بر مصرف از تقسيم پرداخت هاي واقعي ماليات بر مصرف  :ماليات بر مصرف

بر مقدار قبل از ماليات ) ماليات بر كاالها و خدمات خاص+ شامل ماليات بر فروش كاالها و خدمات (
پرداخت هاي ماليات بر  –مخارج مصرفي نهايي دولتي+ خصوصي مخارج مصرف نهايي (مصرف 
براين اساس، نرخ مؤثر تناسبي ماليات بر  .)2003كري و رابزونا،( اندازه گيري مي شود) مصرف

  .درصد تعيين شده است 4مصرف در وضعيت پايدار اوليه برابر با 
  اقتصاد پايه - 6-4- 3

كه به  1383الگوي تدوين شده براي ايران به گونه اي براز شده تا با متغيرهاي كالن ايران در سال 
براساس داده هاي حساب هاي . عنوان سال اقتصاد پايه در نظر گرفته شده است مطابقت داشته باشد
در سال هاي . درصد است 5/22ملي مربوط به اين سال نسبت مخارج دولتي به توليد ناخالص داخلي 

ي تا رو، متوسط درآمدهاي نفتاز اين. مختلف در قيمت هاي نفت نوسانات و روندي وجود داشته است
به صورت سهمي از توليد ناخالص داخلي به عنوان درآمدهاي نفتي دولت در نظر گرفته  1383سال 

درآمدهاي مالياتي دولت نسبت به توليد . درصد محاسبه شده است 22 با شده است و مقدار آن برابر
بت به توليد عالوه، كل مخارج مصرفي نسهب. درصد بوده است 20ناخالص داخلي در اين سال برابر با 

نسبت بدهي عمومي به . درصد اندازه گيري شده است 8/77ناخالص داخلي در اقتصاد پايه برابر با 
توليد ناخالص داخلي با فرض اينكه دولت بودجه را با ثابت نگه داشتن اين نسبت تأمين مالي مي 

  .در نظر گرفته مي شوددرصد  9/3برابر با  1383كند، براساس داده هاي سال 
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كردن به اين ترتيب است كه از داده هاي يك اقتصاد واقعي به گونه اي  ويكرد اصلي برازر
با داشتن مقادير مربوط به . استفاده شود كه اقتصاد الگو تا حد امكان به اقتصاد واقعي نزديك باشد

ه پارامترهاي نرخ هاي مالياتي، جمعيتي و توليد در مقداري كه در بخش قبل محاسبه و تخمين زد
، شدند، براز كردن وضعيت پايدار اوليه مستلزم استفاده از تركيبات مختلفي از پارامترهاي ترجيحات 

كشش جانشيني بين زماني . است 1383به منظور تطابق با متغيرهاي اقتصاد كالن سال  و  ، 
استفاده از با ) 1970( وبر. ، در مطالعات بسياري تخمين زده شده است، )يا فراغت(ميان مصرف 

) 1980(گراسمن و شيلر . برآورد نمود 41/0و  13/0داده هاي مصرف مقدار اين پارامتر را بين 
هم از مصرف و هم از  )1975( شز و بكر. براي اين پارامتر تخمين زد 35/0و  07/0مقداري بين 

ر مورد كشورهاي د. ندتخمين زد 28/0و مقدار آن را ند فراغت براي تخمين اين پارامتر استفاده كرد
 هبل- اشميت .برآورد نمود براي  5/0مقداري حداكثر برابر با ) 1985( در حال توسعه، جيوواني

  . تخمين زد 0/1مقدار اين پارامتر را برابر با ) 1995(
كه  5/0را كه ميزان حساسيت مصرف به نرخ بهره را تعيين مي كند، در سطح  اگر مقدار  

نيازمند مقدار  است، تثبيت كنيم، اين مقدار  توسعه ي كشورهاي در حالمقدار تخمين زده شده برا
مي باشد زيرا با ) كه مقدار هزينة تأخير در مصرف را اندازه گيري مي كند( براي پارامتر  012/0

ثابت نگه داشتن پارامترهاي ديگر اين مقدار منجر به مسير زماني مصرف و تصميم عرضة كار واقع 
ي شود و به ازاء پارامترهاي مالياتي و سطح مخارج مصرفي دولتي معقول، اين مقدار از گرايانه تري م

ميزان سرماية كلي حاصل مي كند كه با داده هاي مشاهده شده از نسبت سرمايه به توليد براي  
براي نرخ ) 1387(كه دين محمدي  01/0به عدد  مقدار برآورد شده از . اقتصاد ايران سازگار است

ري مي كند نيز نزديك مي يح زماني در يك تابع مطلوبيت با كشش جانشيني ثابت اندازه گيترج
را برابر با ) شاخص تعيين حساسيت عرضة نيروي كار به دستمزد( عالوه، الگو مقدار پارامتر به. باشد
مصرف در -عايدي و سن-مسير زماني واقع گرايانه اي از سن از  اين مقدار. برآورد مي كند 0.6

كه تعيين مي كند فراغت براي  پارامتر . )2نمودار (شبيه سازي وضعيت پايدار اوليه ارائه مي دهد 
  1.تعيين مي شود 0.25هر گروه سني معين در يك زمان مشخص چه ميزان اهميت دارد نيز برابر با 

قتصاد پايه با داده هاي واقعي، مقادير بدست آمده براي متغيرهاي به منظور نشان دادن تطابق ا
الگوي تدوين شده با استفاده از . خالصه شده اند )1(اصلي الگو در وضعيت پايدار اوليه در جدول 

                                                           
  .ني نسبت به درستي مقادير پارامترها را مي توان با انجام تحليل حساسيت مورد بررسي قرار دادنااطمينا -  1
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در حالت پايه با استفاده از الگوريتم  -نرخ هاي مالياتي و جمعيتي -مقادير براز شده براي پارامترها
در اين شبيه . براي اقتصاد ايران شبيه سازي مي شود 1با كمك نرم افزار مطلب سايدل و-گاوس

. و كمي كمتر از داده هاي واقعي تخمين زده شده است 76/2سازي، نسبت سرمايه به توليد برابر با 
درصد باالتر از  2درصد تخمين زده مي شود كه تقريباً  79نسبت كل مخارج مصرفي به توليد برابر با 

كه نسبت مخارج دولتي به توليد كمتر از مقدار در حالي. ر آن براساس داده هاي واقعي مي باشدمقدا
نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد به مقدار هدف . درصد تخمين زده شده است 21واقعي و برابر با 

در كل متغيرهاي اصلي با داده هاي واقعي ايران تطابق  2.درصد است 7/19بسيار نزديك و برابر با 
  .نسبتاً نزديكي دارند
  متغيرهاي اصلي حاصل از اقتصاد پايه و داده هاي واقعي ايران - )1( جدول

  متغيرهاي اصلي *اقتصاد پايه **داده هاي واقعي ايران
95/2
778/0  
225/0  
2/0  

79/4  
11/0  

76/2
786/0  

205/0  

197/0  

72/4  

1/0  

K Y⁄  
C Y⁄  
G Y⁄  
T Y⁄  
S Y⁄  

 83داده هاي حساب هاي ملي سال ** يافته هاي پژوهش     * :منبع

با توجه به مقادير بدست آمده براي مصرف، عايدي ها و مقدار عرضة نيروي كارِ هرگروه سني در 
عايدي را -مصرف و سن-عرضة نيروي كار، سن -وضعيت پايدار اوليه مي توان منحني هاي سن

مقدار عرضة نيروي كار را در سنين مختلف نشان مي دهد و بيانگر كاهشي  1-3 نمودار. بدست آورد
سالگي در  23معادل با ( 5عرضة نيروي كار در سن . بودن عرضة نيروي كار با افزايش سن مي باشد

اگر كل مواهب برابر (است  7/0برابر با ) سالگي بگيريم 18صورتي كه سن اولية عرضة نيروي كار را 
  .مي رسد 1/0تقريباً به  55و به تدريج كاهش يافته و در سن ) ظر گرفته شوددر ن 1با 

   

                                                           
1 . MATLAB  

الگوي . در وضعيت پايدار اوليه نرخ هاي ماليات بر مصرف، ماليات بر درآمد نيروي كار و ماليات بر درآمد سرمايه برونزا هستند - 2
  .را در وضعيت پايدار اوليه محاسبه مي كندشبيه سازي شده درآمدهاي مالياتي كل 

،
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: منبع
     

يافته هاي پژوهش
 

شكل منحني هاي مصرف و عايدي را در مقابل گروه هاي سني مختلف نشان مي  )2(نمودار 
. همانطور كه از الگوي چرخة زندگي انتظار مي رود، مصرف با افزايش سن روند صعودي دارد. دهد

به اوج خود رسيده و ) سالگي 40( 22مقدار عايدي با افزايش سن به تدريج افزايش يافته در سن 
رضة نيروي كار بعد از اين سن به تدريج كاهش يافته و به صفر نزديك مي سپس به علت كاهش ع

  . شود
  نتايج شبيه سازي الگو  - 7- 3
 و تدوين سناريوهاي مربوطه اصالحات مالياتي - 7-1- 3

پنج . نظر مي گيرند سياست گذاران مالي معموالً اهداف مختلفي را براي سياست هاي مالياتي در
  . سادگي، ثبات، توليد درآمدهاي كافي و افزايش كارايي اقتصادي: هدف ممكن عبارتند از

اثرات رفاهي و اقتصاد كالني كه در اين مطالعه به آنها تاكيد مي شود به هدف كارايي اقتصادي 
سمت اصالحات مالياتي  اما ساير اهداف سياستي نيز در برانگيختن توجهات به. مربوط مي شوند

در راستاي هدف كارايي اقتصادي، اغلب اقتصاددانان بر اين باورند كه . نقش مهمي ايفا مي كنند
تغيير نظام مالياتي از يك نظام مبتني بر ماليات بر درآمد به يك نظام مبتني بر ماليات بر مصرف مي 

شد، به اين ترتيب كه ماليات بر مصرف تواند اثرات اقتصاد كالن قابل مالحظه اي به همراه داشته با
مي تواند پس انداز و توليد واقعي سرانه را در بلند مدت افزايش دهد، اما ميزان اين اثرات متفاوت 

تغيير نظام مالياتي به ماليات بر مصرف همچنين مي تواند نياز به تعديالت اقتصادي كوتاه . هستند

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 سن60 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

مصرف عايدي سن

 عرضه نيروي كار-منحني  سن -)1(نمودار  عايدي- مصرف و سن-منحني هاي سن -)2(نمودار 
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اوئرباخ، ( اي سياست گذاران پولي بوجود آوردرا برمدت بسيار زيادي داشته باشد و چالش هايي 
گسترش پايه هاي مالياتي  ايران نيزاز جمله راهكارهاي حل مشكالت ساختاري نظام مالياتي  ).2006

عدم وجود پايه ماليات عمومي بر هزينه و مصرف در اين نظام به صورت آشكار . غيرمستقيم است
البته در ايران نيز در سال هاي اخير اصالحاتي . است نشان دهندة عدم كارايي و نقص اين نظام

همچون معرفي پايه ماليات بر ارزش افزوده صورت گرفته اما با اجراي جدي و گسترده همراه نبوده 
است و هنوز تا رسيدن به جايگاه مطلوب خود به عنوان يك پايه ماليات عمومي بر مصرف راه زيادي 

  . در پيش دارد
ماليات بر مصرف و ضرورت بررسي اثرات ناشي از تغيير پايه مالياتي از درآمد  با توجه به اهميت

به مصرف در ايران، در اين پژوهش اصالحات مالياتي به صورت كاهش يا حذف ماليات بر درآمد 
همچنين هنگامي كه . عوامل توليد و جايگزيني آن ها با ماليات بر مصرف درنظر گرفته مي شود

بار با افزايش ماليات بر رمايه كاهش داده مي شود، كاهش درآمد مالياتي يكماليات بر درآمد س
مصرف و بار ديگر با افزايش ماليات بر درآمد نيروي كار جبران مي شود تا امكان بررسي اينكه كدام 
سياست مالياتي مي تواند در اقتصاد ايران آثار رفاهي بيشتري در بلندمدت به دنبال داشته باشد، 

  . شودفراهم 
در سناريوهاي تدوين شده، تغييرات مالياتي به صورت كاهش در نرخ ماليات بر درآمد سرمايه و 

سطوح مختلفي از كاهش نيز در نظر . يا كاهش در نرخ ماليات بر درآمد نيروي كار تعريف مي شوند
يا  درصد و سپس حذف كامل ماليات بر درآمد كار و 10كاهش اين دو نرخ  به . گرفته مي شود

نحوة اعمال اين تغييرات به اين صورت است كه فرض مي كنيم كه اقتصاد در دورة اوليه در . سرمايه
سپس گروهي از سياست گذاران . باشدو دولت از يك بودجة متوازن برخوردار  بودهوضعيت پايدار 

به عبارت ديگر، با تغيير . باره و براي كلية سال هاي پيش رو اعمال مي كنندتغييرات فوق را يك
آنها با اين محدوديت مواجه . دائمي نرخ هاي مالياتي قيد بودجة بين زماني دولت را متوازن مي كنند

هستند كه سطح كلي بدهي بخش عمومي نمي تواند به سطحي فراتر از سطح وضعيت پايدار آن 
از سوي ديگر، هر تغييري در نرخ ماليات بر درآمد سرمايه و كار با تغييراتي در نرخ . دافزايش پيدا كن

  . ماليات بر مصرف همراه است
ابتدا الگوي پايه قبل از انجام اصالحات مالياتي براي بدست آوردن مقادير وضعيت پايدار اقتصاد 

ه صورت درونزا بگونه اي تعيين سپس، نرخ هاي مالياتي جديد بعد از انجام اصالحات ب. حل مي شود
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در حالت حذف كامل ماليات بر درآمد سرمايه، . خالصه شده اند) 2(نتايج حاصل در جدول  .مي شوند
ماليات بر مصرف به منظور تأمين قيد  بهينهاگر اين تغيير با ماليات بر مصرف، تأمين مالي شود، نرخ 

اما اگر قطع ماليات بر درآمد سرمايه با ماليات بر . درصد مي شود 13ولت برابر با بودجة بين زماني د
درصد شود  2/23ماليات بر درآمد نيروي كار بايد برابر با  بهينهدرآمد نيروي كار تأمين مالي شود، نرخ 

وقتي ماليات بر درآمد نيروي كار به صفر كاهش مي يابد، . تا قيد بودجه بين زماني دولت تأمين شود
كه قيد بودجة بين زماني دولت تأمين  طوريهدرصد افزايش مي يابد ب 12 نرخ ماليات بر مصرف به

 بهينههنگامي كه ماليات هاي بر درآمد كار و سرمايه همزمان به صفر كاهش مي يابند، نرخ . شود
اما هنگامي كه اين . درصد افزايش يابد تا قيد بودجه دولت تأمين شود 5/28ماليات بر مصرف بايد به 

ماليات بر مصرف كمتر از مقدار آن بهينه درصد كاهش مي يابند، تغييرات الزم در نرخ  10دو نرخ به 
  .در حالت حذف كامل ماليات بر درآمد كار و سرمايه است

، واكنش هاي پوياي اقتصاد به همحاسبه شدبهينه در مرحلة بعد، با استفاده از نرخ هاي مالياتي 
ييرات در وضعيت هاي پايدار اوليه و نهايي و پويايي هاي اصالحات مالياتي را بررسي مي كنيم و تغ

ز اصالحات را به صورت اثرات همچنين اثرات رفاهي ناشي ا. انتقال را با يكديگر مقايسه مي كنيم
اثرات رفاهي بلند مدت، تفاوت در مطلوبيت طول زندگي . مدت و اثرات انتقالي محاسبه مي كنيمبلند

يا (كه اثرات انتقالي بعد از اصالحات را اندازه گيري مي كند، درحاليدر وضعيت هاي پايدار قبل و 
تغييرات رفاهي را در طول دورة انتقال از تعادل هاي قبل از اصالحات به بعد از ) اثرات كوتاه مدت

  . اصالحات محاسبه مي كند
درون زماني به منظور تأمين قيد بودجه (محاسبة تغييرات الزم در نرخ هاي مالياتي  - )2(جدول 

 )دولت

  كاهش ماليات بر درآمد سرمايه                  نرخ هاي جديد مالياتي 

 ماليات بر درآمد نيروي كار ماليات بر مصرف 
  20%  

10%  
0 

15                                  %4%  
4/20                                  %8%  
2/23                          %        13%  
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 كاهش ماليات بر درآمد نيروي كار
 

 نرخ جديد ماليات بر مصرف 
 15%

10%  
0 

4%
7%  
12%  

  كاهش ماليات بر درآمد نيروي كار و سرمايه
 

و  نرخ جديد ماليات بر مصرف 
و15%

20%  
10%  
0 

4%
2/19%  
5/28%  

 يافته هاي پژوهش     : منبع 

  :شده در اين پژوهش به صورت زير خالصه مي شوندسياست هاي بررسي 
% 4و تغيير نرخ ماليات بر مصرف از %  10به %  20تغيير نرخ ماليات بر درآمد سرمايه از : 1سياست 

 ؛% 8به 

به % 4به صفر و تغيير نرخ ماليات بر مصرف از % 20تغيير نرخ ماليات بر درآمد سرمايه از : 2سياست 
 ؛% 13

درآمد نيروي كار و تغيير نرخ ماليات بر % 10به % 20تغيير نرخ ماليات بر درآمد سرمايه از : 3سياست 
 ؛%4/20به % 15از 

به صفر و تغيير نرخ ماليات بر درآمد نيروي كار % 20تغيير نرخ ماليات بر درآمد سرمايه از : 4سياست 
 ؛% 2/23به % 15از 

% 4و تغيير نرخ ماليات بر مصرف از % 10به % 15د نيروي كار از تغيير نرخ ماليات بر درآم: 5سياست 
 ؛% 7به 

% 4به صفر و تغيير نرخ ماليات بر مصرف از % 15تغيير نرخ ماليات بر درآمد نيروي كار از : 6سياست 
 ؛% 12به 

ير و تغي% 10به % 15و % 20تغيير نرخ ماليات بر درآمد سرمايه و نيروي كار به ترتيب از : 7سياست 
 ؛% 2/19به % 4در نرخ ماليات بر مصرف از 

به صفر و تغيير % 15و % 20تغيير نرخ ماليات بر درآمد سرمايه و نيروي كار به ترتيب از : 8سياست 
  ؛% 5/28به % 4در نرخ ماليات بر مصرف از 

  اثرات اقتصاد كالن  - 7-2- 3
 150تدوين شده، الگو براي  با مشخص شدن وضعيت پايدار اوليه، با اعمال سياست هاي مالياتي

سياست  8اثرات پوياي مربوط به هر يك از . سال حل مي شود تا وضعيت پايدار جديد حاصل شود
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براي متغيرهاي سرماية سرانة نيروي كار، نسبت مصرف به توليد، ) 7-3(تا ) 3-3(مالياتي در جداول 
 .نرخ پس انداز ملي، نرخ دستمزد و نرخ بهره گزارش شده اند

تخمين زده شده  76/2نسبت سرمايه به نيروي كار برابر با ) اقتصاد پايه(وضعيت پايدار اوليه  در
نشان مي دهند، اتخاذ سياست هاي مالياتي تدوين شده در اقتصاد ) 3(همانطور كه نتايج جدول . است

سال از زمان  60پايه، به تدريج منجر به افزايش سرمايه سرانه مي شود تا اينكه بعد از گذشت تقريباً 
سياست تدوين شده به  8اعمال اصالحات مالياتي، مقدار موجودي سرمايه سرانه تحت هريك از 

حذف ماليات بر درآمد سرمايه، قيمت سرمايه را در اقتصاد در بلندمدت كاهش مي . ثبات مي رسد
سرمايه به جاي اين امر منجر به جانشيني . بنابراين، سرمايه گذاري شروع به افزايش مي كند. دهد

نيروي كار در فرايند توليد مي شود و در نتيجه از سرماية بيشتري نسبت به نيروي كار استفاده خواهد 
نشان مي دهد هنگامي كه كاهش نرخ ماليات بر درآمد سرمايه  3و  1مقايسة نتايج دو سياست . شد

ة اعمال اين سياست از درصد اعمال مي شود، جبران كاهش درآمد مالياتي در نتيج 10به ميزان 
كه مي شود در حالي 35/3طريق افزايش ماليات بر مصرف منجر به افزايش سرماية سرانه به ميزان 

 24/3اگر اين كاهش درآمدي از طريق افزايش ماليات بر درآمد جبران شود، سرماية سرانه به ميزان 
درصد  17ود، سرماية سرانه اتخاذ مي ش 3به عبارت ديگر، هنگامي كه سياست . افزايش مي يابد

  . درصد رشد خواهد كرد 21سرماية سرانه  1افزايش خواهد يافت ولي در سياست 
، كه در آنها حذف ماليات بر درآمد سرمايه به ترتيب با ماليات بر مصرف 4و  2مقايسه دو سياست 

ماليات بر مصرف  و ماليات بر درآمد نيروي كار جبران مي شود نيز نشان مي دهد كه كارايي افزايش
هنگامي كه ماليات بر . در رشد سرماية سرانه خيلي بيشتر از افزايش ماليات بر درآمد نيروي كار است

 13طور كامل قطع مي شود و كاهش درآمدي ناشي از آن از طريق وضع ماليات درآمد سرمايه به
  . زايش مي يابددرصد اف 22درصدي بر مصرف جبران مي شود، سرماية سرانه در بلندمدت تا 

تحت اين دو . آورندبوجود مي 2و  1نيز نتايجي تقريباً مشابه با سياست هاي  6و  5دو سياست 
. درصد افزايش مي يابند 24درصد و  23سياست نيز نسبت سرمايه به نيروي كار به ترتيب به ميزان 

طور كامل يروي كار بهاما نتايج قابل توجه زماني حاصل مي شود كه ماليات بر درآمد سرمايه و ن
در اين سياست مقدار سرماية سرانه به ). 8سياست (حذف شوند و با ماليات بر مصرف جبران شوند 

كه حاكي از كارايي باالي اين سياست در رشد ) درصدي در بلندمدت 27رشد (مي رسد  48/3مقدار 
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سرمايه سرانه در بلندمدت نشان  نوع اصالح مالياتي را بر تشكيل 8اثر ) 3(نمودار . سرماية سرانه است
  .مي دهد

سال از زمان  60نيز پيداست، سرماية سرانة نيروي كار تقريباً بعد از ) 3(همانطور كه از نمودار 
 4و  3عالوه، سياست هاي به. اعمال سياست هاي مالياتي به وضعيت پايدار جديد خود مي رسد

سرماية سرانه در طول اين دوره را به همراه  باالترين ميزان تشكيل 8و  7كمترين و سياست هاي 
  .دارند

و ) 4(نتايج بدست آمده در خصوص نرخ پس انداز ملي بعد از اعمال اصالحات مالياتي در جدول 
نشان مي دهد كه سياست كاهش همزمان نرخ هاي ماليات بر درآمد سرمايه و نيروي كار ) 4(نمودار 

درصدي در پس انداز  2/1منجر به رشد ) 7سياست (مصرف و جبران آن از طريق افزايش ماليات بر 
اما حذف همزمان اين دو نرخ ). درصد 41/10درصد به  72/4افزايش نرخ پس انداز از (ملي مي شود 

پس انداز ملي را به ) 8سياست (و جبران كاهش درآمد مالياتي حاصل با افزايش ماليات بر مصرف 
مقايسه با ساير سياست ها بيشترين ميزان افزايش در نرخ  درصد افزايش مي دهد كه در 4/1ميزان 

  .پس انداز ملي را در بلندمدت به همراه دارد
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 نيروي كار/سرمايهاثرات پوياي اصالحات مالياتي بر نسبت  - )3( جدول
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,  

 7سياست

, .  
 6سياست

 
 5سياست

.  
  4سياست

 
 3سياست

.  
 2سياست

 
 1سياست

.   سال انتقال 

76/2 

70/2  

95/2  

15/3  

35/3  

43/3  

49/3  

49/3  

49/3  

76/2 

71/2  

90/2  

11/3  

32/3  

40/3  

45/3  

45/3  

45/3  

76/2 

68/2  

96/2  

32/3  

40/3  

41/3  

42/3  

43/3  

43/3  

76/2 

70/2  

91/2  

20/3  

37/3  

38/3  

39/3  

40/3  

40/3  

76/2 

81/2  

90/2  

96/2  

00/3  

03/3  

06/3  

06/3 

06/3  

76/2 

76/2  

88/2  

01/3  

14/3  

20/3  

24/3  

24/3  

24/3  

76/2 

77/2  

91/2  

00/3  

09/3  

13/3  

37/3  

37/3  

37/3  

76/2 

74/2  

90/2  

07/3  

24/3  

31/3  

35/3  

35/3  

35/3  

 وضعيت پايدار اوليه

1  

5  

10  

20  

30  

60  

90  

150  
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 اثر اصالحات مالياتي بر تشكيل سرماية سرانه - )3( نمودار

 

 
 يافته هاي پژوهش: منبع                      
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 )درصد(نرخ پس انداز ملي اثرات پوياي اصالحات مالياتي بر  - )4(جدول 

 
 8سياست
,  

 7سياست

, .

 5سياست 6سياست

.

 3سياست 4سياست

.

 1سياست 2سياست
.

  سال انتقال

72/4  

78/13  

26/12  

95/11 

54/11  

34/11  

25/11  

24/11  

25/11  

72/4 

68/9  

55/11  

2/11  

71/10  
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41/10  

41/10  

72/4 
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72/4 
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3.81/3  

59/3 
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  يافته هاي پژوهش: منبع
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 يافته هاي پژوهش: منبع
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 توليد/مصرفاثرات پوياي اصالحات مالياتي بر  - )5(جدول 

 8سياست
,  

 7سياست

, .

 5سياست 6سياست

.

 3سياست  4سياست

.  
 1سياست 2سياست

.
  سال انتقال

79/0 

71/0  

72/0  

73/0  

74/0  

74/0  

74/0  

79/0 

74/0  

73/0  

74/0  

75/0  

75/0  

75/0  

79/0 

81/0  

75/0  

76/0  

77/0  

77/0  

77/0  

79/0 

82/0  

77/0  

77/0  
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78/0  

78/0  

79/0 
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80/0  

81/0  

81/0  
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79/0 

78/0  

77/0  

77/0  
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79/0 
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76/0  

76/0  

77/0  

77/0  

77/0  
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77/0  

78/0  

78/0  

78/0  

 وضعيت پايدار اوليه
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 يافته هاي پژوهش: منبع 
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 يافته هاي پژوهش: منبع
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 نرخ دستمزداثرات پوياي اصالحات مالياتي بر  - )6(جدول 

 8سياست
,  

 7سياست

, .

 5سياست 6سياست

.

 3سياست 4سياست

.

 1سياست 2سياست
.

  سال انتقال

000/1 

995/0  

017/1  

033/1  

060/1  

060/1  

060/1  

000/1 

995/0  

008/1  

027/1  

067/1  

058/1  

058/1  

000/1 

993/0  

018/1  

047/1  

093/1  

093/1  

093/1  

000/1 

995/0  

014/1  

038/1  

075/1  

076/1  

076/1  

000/1 

005/1  

012/1  

017/1  

026/1  

026/1  

026/1  

000/1  

000/1  

008/1  

020/1  

041/1  

041/1  

041/1  

000/1 

001/1  

011/1  

020/1  

035/1  

035/1  

035/1  

000/1 

000/1  

009/1  

024/1  

050/1  

050/1  

050/1  

 وضعيت پايدار اوليه

1  

5  

10  

60  

90  

150  

  يافته هاي پژوهش: منبع
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  نرخ بهرهاثرات پوياي اصالحات مالياتي بر  -)7(جدول

 8سياست
,  

 7سياست

, .

 5سياست 6سياست

.

 3سياست 4سياست

.  
 1سياست 2سياست

.
  سال انتقال

6/12 

9/16  

5/11  

0/11  

2/10  

2/10  

2/10  

6/12 

9/5  

1/13  

4/12  

4/11  

4/11  

4/11  

6/12 
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3/14  

2/13  
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6/11  

6/11  
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  يافته هاي پژوهش: منبع
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هنگامي كه درآمد مالياتي از دست رفته در نتيجة كاهش يا حذف ماليات بر درآمد سرمايه، با 
افزايش در ماليات بر مصرف سبب افزايش مصرف با نرخ ماليات بر مصرف تأمين مالي مي شود، 

اين مسئله ناشي از گرانتر شدن مصرف در . كاهنده هم در كوتاه مدت و هم در بلندمدت مي شود
طور كامل حذف مي شود و هنگامي كه ماليات بر درآمد سرمايه  به. نتيجة يك افزايش مالياتي است

ايش ماليات بر درآمد نيروي كار جبران مي شود، اثر مثبت كاهش درآمد مالياتي ناشي از آن با افز
كاهش ماليات بر درآمد سرمايه بر اثر منفي افزايش ماليات بر درآمد نيروي كار غلبه مي كند و در 

  . نتيجه ميل نهايي به مصرف افزايش پيدا مي كند
درآمد نيروي كار نشان مي دهد كه حذف همزمان ماليات بر درآمد سرمايه و ) 5-3(نتايج جدول 

درصد منجر به افزايش شديد هزينة مصرف و در نتيجه  5/28و افزايش ماليات بر مصرف به ميزان 
الزم به ذكر است كه اصالح . كاهش قابل مالحظة ميل نهايي به مصرف در بلند مدت مي شود

آني ميل نهايي منجر به افزايش ) 6و  5سياست (ماليات بر درآمد از طريق افزايش ماليات بر مصرف 
در حقيقت ). 6درصد در سياست  81و به  5درصد در سياست  82درصد به  97از (به مصرف مي شود 

در زمان اعمال اين سياست ها اثر مثبت كاهش ماليات بر درآمد بر اثرِ منفيِ گران شدن مصرف غلبه 
ي مصرفي به دليل اما با گذشت زمان، الگو. مي كند و نسبت مصرف به توليد را افزايش مي دهد

  .تداوم افزايش ماليات بر مصرف تعديل مي شود و نسبت مصرف به توليد كاهش مي يابد
اثر حذف ماليات بر درآمد عوامل و جبران كاهش درآمدي ناشي از آن از طريق ) 5(نمودار 

ا هنگام اعمال اين سياست ه. افزايش ماليات بر مصرف را بر روي مصرف در بلندمدت نشان مي دهد
مصرف به شدت كاهش مي يابد، اما با گذشت زمان مقدار مصرف با نرخ كاهنده شروع به افزايش 

. سال به مقدار وضعيت پايدار بلند مدت جديد خود افزايش مي يابد 30مي كند و بعد از گذشت حدود 
كار همانطور كه منحني ها نشان مي دهند، سياست حذف همزمان ماليات بر درآمد سرمايه و نيروي 

  . منجر به افزايش بسيار باالتر مصرف در بلند مدت مي شود
) 7(و ) 6(نوع سياست بر نرخ دستمزد و نرخ بهره به ترتيب در جداول  8اثرات پوياي اعمال 

حذف يا كاهش ماليات بر درآمد نيروي كار منجر به كاهش آني نرخ دستمزد به . گزارش شده اند
را كاهش يا حذف ماليات بر درآمد نيروي كار سبب افزايش مي شود، زي 995/0و  993/0مقادير 

اما در نهايت، در بلندمدت، به دليل تداوم كاهش ماليات بر درآمد . نيروي كار فعال به كار مي شود
طور كلي هنگامي كه اصالحات مالياتي از طريق افزايش به. نيروي كار نرخ دستمزد افزايش مي يابد
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يرد، مقدار افزايش در نرخ دستمزد باالتر از زماني است كه ماليات بر ماليات بر مصرف صورت مي گ
اصالحات مالياتي بر نرخ بهره نيز . درآمد نيروي كار براي جبران كاهش درآمدي افزايش مي يابد

از آنجا كه كاهش يا قطع ماليات بر درآمد سرمايه و نيروي . همان اثرات مورد انتظار را به همراه دارد
به افزايش سرماية سرانه در بلندمدت مي شود، در نتيجه قيمت نهادة سرمايه يا نرخ بهره كار منجر 

اما ميزان كاهش آن . نشان مي دهد) 7(در بلندمدت كاهش مي يابد همانگونه كه نتايج جدول 
هنگامي كه ماليات بر درآمد سرمايه حذف مي شود بسيار قابل توجه است، زيرا قطع اين ماليات منجر 

  .افزايش تشكيل سرماية سرانه در بلندمدت و درنتيجه كاهش قيمت آن مي شودبه 
  اثرات رفاهي - 7-3- 3

تغييرات در قيمت هاي بعد از ماليات عوامل و كاالها و خدمات، سطح مطلوبيت هر گروه سني حاضر 
در زمان اعمال اصالحات مالياتي يا گروه هاي سني كه بعداً متولد مي شوند را تحت تأثير قرار داده و 

انتظار طول زندگي به منظور اندازه گيري اثر توزيعي اصالحات، تغييرات رفاهي مورد . تغيير مي دهند
معيار مورد استفاده معيار تغيير معادل ناشي از . براي هر گروه سني يا هر نسل محاسبه مي شود

دارايي ها به (تغييرات در رفاه طول زندگي است كه افزايش درصدي معادل در منابع طول زندگي 
مورد نياز است تا سطح را كه در نظام مالياتي اوليه ) اضافة ارزش فعلي عايدي هاي حاصل از كار

مطلوبيت تحقق يافتة هر گروه سني در نظام هاي مالياتي تدوين شدة جايگزين را توليد كند، اندازه 
اعمال شود،  8در حالتي كه سياست مالياتي ) 6( نمودارتوزيع اين تغييرات رفاهي در . گيري مي كند

د نماينده در آن گروه سني به منابع نشان مي دهند كه فر 1اعداد بزرگتر از . نشان داده شده است
بيشتري از كل مقدار منابع طول زندگي اش نياز دارد تا سطح مطلوبيت بعد از اصالح مالياتي را 

اين بدان معناست كه فرد نماينده گروه انتظار دارد در صورت اعمال اصالح مالياتي . بدست آورد
  . منفعت رفاهي بدست آورد
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 ي بين نسلياثرات رفاه -)6(نمودار 

  
  يافته هاي پژوهش: منبع

محور افقي افراد را برحسب اينكه چه مدت قبل از اعمال اصالح مالياتي متولد ) 6(در نمودار 
سال قبل از اصالح مالياتي متولد  54افرادي كه ( -54شده باشند، رتبه بندي مي كند و دامنة آن از 
افرادي كه در سال اعمال اصالح مالياتي ( 0تا ) كنندشده اند و تا يك سال بعد از آن زندگي مي 

محور عمودي سمت چپ تغييرات در ثروت طول زندگي هر نسل را اندازه . است) متولد مي شوند
تابع توزيع . نمودار خطي تركيبات سن و تغيير رفاهي متناظر با آن را نشان مي دهد. گيري مي كند

ن داده شده و بر روي محور عمودي سمت راست اندازه تجمعي جامعه بوسيلة نمودار ميله اي نشا
  .گيري شده است

سال قبل از اعمال  30نشان مي دهد نسل هايي كه حداقل  )6( نمودارمقادير همانطور كه 
اصالح مالياتي متولد شده اند با كاهش در منابع درآمدي طول زندگي باقيماندة خود مواجه مي شوند 

. درصد جمعيت افراد حاضر را در بر مي گيرد 30اين گروه كمتر از ). ستا 1معيار معادل كوچكتر از (
سال قبل از اعمال اصالح مالياتي متولد  30درصد باقيمانده شامل نسل هايي هستند كه كمتر از  70

طور به نظر مي رسد كه اين. شده اند و افزايشي در منابع درآمدي طول زندگي خود را تجربه مي كنند
، حتي 8شان دهندة آن است كه اثرات اقتصادي مثبت حاصل از اعمال سياست مالياتي اين نتيجه ن
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بعد از افزايش زياد در نرخ ماليات بر مصرف مورد نياز براي جبران حذف ماليات بر درآمد سرمايه و 
  .كار، بين جامعه به نسبت خوب توزيع مي شود

مختلف را براي دورة زماني كوتاه مدت منافع رفاهي مربوط به سياست هاي مالياتي ) 8(جدول 
نتايج اصلي در خصوص تغييرات مطلوبيتي ناشي از سياست . و بلند مدت نشان مي دهد) دورة انتقال(

  :هاي حذف ماليات بر درآمد كار و سرمايه به شرح زير است
  ات هنگامي كه درآمد از دست رفته از طريق مالي) حذف كامل(تغيير ماليات بر درآمد سرمايه

درصد  94/4(بر مصرف تأمين مالي مي شود، تغييرات مطلوبيتي قابل توجهي ايجاد مي كند 
، اما هنگامي كه درآمد از دست رفته از طريق افزايش در )افزايش در مطلوبيت طول زندگي

 06/0زيان (ماليات بر درآمد نيروي كار تأمين مالي مي شود، تغييرات رفاهي منفي مي شود 
 ).وبيت طول زندگيدرصدي در مطل

  حذف كامل ماليات بر درآمد نيروي كار كه با افزايش در ماليات بر مصرف تأمين مالي مي
مطلوبيت طول زندگي به ميزان (شود، منجر به نتيجه اي تقريباً مشابه حالت قبل مي شود 

هنگامي كه ماليات بر درآمد سرمايه و نيروي كار همزمان ). درصد افزايش مي يابد 74/3
، افزايش بيشتري در )و با افزايش ماليات بر مصرف تأمين مالي مي شوند(حذف مي شوند 

 ).درصد افزايش در مطلوبيت طول زندگي 83/5(رفاه حاصل مي شود 

 قال و افزايش در تمامي سياست هاي بررسي شده، تغييرات مطلوبيتي همراه با زيان رفاهي انت
  .مدت بوده استرفاهي بزرگ در بلند

 

 )درصد تغيير در مطلوبيت طول عمر(منفعت رفاهي ناشي از اصالحات مالياتي  -)8(جدول

 حذف ماليات بر درآمد سرمايه             

 ماليات بر درآمد نيروي كار       ماليات بر مصرف 
 منافع كوتاه مدت
 منافع بلند مدت

45/1-                             51/1-  
39/1                               45/6  

94/4                              -06/0 منافع كل  
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 حذف ماليات بر درآمد نيروي كار

  

 ماليات بر مصرف 
 منافع كوتاه مدت
 منافع بلند مدت

94/0-
68/4  

                  74/3 منافع كل
 

حذف همزمان ماليات بر درآمد نيروي كار و 
  سرمايه

 ماليات بر مصرف 
 منافع كوتاه مدت
 منافع بلند مدت

31/3-  
14/9  

83/5 منافع كل  
 

 يافته هاي پژوهش: منبع
  

  تحليل حساسيت - 7-4- 3
بدليل وجود نااطميناني نسبت به درستي مقادير برخي از پارامترهاي الگو الزم است تا براي بررسي 

پارامترهاي شبيه سازي تحليل چگونگي واكنش نتايج شبيه سازي نسبت به انتخاب هاي متفاوت از 
و ) و  ، ، (در اين پژوهش تحليل حساسيت براي پارامترهاي ترجيحات . حساسيت انجام شود
به منظور بررسي . كه نسبت به آن ها نااطميناني وجود دارد، انجام مي شود nنرخ رشد جمعيت 

 8يت را براي سياست مالياتي پايداري اثرات اقتصاد كالن حاصل از اصالحات مالياتي، تحليل حساس
يعني حذف كامل ماليات بر درآمد سرمايه و نيروي كار و جايگزيني آن ها با ماليات بر مصرف بكار 

نتايج حاصل از تحليل حساسيت را بر روي متغيرهاي كالن اقتصاد نشان مي ) 9(جدول . مي بريم
  .دهد
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  تغييرات وضعيت پايدار متغيرهاي كالن  - )9(جدول 

   8 اثرات بلندمدت ناشي از اعمال سياست

 , )درصد(   (  
  پارامترها

dC/C  dS/S dr/r dw/w dL/L dk/k n    
5/2  
4/1  
3/4  
2/4  
2/1  
4/2  
6/3  
6/2  
2/1  
9/1  
4/3  

38/1 
8/5  
4/3  
4/2  
4/0  
0/1  
1/2  
31/1  
2/0  
0/1  
38/1  

05/19- 
02/18-  
1/22-  
2/20-  
0/18-  
09/18-  
0/20-  
0/19-  
3/17-  
4/18-  
15/19-  

06/0 
18/0  
16/0  
05/0  
03/0  
04/0  
048/0  
042/0  
01/0  
03/0  
05/0  

78/2 
6/5  
78/0  
24/0  
20/0  
5/3  
7/5  
8/5  
78/1  
2/4  
8/1  

4/26 
4/23  
2/30  
2/28  
4/23  
6/25  
1/27  
6/25  

22  
1/24  
9/26  

021/0  
021/0  
021/0  
021/0  
021/0  
021/0  
021/0  
021/0  
021/0  
024/0  
019/0  

25/0  
25/0  
25/0  
25/0  
25/0  
25/0  
25/0  
20/0  
45/0  
25/0  
25/0  

012/0  
012/0  
012/0  
012/0  
012/0  
005/0  
017/0  
012/0  
012/0  
012/0  
012/0  

6/0  
6/0  
6/0  
7/0  
5/0  
6/0  
6/0  
6/0  
6/0  
6/0  
6/0  

5/0  
6/0  
3/0  
5/0  
5/0  
5/0  
5/0  
5/0  
5/0  
5/0  
5/0  

 يافته هاي پژوهش: منبع  
  

 8نتايج حاصل از شبيه سازي الگو را در حالت اعمال سياست مالياتي ) 9(رديف اول جدول 
بدون تغيير مقادير پارامترهاي انتخابي نشان مي دهد كه در اين حالت درصد تغييرات بلندمدت در 

، 4/26يه، عرضة كار، دستمزد، نرخ بهره، نرخ پس انداز و نرخ مصرف به ترتيب برابر با موجودي سرما
عرضة نيروي كار نسبت به كشش جانشيني بين زماني . مي باشد 5/2، 38/1، -05/19، 06/0، 78/2

باشد، درصد تغييرات در عرضة نيروي كار  5/0بيشتر از  اگر  .ميان مصرف بسيار حساس است
 78/0درصد به  78/2عرضة نيروي كار را از  3/0به  5/0كاهش  از ). درصد 6/5(شود بيشتر مي 

  .  درصد كاهش مي دهد
حساسيت نشان مي   موجودي سرمايه نسبت به كشش جانشيني درون زماني بين مصرف و فراغت

 2/28(است، درصد تغييرات در موجودي سرمايه بيشتر مي شود  6/0بيشتر از  هنگامي كه . دهد
بر مصرف  نرخ ترجيح زماني. درصد كاهش مي دهد 4/23موجودي سرمايه را به  كاهش ). درصد

است، درصد تغييرات در نرخ مصرف  012/0بيشتر از  هنگامي كه . بين زماني تأثير مي گذارد
رگتر بز هنگامي كه . بزرگتر منجر به عرضة نيروي كار كمتر مي شود ). درصد 6/3(بزرگتر است 
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درصد  78/2درصد است كه پايين تر از 78/1است، درصد تغييرات در عرضة نيروي كار  25/0از 
منجر  nرشد جمعيت پايين تر . درصد افزايش مي دهد 8/5عرضة نيروي كار را به ، كاهش . است

درصد است، موجودي سرمايه بزرگتر  1/2كمتر از  nرو، هنگامي كه از اين. به سرمايه بيشتر مي شود
مشاهده مي شود، تغييرات بلندمدت نسبت ) 9(دركل، همانگونه كه از جدول ). درصد 9/26(مي شود 
  . رهاي در نظر گرفته شده حساسيت خيلي زيادي نشان نمي دهندبه پارامت

 و پيشنهادات نتيجه گيري - 4

در دهه هاي اخير اصالحات مالياتي به عنوان يك مولفة مهم رو به رشد در برنامه هاي تعديلي دولت 
اهميت انتخاب مناسب پاية مالياتي . ها به ويژه در كشورهاي در حال توسعه نقش ايفا كرده است

اين انتخاب مي تواند اثرات قابل توجهي بر روي پس انداز و رشد . اساسي در اصالحات مالياتي است
در دهه هاي اخير، بحث . اقتصادي، توزيع رفاه در ميان نسل ها، و سطح كارايي اقتصادي داشته باشد

صورت  درآمدهاي زيادي در خصوص اعمال ماليات بر مصرف و مزيت هاي آن نسبت به ماليات بر 
  . گرفته است

اهميت اصالحات مالياتي و توجه كشورها به اعمال تغييراتي در ساختارها و پايه هاي مالياتي 
. سبب گرديده است تا اقتصاددانان به بررسي آثار اقتصادي و رفاهي ناشي از اين اصالحات بپردازند

اما در اين . يستا مطالعه مي شددر گذشته تأثير سياست هاي مالياتي در الگوهاي تعادل جزئي و ا
رويكردها امكان بررسي ناكارايي هاي موجود در طول دورة انتقال از يك وضعيت پايدار به وضعيت 

همچنين اين رويكردها در خصوص انتقال هاي بين نسلي دورة انتقال . پايدار ديگر وجود ندارد
از الگويي استفاده شود كه در آن  براي بررسي چنين موضوعاتي الزم است تا. اطالعاتي نمي دهند

نسل هاي همپوش وجود دارند و تغيير در نظام مالياتي به صورت يك تغيير سياستي آشكار در نظر 
  .گرفته مي شود كه در طول زمان متحول مي شود

در ايران نيز با توجه به اهميت درآمدهاي مالياتي براي دولت و وجود مشكالتي از قبيل فرارهاي 
در با توجه به اهميت اين مسئله . انجام اصالحات در نظام مالياتي ضرورت پيدا كرده است مالياتي،

اين پژوهش سعي گرديد تا با استفاده از يك الگوي تعادل عمومي پويا مبتني بر نسل هاي همپوش 
عه ين مطالا .كوتليكوف، به شبيه سازي اصالحات مالياتي در ايران پرداخته شود-دوره اي اوئرباخ 55

  .نخستين مطالعه در زمينه اصالحات مالياتي با استفاده از چارچوب مذكور است
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بدين منظور بعد از تدوين الگو براي اقتصاد ايران و براز كردن پارامترهاي آن، از روش تكراري  
سپس سناريوهاي مربوط به . سايدل جهت حل عددي الگو استفاده گرديد- غير خطي گاوس

سناريوها به صورت كاهش در ماليات بر درآمد عوامل و جبران  .حي شدنداصالحات مالياتي طرا
در اين . ر نظر گرفته شدندكاهش درآمد مالياتي حاصل از طريق افزايش ماليات بر مصرف د

درصدي و يا حذف كامل نرخ ماليات بر درآمد سرمايه و نيروي كار در نظر  10ها، كاهش سناريو
اثرات اقتصادي و رفاهي ماليات بر مصرف با ماليات بر درآمد، گرفته شد، همچنين جهت مقايسه 

سناريويي هم به صورت كاهش يا حذف ماليات بر درآمد سرمايه و تأمين مالي كاهش درآمد مالياتي 
نرخ هاي جديد مالياتي هم به صورت درونزا . حاصل با ماليات بر درآمد نيروي كار در نظر گرفته شد

  . تا قيد بودجة بين زماني دولت تأمين شودبه گونه اي تعيين شدند 
سپس اثرات رفاهي كوتاه مدت و بلندمدت ناشي از اعمال سياست هاي مالياتي اتخاذ شده و نيز 
اثرات پوياي اين سياست ها بر متغيرهاي كالن اقتصادي همچون سرماية سرانه، نسبت مصرف به 

عالوه اثرات هر يك از هب. رد بررسي قرار گرفتندتوليد، نرخ پس انداز ملي، نرخ دستمزد و نرخ بهره مو
سناريوها بر روي نسل هاي مختلف با استفاده از معيار تغيير معادل ناشي از تغييرات در رفاه طول 

به دليل وجود نااطميناني نسبت به مقادير برخي از پارامترها از رويكرد . زندگي نيز بررسي شدند
ميزان پايداري نتايج بدست آمده در نتيجه انتخاب مقادير متفاوتي تحليل حساسيت نيز استفاده شد تا 
  .از پارامترهاي انتخابي مشخص شود

نتايج حاصل از بررسي اثرات پوياي اصالحات مالياتي بر متغيرهاي كالن اقتصادي نشان مي 
تواند دهد كه حذف همزمان ماليات بر درآمد عوامل توليد و جايگزيني آن با ماليات بر مصرف مي 

 80منجر به افزايش چشمگيري در نسبت سرماية سرانة نيروي كار و تثبيت آن در يك دورة زماني 
عالوه، حذف ماليات بر درآمد سرمايه و جبران آن با افزايش ماليات بر مصرف منجر به هب. ساله شود

يروي كار براي تشكيل سرماية سرانة بسيار باالتري مي شود نسبت به زماني كه ماليات بر درآمد ن
طور كلي، سياست حذف ماليات بر درآمد سرمايه و هب. جبران كاهش درآمدي حاصل افزايش يابد

كل و مصرف كل در  نيروي كار و جبران آن با افزايش ماليات بر مصرف منجر به افزايش توليد
اي مورد انتظار نرخ دستمزد و نرخ بهره نيز رونده .مدت مي شودجة افزايش سرماية سرانه در بلندنتي

  .مدت نشان مي دهندرا در بلند



  1393 تابستان، )70مسلسل (بيست و دوم شماره /پژوهشنامه ماليات                                       48

بررسي اثرات توزيعي بين نسلي ناشي از سياست تغيير پاية مالياتي از درآمد عوامل به مصرف نشان 
مي دهد كه نسل هاي قديمي تر در حالت ماليات بر مصرف با بار مالياتي سنگين تري نسبت به 

 30درصد از افراد حاضري كه حداقل  30 ،بق نتايجبر ط. ماليات بر درآمد عوامل مواجه مي شوند
 70سال قبل از اعمال سياست متولد شده اند با كاهش در ثروت طول زندگي خود روبرو مي شوند اما 

. درصد باقي كه معيار رفاهي بيشتر از يك دارند با افزايش ثروت طول زندگي خود مواجه مي شوند
يح داد كه براي گروه هاي سني سالمندتر، عوايد نيروي اين موضوع را مي توان به اين صورت توض

از آنجا كه . كار بسيار اندك است، و مصرف از طريق پس اندازهاي انباشته شده تأمين مالي مي شود
رو با تغيير پايه اين گروه پس انداز منفي مي كنند، مصرف بزرگتري نسبت به درآمد دارند، از اين

اما نسل هاي جوان و آتي از وضع . صرف دچار زيان رفاهي مي شوندمالياتي از درآمد عوامل به م
ماليات بر مصرف منفعت رفاهي كسب مي كنند، زيرا نسل هاي قديمي تر مجبور هستند تا سهم 

  .بزرگتري از ارزش فعلي مخارج مصرفي دولت را متحمل شوند
حذف ماليات بر درآمد نتايج حاصل از بررسي اثرات رفاهي اصالحات مالياتي نشان مي دهد كه 

عوامل و جايگزين كردن ماليات بر مصرف مي تواند منجر به افزايش هاي قابل مالحظه اي در رفاه 
درصد به صورت افزايش در مطلوبيت طول زندگي  6اقتصادي شده و منفعت كلي به ميزان تقريباً 

) سرمايه يا كار(ر درآمد عوامل در سياست هايي كه تنها يكي از ماليات هاي ب. كليه افراد ايجاد نمايد
حذف مي شود و با ماليات بر مصرف جايگزين مي شود نيز منفعت رفاهي كل حاصل مي شود اما 
درصد افزايش در مطلوبيت طول زندگي آن كمتر از زماني است كه ماليات هاي بر درآمد كار و 

مايه با ماليات بر درآمد نيروي تنها در حالتي كه ماليات بر درآمد سر. سرمايه همزمان حذف مي شوند
زيرا زيان رفاهي كوتاه مدت ناشي از اتخاذ . كار جايگزين مي شود، زياني رفاهي كل حاصل مي شود

  . چنين سياستي بر منفعت بلندمدت ناچيز آن غلبه كرده و رفاه عمومي را كاهش مي دهد
ان مي دهند كه موجودي نتايج حاصل از تحليل حساسيت براي پارامترهاي ترجيحات خانوار نش

 nو نيز تغييرات نرخ رشد جمعيت  سرمايه به كشش جانشيني درون زماني ميان مصرف و فراغت 
موجودي سرمايه افزايش پيدا مي كند، اما افزايش  با افزايش مقدار پارامتر . واكنش نشان مي دهد

حساسيت نشان مي دهد و اما مصرف به نرخ ترجيح زماني . نرخ رشد جمعيت مقدار آن كم مي شود
كه در الگو براي آن تعيين شد، افزايش مي يابد منجر  012/0هنگامي كه اين نرخ به بيشتر از مقدار 

  . درصدي در نرخ مصرف مي شود 6/3به افزايش 
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از آنجا كه طبق نتايج بدست آمده ماليات بر مصرف ابزاري براي اعمال سياست مالياتي با حداقل 
، مي توانيم انتظار داشته باشيم كه با جايگزيني ماليات بر درآمد عوامل توليد با انحرافات مي باشد

  .ماليات بر مصرف، با افزايش هايي در مطلوبيت و رفاه طول زندگي مواجه شويم
به منظور انجام مطالعات بعدي در راستاي موضوع اين پژوهش پيشنهاد مي شود تا تفاوت در 

در اين صورت، امكان بررسي . لف نيز به الگو اضافه شودگروه هاي درآمدي نسل هاي مخت
پيامدهاي حاصل از اعمال سياست هاي مالياتي مختلف بر گروه هاي درآمدي متفاوت به طور 

  . جداگانه وجود خواهد داشت و زمينه براي توصيه هاي سياستي دقيق تر فراهم خواهد شد
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  منابعفهرست 
، تخمين كشش جانشيني سرمايه و نيروي كار صنايع ايران، )1385(اكبريان، رضا و حميد رفيعي  -1

  .4، شمارة 3فصلنامة بررسي هاي اقتصادي، دورة 
سال  اقتصادي، هاي بررسي اداره اقتصادي، نماگرهاي ايران، اسالمي جمهوري مركزي بانك -2

  .هاي مختلف
دوره  55نسل هاي همپوش ، شبيه سازي يك الگوي )1390(دشتبان فاروجي، مجيد و همكاران  -3
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