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چکیده
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته ویژگیهای مثبت مالیات بر مصرف منجر به استفاده روزافزون از این نظام
مالیاتی شده است ،به نحوی که درآمد وصولی از مالیات بر مصرف جایگزین درآمد ناشی از مالیات بر درآمد شده
است .در این مقاله اثرات اجرای سیاست افزایش نرخ مالیات بر مصرف و کاهش نرخ مالیات بر درآمد بر برخی از
متغیرهای کالن اقتصاد ایران با استفاده از به کارگیری الگوی  DSGEبررسی شد .نتایج گویای اثرات مثبت این
سیاست بر تولید ناخالص داخلی ،سرمایه گذاری ،اشتغال و بودجه دولت در کوتاه مدت و میان مدت است .هر
چند مصرف در کوتاه مدت روند نزولی را در پیش میگیرد و نسبت به قبل از اجرای سیاست کاهش مییابد ،ولی
به سرعت به سطح قبل و در میانمدت به سطحی باالتر افزایش مییابد .در بلندمدت همه متغیرها به روند قبل
از اجرای سیاست برمیگردند .بنابراین اجرای این سیاست در راستای اصول اقتصاد مقاومتی و در جهت بهبود
عملکرد نظام مالیاتی پیشنهاد میشود.
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1 . Tax base
2 .Value added tax
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مقدمه
مالیات ،برداشت دولت از بخش خصوصی است؛ بدون اینکه تعهدی از ناحیه دولت نسبت به پرداخت کننده
ایجاد شود [ .)Farazmand and Baharvand ahmadi., 2008:143(]9دولتها به منظور اجرای وظایف
اقتصادی و غیراقتصادی که بر عهده دارند ،نیازمند منابع مالی دائم و مطمئن میباشند .در بیشتر کشورها بخش
عمده این منابع از محل درآمدهای مالیاتی و بخشی دیگر از درآمدهای غیرمالیاتی تامین میشود .با افزایش سهم
درآمدهای غیرمالیاتی در بودجه دولت ،احتمال بروز آثار اقتصادی و غیراقتصادی بیشتر به واسطه کسری بودجه
مداوم افزایش مییابد [ .)Sayed Norani and Totonchi Maleki., 2011:51(]17بررسی شاخصهایی
مانند نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینههای عمومی دولت ،نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینههای جاری دولت،
نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص ملی و ...گویای این واقعیت است که آسانی دسترسی به درآمد منابع
نفت و گاز ،بودجه دولت را به عنوان بزرگترین کارفرمای اقتصادی کشور به سمتی هدایت کرده است که درآمدها
و کارکرد مالیات در اقتصاد کمتر مورد توجه قرار گیرد .این شرایط در حالی است که اسناد باالدستی توسعه در
کشور همواره بر اهمیت مالیات در این برنامهها تاکید داشتهاند .به عنوان مثال بند  17سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی بر اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از جمله این تاکیدات میباشد .افزایش
هزینههای دولت از یک سو ،نوسان درآمدهای نفتی به دلیل شرایط بازارهای جهانی و افزایش تحریمهای
اقتصادی سالهای اخیر از سوی دیگر ،نیاز به درآمد مالیاتی مطلوب و مناسب را در جهت گریز از اقتصاد شکننده
و دستیابی به اقتصادی مقاوم را بیش از پیش گوشزد کرده است .به طوری که در بند اول از ماده  4گزارش صندوق
بینالمللی پول ،از برنامه دولت ایران جهت افزایش درآمدهای غیرنفتی و کاهش یارانهها حمایت شده است .از
سوی دیگر باید این نکته نیز مورد توجه قرار گیرد که اعمال مالیات چه از جنبه کسب درآمد و چه به عنوان ابزاری
جهت سیاستگذاری اقتصادی ،آثار متفاوتی را بر متغیرهای اقتصادی برجای میگذارد و با انتقال منابع از بازاری
به بازار دیگر بر تخصیص منابع نیز اثرگذار است .همچنین ،میتواند با استفاده از مفهوم اصابت مالیاتی بر توزیع
درآمد و رفاه جامعه موثر باشد [ .)Amin Rashti and Rafat Milani., 2012:64(]2بنابراین ،انتخاب پایه
مالیاتی 1به منظور اخذ مالیات و تامین اهداف وصول مالیات ،همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران
حوزه اقتصاد بوده است .یکی از روشهای مطلوب وضع مالیات که متناسب با اصالح ساختار مالیاتی کشور
است ،به کارگیری نظام مالیات بر ارزش افزوده 2میباشد .خصوصیات سیستماتیک این مالیات میتواند بسیاری از
مشکالت اقتصادی جامعه مانند کسری بودجه دولت ،کمبود سرمایهگذاری و مواردی از این قبیل را برطرف نماید
[ .)Tahmasebi boldaji et al., 2005:5(]20این مالیات نوعی مالیات غیرمستقیم بر مصرف است که به
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طور غیرانباشته بر تمام مراحل تولید و توزیع خصوصی کاال و خدمات تعلق میگیرد .مالیات بر ارزش افزوده مزایا
و معایبی دارد که مزایای آن را میتوان خنثی بودن ،کارایی باال ،درآمد زا بودن ،کنترل متقابل مودیان و کاهش
انگیزه فرار مالیاتی ،تشویق صادرات غیرنفتی ،کاهش نارساییهای موجود و کمک به اصالح نظام مالیاتی ،تسریع
کننده رشد اقتصادی ،سهولت ورود به پیمانهای منطقهای و غیره نام برد .از جمله معایب این مالیات نیز تنازلی
بودن مالیات ،اشکاالت اجرایی و غیره است .با توجه به مزایای مالیات بر ارزش افزوده ،در بسیاری از کشورها
نظام مالیات بر ارزش افزوده جایگزین پایههای دیگر مالیاتی شده است و یا با به کارگیری مالیات بر ارزش افزوده
نرخ مالیات بر انواع درآمد کاهش یافته است .مالیات بر ارزش افزوده در واقع نوعی مالیات مصرف 1است و سهم
عمدهای از مالیات مصرف را شامل میشود .هر چند طبق قانون پرداخت این مالیات با مصرف کننده نهایی است
ولی مفهوم اصابت مالیاتی ،نشان میدهد که ممکن است بار مالیاتی طبق شرایط بازار بین تولیدکننده و مصرف
کننده توزیع شود .در واقع این بازار است که تعیین کننده پرداخت کننده واقعی مالیات و سهم هر یک از طرفهاست
با توجه به توضیحات فوق بررسی اثر افزایش نرخ مالیات بر مصرف و کاهش نرخ مالیات درآمد بر بودجه
دولت و سایر متغیرهای اقتصادی مانند رشد و رفاه اقتصادی اهمیت ویژهای دارد .اکنون با توجه به اجرایی شدن
قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده بعد از  13سال اجرای آزمایشی آن و با در نظر گرفتن شرایط اقتصاد ایران،
افزایش نرخ مالیات مصرف 2و کاهش نرخ مالیات بر درآمد چه تاثیری بر تراز مالی دولت ،رفاه اقتصادی و رشد
اقتصادی دارد؟ آیا نتایج مثبت این سیاست مالی که در مطالعات تجربی برای برخی کشورها پیشنهاد گردیده برای
اقتصاد ایران نیز قابل تعمیم است؟ در ادامه مبانی نظری به اختصار ارائه میشود .سپس تاریخچه و ادیبات موضوع
شامل مطالعات خارجی و داخلی ارائه خواهد شد .روش شناسی تحقیق در قالب تصریح مدل بعد از ادبیات موضوع
قرار دارد .کالیبراسیون و نتایج شبیه سازی تحت شوکهای مورد نظر بعد از آن ارائه میشود و در انتها نتیجه گیری
و پیشنهادات سیاستی ارائه خواهد شد.

1 . Consumption tax

 . 2از آنجایی که این مالیات ،همان مالیات بر مصرف است و در بیشتر مطالعات علمی داخلی و خارجی با عنوان مالیات بر مصرف مطرح است ،در این مطالعه از
عنوان مالیات بر مصرف استفاده میشود.
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مبانی نظری
ً
بهترین مدیریت مالیاتی صرفا آن نیست که بیشترین درآمد مالیاتی را وصول نماید .این مسئله که چنین درآمدی
چگونه وصول شده است ،یعنی اثر آن بر عدالت مالیاتی ،عواقب سیاسی آن برای دولتها ،تاثیر آن بر سطح رفاه
و رشد اقتصادی نیز به همان اندازه مهم است [ .)Bird and Janetsher,. 1992:12(]3از این رو ،دولتها

] [ Downloaded from taxjournal.ir on 2022-11-29

(.]Vesal and Sabori., 2015:998)[21
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جدول ( -)1سهم پایههای مالیاتی از کل درآمدهای مالیاتی طی دوره ( 1380-1397درصد)
سال

اشخاص حقوقی

اشخاص حقیقی

ثروت

واردات

مصرف

1385

48.06

12.83

3.55

26.25

9.31

1386

48.28

13.53

4.05

25.45

8.69

1387

53.31

13.18

3.24

23.65

6.63

1388

55.76

11.31

2.60

20.85

9.48

1389

40.95

14.45

3.91

27.37

13.32
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مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد

مالیات بر

مالیات بر

مالیات بر
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در تصمیمگیری برای چگونگی به دست آوردن درآمدهای مورد نیاز ،به دنبال پیروی از اصولی کلی هستند .یک
نظام مالیاتی برای دستیابی به اهدافش باید پنج ویژگی کارایی اقتصادی ،کارایی در اجرای وصول مالیات ،انعطاف
پذیری ،پاسخگویی سیاسی و منصفانه بودن را دارا باشد .مطلوب بودن یک پایه مالیاتی (درآمد ،مصرف و  )...بر
مبنای این پنج ویژگی سنجیده میشود.
عالوه بر ویژگیهای مطلوب بودن یک پایه مالیاتی ،بررسی عملکرد کلی یک نظام مالیاتی نیز دارای اهمیت
است .عملکرد یک نظام مالیاتی با شاخصهایی چون نسبت درآمد مالیاتی به هزینههای دولت ،نسبت درآمد
مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ،نسبت هزینهها به درآمد وصول مالیات ،سهم هر یک از پایههای مالیاتی در
وصول مالیات و  ...سنجیده میشود .بررسی این شاخصها در ایران گویای عملکرد و دیدگاه سازمان امور مالیاتی
کشور در امر وصول مالیات و نظام مالیاتی کشور است .سیستم مالیاتی ایران مانند بسیاری از دیگر کشورها شامل
دو نوع مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم میباشد .مالیاتهای مستقیم از دو پایه اصلی مالیات بر درآمد و
مالیات بر ثروت تشکیل شده است و هر کدام از پایههای مذکور به منابع جزئیتر تقسیم میشوند .مالیاتهای
غیر مستقیم شامل مالیات بر واردات و مالیات بر ارزش افزوده و به عبارتی دیگر پایه مالیات بر مصرف است .برای
ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی در ایران شاخصهای مالیاتی مذکور در ادامه بررسی شده است:
 -1سهم مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم از میزان مالیاتهای وصولی دولت :با مراجعه به آمارهای
موجود در این مورد ،غلبه سهم مالیاتهای مستقیم بر مالیاتهای غیرمستقیم مشهود است .هر چند بعد از
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال  ،1387این شاخص تعدیل شده است .جدول ( )1سهم هریک از
پایههای مالیاتی را در درآمدهای مالیاتی دولت نشان میدهد ،به نحوی که پایه مالیات بر درآمد به دو بخش مالیات
بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی تفکیک شده است.
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مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد

مالیات بر

مالیات بر

مالیات بر

سال

اشخاص حقوقی

اشخاص حقیقی

ثروت

واردات

مصرف

1390

43.93

13.80

3.59

21.96

16.72

1391

42.95

15.86

4.02

19.33

17.84

1392

36.41

15.39

4.42

16.27

27.51

1393

33.83

13.25

3.54

18.80

30.58

1394

36.32

14.88

3.05

14.59

31.16

1395

31.29

14.75

2.64

18.03

33.30

1396

30.24

13.17

2.47

19.57

34.55

1397

32.16

14.99

2.99

14.84

35.02
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 . 1آمارهای خزانهداری کل کشور و برنامه عملیاتی سال  1394سازمان امور مالیاتی

] [ DOI: 10.52547/taxjournal.30.54.7

 -2نسبت تامین هزینههای جاری دولت از محل مالیاتها :طبق آمارهای موجود این شاخص برای سالهای
 1385تا  1397بین  34تا  50درصد در نوسان بوده است .و در اکثر سالها بخش عمده هزینههای جاری دولت
از محل درآمدهای غیرمالیاتی تامین شده است .این درحالی است که در کشورهای توسعه یافته و همچنین
ً
کشورهای بدون درآمد نفتی ،هزینههای جاری عموما از محل درآمدهای مالیاتی تامین مالی میشوند.
 -3شاخص تالش مالیاتی :این شاخص از نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی به دست میآید،
طی سنوات  1380تا  1397همواره این نسبت کمتر از  8درصد بوده است ،در حالی که هدف گذاری برنامه پنجم
توسعه برای این شاخص  10درصد در نظر گرفته شد که تحقق پیدا نکرد .در برنامه ششم توسعه این هدف برای
سالهای  1396تا  1400به ترتیب  9/4 ،8/7 ،8 ،7/4و  10درصد پیش بینی شده است .آمارها عدم تحقق
هدفگذاری برای سالهای  96و  97را نشان میدهد .عملکرد جهانی این شاخص حداقل دوبرابر عملکرد این
شاخص در کشور را نشان میدهد .کشورهای آسیایی میانگینی حدود سه برابر عملکرد ایران را دارا هستند .در
مجموع رتبه  135ایران در شاخص تالش مالیاتی از بین  140کشور جهان نامطلوب بودن این شاخص را به وضوح
نشان میدهد (سایت بانک جهانی).
 -4شاخص نسبت هزینهها به درآمدهای وصول مالیات :این نسبت در اکثر کشورهای توسعه یافته کمتر
از یک درصد است و در کشور ما طی سالهای  84تا  93بین  1/2تا  1/8درصد در نوسان بوده است 1.کاهش

] [ Downloaded from taxjournal.ir on 2022-11-29

منبع :محاسبات تحقیق با استفاده از دادههای بانک مرکزی
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ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
مطالعات خارجی زیادی با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی ،داده ستانده و  ...در ارتباط با ادبیات این پژوهش
موجود است .در اینجا برخی از مطالعات اخیر ذکر میشود:
منکیو و واینزیرل ( )2006یک مدل رشد نئوکالسیکی را برای اقتصاد آمریکا با استفاده از روش DSGE
و به کارگیری کالیبراسیون به منظور بررسی آثار سیاستهای مالیاتی مدلسازی کردند .در این پژوهش نشان داده
شد که کاهش یک درصدی دائمی در مالیات بر درآمد سرمایه ،باعث گسترش پایه مالیاتی میشود تا جایی که
 53درصد از کاهش درآمد مالیاتی به واسطه گسترش پایه مالیاتی جبران میشود و  47درصد دیگر باید از طریق
سیاستهای جایگزین جبران شود[.)Mankiw, & Weinzeierl., 2006:1415( ]16
کریستاند و همکاران ( )2011اثر افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده را بر سطح قیمتهای کشور آلمان
برای  8محصول مهم مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بررسی کردند .نتایج مطالعه نشان میدهد که افزایش
قیمت در محصوالت مورد نظر پس از افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با برآوردی که حاصل از
انتظارات تورمی مفروض بود ،بسیار کمتر اتفاق افتاده است و افزایش قیمتها در حد پیشبینیهای اولیه نبوده
است [.)Christiandi et al., 2001:17(]7
چوی و کیم ( )2016به ارزیابی سیاست مالی کاهش نرخ مالیات بر درآمد نیروی کار و سرمایه در کشور
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این نرخ و رسیدن به نرخ اغلب کشورهای توسعه یافته نیازمند اصالح نظام مالیاتی و حرکت به سمت یک الگوی
مناسب است.
نیاز به اصالح نظام مالیاتی و حرکت به سمت افزایش مالیات بر مصرف و کاهش مالیات بر درآمد نتیجهای
است که از مقایسه شاخصهای فوق در ایران با دیگر کشورها قابل استنباط است .سیاستی که به دلیل تغییر
نگرش از مالیاتهای درآمدی به مالیات بر مصرف میتواند به عنوان اصالح کل نظام مالیاتی در نظر گرفته شود.
اصالح قانون مالیاتهای مستقیم در سال  ،1394تصویب و اجرای قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده در سال
 ،1400تصویب قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و مقدمه سازی برای اجرای این قانون در سالهای
اخیر و  ...بیانگر شکل گیری عزم مسئولین و سیاستگذاران اقتصادی در جهت اصالح نظام مالیاتی کشور است.
که همه این موارد میتواند منجر به تغییر نگرش مالیات ستانی از مالیات بر درآمد به مالیات بر مصرف شود .در این
مطالعه با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی ( 1)DSGEاثرات اقتصادی اجرای این سیاست
بررسی شده است.
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کره جنوبی پرداختند .در این مقاله فرض شده است که این کاهش نرخ مالیات با افزایش نرخ مالیات بر مصرف و
یا با استفاده از اخذ یک مالیات یکجا تامین مالی شود .این مطالعه برای یک اقتصاد کوچک در شرایط باز و بسته
با استفاده از روش  DSGEمدلسازی شده است .نتایج این مطالعه گویای بهبود شرایط سرمایهگذاری و رشد
اقتصادی در نتیجه اجرای این سیاست است .همچنین سطح مصرف جامعه در کوتاه مدت افزایشی و در بلندمدت
در سطحی باالتر به تعادل میرسد [.)Choi & Kim., 2016:182(]5
چوی و همکاران ( )2017اصالح مالیاتی که در دوران ریاست جمهوری شینزو آبه پیاده سازی شد را در
مطالعهای بررسی کردند .در این مقاله یک اقتصاد دو بخشی کوچک برای ژاپن بر مبنای الگوی  DSGEکالیبره
شده است .در این مقاله کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکتها با افزایش در نرخ مالیات بر مصرف یا به کارگیری
یک مالیات یکجا جبران شده است .نتایج گویای بهبود رشد اقتصادی و افزایش محدود رفاه در جامعه است []6
(.)Choi et al., 2017:1
باتنر و مدزرووا ( )2018اثر به کارگیری نظام مالیات بر ارزش افزوده به جای عوارض گمرکی را در بین
کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی ( )WTOدر مقالهای بررسی کردند .در این مقاله از داده تابلویی  97کشور
در حال توسعه طی سالهای  1990-2011استفاده شد .همچنین ،برای تخمین ضرایب از روش حداقل مربعات
معمولی ( )OLSو  DIDاستفاده شده است .نتایج نشان میدهد در بدو به کارگیری مالیات بر ارزش افزوده به
ً
جای عوارض گمرکی ،افزایش در مالیات بر مصرف کمتر از کاهش در عوارض بوده است ولی معموال بعد از چند
سال این کاهش جبران میشود و به کارگیری مالیات بر ارزش افزوده موفقیت آمیز بوده است [Buettner(]4
.) and Madzharova., 2018:197
آلوز ( )2018اثرات کالن وضع مالیات بر مصرف ،مالیات بر درآمد شخصی و مالیات بر شرکتها را با استفاده
یک مدل  DSGEدر یک اقتصاد بسته آزمون کرده است .در این مطالعه با تشریح ساختار یک مدل  DSGEبرای
کشور پرتقال آثار تغییر هر یک از مالیاتهای مذکور به عنوان یک شوک بر متغیرهای کالن اقتصادی کشور پرتقال
بررسی شده و نحوه رفتار اقتصاد بعد از شکل گیری هر شوک با استفاده از نمودارهای واکنش آنی ارائه شده است.
نتایج ،گویای اثرات مثبت بر تولید و مصرف در ازای شوک منفی به هریک از مالیاتهای مصرف و درآمد میباشد
هر چند که درآمد مالیاتی دولت کاهش و در نتیجه بدهی دولت افزایش مییابد .هر سه شوک در کوتاهمدت و
بلندمدت اثر منفی بر سرمایهگذاری دولتی را نشان میدهند و سرمایهگذاری خصوصی هر چند در کوتاه مدت
افزایش مییابد ،اما در بلند مدت به حوالی روند سابق برمیگردد [.)Alves., 2018:1(]1
قیایی و همکاران ( )2019اثرات کالن اقتصادی و رفاهی ناشی از اصالحات اساسی نظام مالیاتی را برای
اقتصاد نوظهور مراکش مطالعه و بررسی نمودند .در این مطالعه از یک الگوی تعادل عمومی پویا منطبق با ساختار
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اقتصادهای نوظهور غیرنفتی استفاده شده است .در این مطالعه یک بسته سیاستی برای اقتصاد مراکش شامل
کاهش معافیت مالیاتی ،کاهش نرخ مالیات بر شرکتها و همسو کردن نرخ مالیات بر ارزش افزوده کاالهای معاف
با کاالهای مشمول بررسی شده است .نتایج نشان میدهد ،اصالحات مالیاتی مستلزم مبادله پیچیده بین رشد
اقتصادی ،درآمد دولت و حقوق صاحبان سهام است .همچنین در اجرای چنین سیاستی پایه مالیاتی گسترش
مییابد ،ناهنجاریهای مالیاتی حذف میشود ،بار مالیاتی بهتر توزیع میشود و اثرات سوء توزیعی (که رفاه را
بهبود میبخشد) را با مترقیتر کردن سیستم مالیاتی و کاهش نابرابریها کاهش مییابد [Ghiaie et al.,(]11
.)2019:1
حسینی و بریاند ( )2020تاثیر جایگزینی مالیات بر فروش با مالیات بر ارزش افزوده را در مطالعهای برای
اقتصاد کشور هند بررسی کردند .در این مقاله از تحلیل پیوندهای پسین و پیشین برای آنالیز اثرات اجرای این
سیاست استفاد شده است .نتایج این مطالعه نشان میدهد که اجرای این سیاست باعث شفافیت اقتصادی
میشود و سهم اقتصاد غیر رسمی را در سراسر ایالتهای هند کاهش میدهد .اجرای این سیاست در هند ،کارایی
را درصنایع پایین دستی با شدت بیشتری نسبت به صنایع باال دستی افزایش داده است .از سوی دیگر ،در صنایع
باال دستی اقتصاد غیر رسمی نسبت به صنایع پایین دستی با شدت بیشتری کاهش یافته است [Hoseini(]13
.)and Briand., 2020:144
مطالعات صورت گرفته در حوزه سیاست مالی در داخل کشور مانند مطالعات خارجی بسیار گسترده است که در
اینجا با تاکید بر مطالعات صورت گرفته در حوزه اصالح مالیاتی برخی از این مطالعات ارائه میشود.
شیخ االسالمی ( )1368یکی از اولین مطالعات را در حوزه گسترش پایه مالیات بر مصرف انجام داده است.
این مطالعه پس از جمعبندی مزایا و معایب اجرای مالیات بر ارزش افزوده ،به این نتیجه میرسد که به کارگیری این
سیستم در کشور نیازمند مطالعات وسیعتری است [.)Shikholeslami., 1990:1(]19
صمیمی و همکاران ( )1384مطالعهای در چارچوب طرح تحقیقاتی با موضوع سیستم حسابداری مالیات
بر ارزش افزوده و اجرا برای شرکتها و صاحبان مشاغل استان مازندران انجام داده است .در این مطالعه که از
دادههای شرکتهای استان مازندران استفاده شده است ،اجرای این سیستم مالیاتستانی را با نرخی کمتر یا برابر
با  7درصد در ازای جایگزینی با مالیات بر درآمد ،برای دولت مطلوب نمیداند و اجرای این نظام مالیاتی را با نرخ
 10درصد پیشنهاد میدهد [.)Samimi., 2006:258(]18
فریدزاده وهمکاران ( )1390اثرات قیمتی مالیات بر ارزش افزوده را با استفاده از روششناسی جدول داده-
ستانده محصول در محصول به قیمت پایه سال  1387مورد سنجش قرار دادهاند .نتایج این تحقیق نشان میدهد
که اعمال نرخ  3درصدی مالیات بر ارزش افزوده ،شاخص عمومی قیمتها را حدود  1/5درصد افزایش میدهد
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و با اعمال معافیتهای قانونی موضوع ماده  12قانون مالیات بر ارزش افزوده ،این افزایش قیمت تا سطح 0/8
درصد کاهش مییابد [.)Faridzade et al., 2012:105(]10
رستم زاده و گودرزی فراهانی ( )1395جایگزنی درآمدهای مالیاتی دولت به جای درآمد نفتی را با طراحی یک
مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ( )DSGEشبیه سازی کردند .در این مطالعه از دادههای سالهای 67-93
استفاده و برای تخمین پارامترها روش بیزین به کارگیری شده است .نتایج این مطالعه در دوره کوتاهمدت و بلندمدت
جالب توجه است .طبق نتایج این تحقیق با جایگزینی انواع مالیاتهای مصرف و درآمد به جای درآمد نفتی دولت،
شوک کوتاهمدت اثر منفی بر متغیرهای کالن شامل رشد اقتصادی و مصرف را در پی خواهد داشت ولی در
بلندمدت با افزایش درآمدهای مالیاتی تولید ناخالص داخلی ،مصرف و سرمایهگذاری در اقتصاد افزایش مییابند
[.)Rostamzade and Godarzi., 2017:21(]14
ایزدخواستی ( )1396اثرات اصالح سیاست مالیاتی بر متغیرهای کالن اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد
خرید پیشاپیش نقد مطالعه و بررسی نموده است .در این مقاله ،طبق تئوریهای اقتصادی تورم به عنوان نوعی
مالیات در نظر گرفته شده و اثر جایگزینی مالیات بر مصرف به جای مالیات تورمی مطالعه شده است .نتایجی که
از کالیبره کردن و تحلیل حساسیت به دست میآید بیانگر این نتیجه است که در سناریوهای متفاوت مبنی بر
کاهش نرخ مالیات تورمی و افزایش نرخ مالیات بر مصرف و همزمانی کاهش حجم دولت و محدودیت نقدینگی
بر سرمایهگذاری منجر به افزایش ذخیره سرمایه سرانه ،تولید و مصرف سرانه ،مانده واقعی پول سرانه وسطح رفاه
میشود [.)Ezadkhasti., 2018:191(]8
غالمی و عباسینژاد ( )1397به کارگیری مالیات بر ارزش افزوده برای خدمات بانکی را با استفاده از مدل
تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران مورد سنجش قرار دادهاند .در این پژوهش که برای دوره زمانی -1394
 1365شبیه سازی شده است ،واکنش متغیرهای کالن اقتصاد ایران در سناریوهای مختلف از وضعیت معاف
به سوی مالیات بندی کامل بررسی شده است .نتایج این شبیه سازی نشان میدهد که با حرکت از حالت معاف
خدمات بانکی به سوی مالیاتبندی کامل ،هزینه بانکها کاهش و درنتیجه منابع آزاد افزایش مییابد .این نتیجه
منجر به افزایش تسهیالت و بهبود شرایط برای افزایش سرمایهگذاری و افزایش تولید میشود [Gholami(]12
.)and Abbasinejad., 2019:619
مکیان و همکاران ( )1398اثر شوک مالیاتهای مستقیم بر تولید ناخالص داخلی و تورم را با استفاده از یک
مدل تعادل عمومی تصادفی پویا برای اقتصاد ایران مورد مطالعه قرار دادند .در این مطالعه اثر افزایش مالیات
شرکتها بر تولید ناخالص ملی و تورم به ترتیب  0/13درصد و  0/01درصد در جهت کاهش ارزیابی شده است.
دلیل کاهش تولید ناخالص ملی ،کاهش  1/5درصدی سرمایهگذاری بیان شده است .درمورد شوک مالیات بر
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درآمد نیروی کار ،تولید ناخالص داخلی  0/0074درصد کاهش یافته است که دلیل آن را باید در کاهش 0/012
درصدی عرضه نیروی کار جستجو کرد [.)Makian et al., 2020:1(]15
مطالعات داخلی زیادی در موضوع اصالح نظام مالیاتی به اشکال مختلف ارائه شده است .عمده این مقاالت
به بررسی تغییر یکی از نرخ مالیات و اثر آن بر متغیرهای اقتصادی پرداختهاند و برخی نیز همزمانی تغییر دو نرخ
مالیات را در نظر گرفتهاند (مانند مقاله ایزدخواستی ( .))1396برخی از مقاالت نیز اثرات کالن اقتصادی کاهش
یک نرخ مالیات و جبران آن با درآمدهای غیرمالیاتی را بررسی نمودهاند .این مقاله جایگزینی مالیات بر مصرف
به جای مالیات بر درآمد شرکتها را مطالعه میکند .بنابراین ،در دسته دوم مقاالت فوق قرار میگیرد .ولی ،با به
کارگیری روش شناسی مبتنی بر الگوی  DSGEبرای بررسی اثرات اقتصادی ناشی از اجرای سیاست کاهش
نرخ مالیات بر درآمد شرکتها و جایگزینی آن با افزایش نرخ مالیات بر مصرف از دیگر مطالعات متمایز میشود.

همچنین با فرض برقراری مکمل بودن فراغت و مصرف باید رابطه زیر نیز برقرار باشد:
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خانوارها
در اقتصاد تعداد زیادی خانوار وجو دارد که هدف از فعالیت اقتصادی آنها حداکثرسازی تابع مطلوبیت با در نظر
گرفتن محدودیت بودجه است .فرض شده است تابع مطلوبیت دارای ویژگیهای استاندارد است و نسبت به مصرف
و فراغت مقعر باشد .بنابر این باید رابطه زیر برقرار باشد:

] [ Downloaded from taxjournal.ir on 2022-11-29

تصریح مدل
به منظور مطالعه اثر اصالحات مالیاتی در اقتصاد ،مدل مورد استفاده در این مطالعه از متدولوژی به کار رفته در
تحقیق چوی و کیم ( ،)2016تبعیت میکند .این متدولوژی مبتنی بر الگوی  DSGEاست که برای خلق آن
مدلی ابتدایی طراحی میشود که بیانگر ارتباط بین کارگزاران اقتصادی یعنی خانوارها ،بنگاهها ،دولتها و برحسب
نیاز بانک مرکزی ،دنیای خارج و  ..است .سپس سایر جزئیات متناسب با شرایط اضافه میشود و زیر مدل بسط
مییابد .مدل این مطالعه از دو بخش و با تعامل خانوارها ،بنگاهها و دولت تشکیل شده است .خانوارها دو نوع
کاالی قابل تجارت و غیر قابل تجارت را مصرف میکنند و سرمایه و نیروی کار به بنگاهها عرضه میکنند .درآمد
سرمایه و نیروی کار مقید به پرداخت مالیات است و خانوارها مالیات بر مصرف نیز پرداخت میکنند .بنگاهها دو
عامل سرمایه و نیروی کار را برای تولید دو نوع کاالی قابل تجارت و غیر قابل تجارت استفاده میکنند .دولت
جریان برونزایی از هزینهها را از طریق مالیاتهای داخلی و درآمدهای نفتی تامین مالی میکند.
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با فروض فوق رفتار یک خانوار نماینده به صورت زیر تعریف میشود:

که با توجه به محدودیت بودجه زیر حداکثر میشود:

] [ Downloaded from taxjournal.ir on 2022-11-29

به طوری که  ،w، r، h، i، kنرخ دستمزد ،نرخ بهره ،ساعات کار انجام شده ،سرمایه گذاری و سرمایه است.
قابل تجارت با  xو غیرقابل تجارت با  nنشان داده میشود δ .پارامتر انحنای تابع مطلوبیت B ،عامل تنزیلx(δn) ،
 δنرخ استهالک بخش قابل تجارت (غیر قابل تجارت( و  Ptقیمت کاالهای ترکیبی  Ctاست .متغیر  Ttخالص
انتقاالت دولت به افراد است که به صورت برونزا لحاظ شده است τ .نرخهای مالیات بر منابع مختلف (درآمد نیروی
کار ،درآمد سرمایه و مصرف) را نشان میدهد .الزم به ذکر است که در اینجا تمایزی بین مالیات بر درآمد بنگاهها و
سرمایه وجود ندارد ،زیرا خانوارها مالک سرمایه و صد در صد سهام بنگاههای داخلیاند ()2017:3,.Choi et al
و در این مطالعه به جای یکدیگر به کار میروند .همه قیمتها بر حسب قیمت کاالهای قابل تجارت ( )Pxtنرمال
ت ( )Pntبرحسب کاالهای قابل تجارت
شدهاند .در واقع این معنی را میرساند که قیمت کاالهای غیر قابل تجار 
است (معکوس نرخ ارز واقعی) .نرخهای مالیات و خالص انتقاالت دولت دارای فرایند خودرگرسیون مرتبه اول
( ))1(ARهستند.

] [ DOI: 10.52547/taxjournal.30.54.7
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قاعده انتقال سرمایه در هر بخش به وسیله هزینههای تعدیل محدود میشود ،به طوری که طبق مقاله باکستر
و کراسینی به صورت روابط زیر تعریف میشود:

در روابط فوق تابع هزینه تعدیل شده است که دارای مشخصات زیر است:
 Ctیک کاالی مصرفی ترکیبی شامل هر دو کاالی قابل تجارت و غیرقابل تجارت میتواند از مسئله حداقل
سازی هزینه به دست آید:

تولیدکنندگان
بنگاهها در هر دو بخش ،محصوالت را با استفاده از سرمایه و نیروی کار با تکنولوژی کاب-داگالس تولید میکنند
و آنها با مسئله حداکثرسازی سود زیر روبهرو میباشند:

در روابط فوق  πو  yبه ترتیب بیانگر سود و تولیدند و  μسهم سرمایه از کاالهای قابل تجارت و  αسهم سرمایه
از کاالهای غیرقابل تجارت است .متغیر  Aبهرهوری در تابع تولید است و فرض میشود در مدل قطعی ثابت و برابر
یک باشد .با حداکثر سازی توابع سود توابع تقاضای نیروی کار و سرمایه حاصل میشود:

] [ Downloaded from taxjournal.ir on 2022-11-29

به طوری که  bxو  bnپارامترهای سهم هستند و وزن نسبی مصرف هر کاال را نشان میدهند γ .پارامتر مربوط
به کشش قیمتی برای هر دو کاالست (یعنی معکوس  γکشش قیمتی تقاضا برای کاالهای قابل تجارت و غیر
قابل تجارت است).

] [ DOI: 10.52547/taxjournal.30.54.7
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دولت
محدودیت بودجه دولت نیز عبارت است از:

به طوری که  Gntمخارج برونزای دولت برای کاالهای غیر قابل تجارت است و  ORtدرآمدهای نفتی دولت است
که تحت تاثیر متغیرهای سیاسی و اقتصاد جهانی به صورت برونزا به مدل اضافه شده است و هر دو متغیر دارای
فرایند خودرگرسیون مرتبه اول میباشند.

با استفاده از معادالت فوق بهینه یابی به روش الگرانژ انجام و شرایط مرتبه اول استخراج میشود .با استفاده
از شرایط مرتبه اول و کالیبراسیون پارامترها ،مقادیر پایدار هر متغیر در حالت ایستا 1قابل محاسبه است .پس از
استخراج شرایط مرتبه اول ،کالیبراسیون ضرایب و شناسایی مقادیر پایدار ،معادالت با استفاده از روشهای مرسوم
خطی سازی شده و با بهرهگیری از روش بالنچارد و کان 2معادالت تفاضلی حل میشوند .حل این معادالت به
روش بالنچارد و کان با استفاده از افزونه داینار 3در محیط نرم افزار متلب 4انجام میشود .سپس با استفاده از توابع
واکنش آنی امکان تفسیر نتایج میسر میشود.

1 . Steady State
2 . Blanchard and Kahn Method
3 . Dynare
4 . Matlab

] [ DOI: 10.52547/taxjournal.30.54.7

کالیبراسیون
بعد از محاسبه شرایط مرتبه اول ،با استفاده از تحقیقات تجربی که دیگران انجام دادهاند و یا با برآورد برخی از
پارامترها با کمک تکنیکهای اقتصاد سنجی ،پارامترهای مدل کالیبره میشوند .در این تحقیق برخی از پارامترها
با توجه به نیاز این مطالعه با استفاده از دادههای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی طی سالهای  1387تا 1397
برآورد و برخی دیگر از مطالعات دیگر محققان استخراج شدهاند.

] [ Downloaded from taxjournal.ir on 2022-11-29

ترکیب محدودیت بودجه خانوار با محدودیت بودجه دولت ،محدودیت بودجه کل حاصل میشود:
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جدول ( -)2کالیبراسیون پارامترهای مدل
مقدار

منبع

تعریف

پارامتر

نرخ تنزیل ذهنی بین دورهای خانوار

968/0

کمیجانی و توکلیان ()1391

معکوس کشش جانشینی بین دورهای مطلوبیت

1/571

توکلیان ()1391

کشش جانشینی بین کاالهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت

0/782

چوی و همکاران ()2017

وزن کاالهای غیرقابل تجارت

0/48

محاسبات تحقیق

سهم سرمایه از تولید کاالهای قابل تجارت

0/42

0/042

توکلیان ()1391

امینی ونشاط حاجی ()1384

سهم سرمایه از تولید کاالهای غیرقابل تجارت

0/42

0/042

توکلیان ()1391

امینی ونشاط حاجی ()1384

ضریب فرایند خودرگرسیون مالیات بر مصرف

0/92

محاسبات تحقیق

ضریب فرایند خودرگرسیون مالیات بر درآمد نیروی کار

0/96

محاسبات تحقیق

ضریب فرایند خودرگرسیون مالیات بر سرمایه کاالهای قابل تجارت

0/97

محاسبات تحقیق

ضریب فرایند خودرگرسیون مالیات بر سرمایه کاالهای غیرقابل تجارت 0/98

محاسبات تحقیق

ضریب فرایند خودرگرسیون خالص انتقاالت دولت به اشخاص

0/9

محاسبات تحقیق

ضریب فرایند خودرگرسیون هزینههای دولت

0/89

محاسبات تحقیق

ضریب فرایند خودرگرسیون درآمدهای نفتی

0/87

محاسبات تحقیق

سهم مصرف در تابع مطلوبیت
وزن کاالهای قابل تجارت

استهالک کاالهای قابل تجارت

0/52

محاسبات تحقیق

منبع :یافتههای تحقیق

شرکتها ارائه میشود .قبل از آن متغیرهای مورد استفاده در مدل به شرح جدول ( )3معرفی میشوند:

] [ DOI: 10.52547/taxjournal.30.54.7

شبیهسازی
در مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی قواعد سیاستی نقشی پر رنگ در شبیهسازی واکنش متغیرهای اقتصادی
با توجه به انتظارات دارند .در حالی که مدلهای سنتی گذشتهنگرند و امکان در نظر گرفتن ماهیت انتظارات را
ندارند .هدف این مطالعه شبیهسازی سیاست جایگزینی مالیات مصرف به جای مالیات بر درآمد شرکتها و بررسی
واکنش متغیرهای اقتصادی است .بنابراین در ادامه ،سناریوی افزایش نرخ مالیات بر مصرف و ثابت ماندن مالیات
بر درآمد شرکتها بررسی میشود .سپس ،نتایج سناریوی افزایش نرخ مالیات مصرف و کاهش نرخ مالیات بر درآمد

] [ Downloaded from taxjournal.ir on 2022-11-29

استهالک کاالهای غیرقابل تجارت

0/34

چوی و کیم ()2016
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جدول ( -)3متغیرهای مدل
متغیرهای برونزا

متغیرهای درونزا
1

کل تولید اقتصاد

y

2

مصرف بخش خصوصی

Ct

3

مصرف قابل تجارت بخش خصوصی

Cxt

4

مصرف غیر قابل تجارت بخش خصوصی

Cnt

5

اشتغال

ht

6

سرمایه

kt

7

شاخص دستمزد

wt

8

نرخ بهرهسرمایه

rt

9

مازاد بودجه

bst

10

هزینههای دولت

Gt

1

جمله تصادفی تکانه هزینه دولت

ɛgt

11

درآمدهای نفتی

ORt

2

جمله تصادفی تکانه درآمدهای نفتی

ɛort

12

نرخ مالیات بر مصرف

τct

3

جمله تصادفی تکانه نرخ مالیات بر مصرف

ctɛ

13

نرخ مالیات بر درآمد نیروی کار

τht

4

جمله تصادفی تکانه نرخ مالیات بر درآمد

ɛht

14

نرخ مالیات بر درآمد سرمایه

τkt

5

نیروی کار
جمله تصادفی تکانه نرخ مالیات بر درآمد

ɛkt

سرمایه

] [ DOI: 10.52547/taxjournal.30.54.7

شوک افزایش مالیات بر مصرف
با اعمال شوک افزایش نرخ مالیات بر مصرف ،در ابتدا مصرف در کاالهای قابل تجارت و غیر قابل تجارت و در
نتیجه کل مصرف کاهش مییابد .بعد از یک دوره بسیار کوتاه روند کاهشی متوقف و مصرف افزایش مییابد تا
اینکه در بلندمدت اثر شوک از بین میرود و مصرف به سطح قبل از اجرای سیاست برمیگردد .تولید ناخالص
داخلی نیز در پی اجرای سیاست روند نزولی را در پی میگیرد و با تاخیر کوتاهی نسبت به مصرف روند نزولی آن
متوقف میشود و در بلندمدت به خنثی شدن اثر شوک ،به سطح قبل از اجرای سیاست برمیگردد .با افزایش
کوتاهمدت نرخ دستمزد ،تعادل بازار کار نیز تحت تاثیر شوک قرار میگیرد و برای دوره کوتاهی نزولی میشود و در
میان مدت با تخلیه اثر شوک به سطح قبل از اعمال شوک برمیگردد .از سوی دیگر افزایش نرخ بهره ،سرمایه را

] [ Downloaded from taxjournal.ir on 2022-11-29

ردیف

نام متغیر

نماد

ردیف

نام متغیر

نماد
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برای یک دوره نزولی و در بلندمدت با کاهش نرخ بهرهشروع به افزایش میکند .در بلندمدت نرخ بهرهو سرمایه
هر دو در سطح قبل از سیاستگذاری قرار میگیرند .بودجه دولت در ابتدا صعودی میشود و در بلندمدت به سطح
اولیه برمیگردد.

تحقیقﺗﺤﻘﯿﻖ
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي
ﻣﻨﺒﻊ:ههای
منبع :یافت

] [ DOI: 10.52547/taxjournal.30.54.7

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدار ) (1ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد در اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻣﺼﺮف ﻫﺮ دو ﮐﺎﻻ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﻨﻔﯽدارای
مصرف کل
ﻣﻨﻔﯽنتیجه
کاال و در
مصرف
سیاست،
در اجرای
مالحظه می
نمودار ()1
همانطور
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
ﮐﻞهرCدورﺷﺪ
ﻣﺼﺮف
ﻃﻮري ﮐﻪ
شود ﺑﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ
ﻣﺼﺮفکهﮐﻞدر داراي
ﻓﺼﻞوﺑﻪسپس
تجربه کرد
صدم ازدرصد را
منفیﺑﻪنزدیک
ﺳﭙﺲرشد
مصرفوکل C
طوری که
هستند .به
ﺣﺪود 50
منفیﮐﻨﺪیکو ﺑﻌﺪ
اﻓﺰاﯾﺶبه ﻣﯽ
ﺷﺮوع
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد
درﺻﺪ را
منفیﺻﺪم
رشدﯾﮏ
رﺷﺪچهار
دﻟﯿﻞمنفی
به رشد
( )yدر
گردد .اما
قبل برم
فصل به
ﺑﺮﻣﯽکند و
افزایش می
شروع به
ابتدا ﺑﻪ
رﺳﺪ ﮐﻪ
تولیدﻣﯽ
درﺻﺪ
ﻣﻨﻔﯽیﭼﻬﺎر
سطحرﺷﺪ
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ
 (50در
حدود )y
ﮔﺮدد.بعداﻣﺎازﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺳﻄﺢ ﻗﺒﻞ
ابتدا هم
کار است.
اﺳﺖ.عرضه
سرمایه و
ﻋﺮﺿﻪمصرف،
رشد منفی
ﻣﺼﺮف،به دلیل
ﻣﻨﻔﯽیرسد که
درصد م
سیاست ودر ﻫﻢ
اینﻫﻢ رﻓﺎه
بنابراین،اﺑﺘﺪا
ﺳﯿﺎﺳﺖ در
نیرویاﯾﻦ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و
ﺷﺪ.
خنثی ﺧﻮاﻫﺪ
کالنﺧﻨﺜﯽ
متغیرهایﮐﻼن
بلندمدتﺑﺮبرﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي
سیاستدر درﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺎﻫﺶ
رفاه وﺗﻮﻟﯿﺪ
خواهد شد.
اﯾﻦاین
ﺗﺎﺛﯿﺮتاثیر
داد .داد.
خواهد
کاهش
هم راتولید را
تابع عکس العمل آنی برای تغییرات بودجه دولت در نمودار ( )2ارائه شده است .همانطور که در نمودار مشهود
ﺗﺎﺑﻊ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ آﻧﯽ ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ در ﻧﻤﻮدار ) (2اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
است ،اجرای این سیاست اثر مثبت ناچیزی را بر رشد تراز بودجه دولت برای بیش از  60دوره خواهد داشت و بعد
در ﻧﻤﻮدار ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ،اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰي را ﺑﺮ رﺷﺪ ﺗﺮاز ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮاي
متوقف می
شود.داﺷﺖ و ﺑﻌﺪ از آن اﯾﻦ رﺷﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﻮاﻫﺪ
رشد 60دوره
این از
از آنﺑﯿﺶ
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هاﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
درآﻣﺪ
ﻣﺎﻟﯿﺎت
کاهشﮐﺎﻫﺶ
ﻣﺼﺮف و
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ
ﺷﻮك
درآمدﺑﺮشرکت
مالیات بر
مصرف و
مالیات بر
افزایش
شوک
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در سناریو دوم همزمان با افزایش نرخ مالیات بر مصرف ،نرخ مالیات بر درآمد شرکتها کاهش مییابد .اعمال
در ﺳﻨﺎرﯾﻮ دوم ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ،ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ
فقط در
ولی اثر
قرار می
سطح اولیه
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽپایین تر
دورهسطحی
مصرفدر را در
کوتاهی
سیاست در
شوکﻗﺮار
ایناوﻟﯿﻪ
ﺳﻄﺢ
دهدﺗﺮ از
ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺳﻄﺤﯽ
ﻣﺼﺮفاز را در
ﺳﯿﺎﺳﺖ
دوره اﯾﻦ
اﻋﻤﺎل
این ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺳﻄﺢیرود
شوک ازاز بین م
بلندمدت
یگردد.
ﮐﻮﺗﺎهباالتر
سطحی
مصرف
وﻟﯽ واﺛﺮبعد از
دﻫﺪاست
کوتاهﻣﯽمدت
ﺳﻄﺤﯽاثر ﺑﺎﻻﺗﺮ
در ﺑﻪ
ﻣﺼﺮف
اولیه ازبرمآن
سطحو ﺑﻌﺪ
ﻣﺪتازاﺳﺖ
ﻓﻘﻂبه در
اﯾﻦآنﺷﻮك
باالتر از
ﮔﺮدد .که
ﺑﺮﻣﯽنحوی
اوﻟﯿﻪیابد به
افزایش می
کاهش و
سطح
اولیهدربرمی
سطح
ﺳﻄﺢ
سپسﺑﻪ ﺳﻄﺢ
ﻣﺼﺮف
ابتدارود و
در ﻣﯽ
دستمزدﺑﯿﻦ
ﺷﻮك از
گردد .اﺛﺮ
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
ﮔﺮدد.
مصرف بهﺑﺮﻣﯽ
و اوﻟﯿﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖکار نیز
گیرد .نیروی
ﺳﻄﺢمی
اولیه قرار
رود وﮐﻪدر سطح
بین می
بلندمدت اثر
سیاست میرسد
سطح قبل
ﻗﺒﻞ از
ﺑﺎﻻﺗﺮ از
ﻧﺤﻮي
سیاستﯾﺎﺑﺪاز ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ﮐﺎﻫﺶ وودرﺳﭙﺲ
دﺳﺘﻤﺰداز در اﺑﺘﺪا
ﮐﺎر بهﻧﯿﺰسطح
بلندمدت
ﻣﯽیابد و
افزایش می
ﺳﻄﺢبهره
کاهش نرخ
توجه به
سرمایه با
اﺛﺮیکند.
طی م
دستمزد را
رفتاری
ﮔﯿﺮد .درﻧﯿﺮوي
اوﻟﯿﻪ ﻗﺮار
رود و در
ﺑﯿﻦ ﻣﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺖ از
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
عکس در
ﻣﯽرﺳﺪ و
ﯾﺎﺑﺪیو در
اعمالاﻓﺰاﯾﺶ
قبلﺑﻬﺮه
ﮐﺎﻫﺶازﻧﺮخ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
تولیدﮐﻨﺪ.
تغییرات ،ﻣﯽ
دﺳﺘﻤﺰد را ﻃﯽ
ﻋﮑﺲ
دهد و در
سیاستﻣﯽقرار م
دوره باالتر
ملیﺑﺎرا طی
ناخالص
نتیجه این
رﻓﺘﺎريگردد.
اولیه برمی
گردد.ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ را ﻃﯽ دوره ﺑﺎﻻﺗﺮ از
ﺗﻐﯿﯿﺮات،یﺗﻮﻟﯿﺪ
قبل ازﻧﺘﯿﺠﻪ
سطحﮔﺮدد.
اوﻟﯿﻪبهﺑﺮﻣﯽ
ﺳﻄﺢ
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
اجرایاﯾﻦسیاست برم
متغیرها
مانندﺑﻪسایر
بلندمدت
ﻗﺒﻞ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.
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ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮدار ﻓﻮق ﮐﺎﻫﺶ ﻫﻢ زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺎرت و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺎرت ،ﻣﺼﺮف
ﺳﭙﺲبه ﺑﻪرشدی
مصرفوکل را
غیرقابل
تجارت و
کاالهای قابل
مصرف
نمودار فوق
تجارت،اﻧﺠﺎﻣﺪ
ﻃﻮل ﻣﯽ
ﻓﺼﻞ ﺑﻪ
ﺣﺪود 25
ﺟﺒﺮان آن
زمان ﮐﻪ
همرﺳﺎﻧﺪ
کاهش ﻣﯽ
رﺷﺪي ﻣﻨﻔﯽ
طبقرا ﺑﻪ
ﮐﻞ
ﻣﺜﺒﺘﯽی را
رشدرﺷﺪ
ﺷﻮد و
ﻣﻨﻔﯽبهﻧﻤﯽ
ﺳﻨﺎرﯾﻮ
حدوداﻣﺎ25ﺗﻮﻟﯿﺪ
جبرانﻣﯽآنﮔﺮدد.
ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮ
ﺳﻄﺢ رﺷﺪ
ﺗﺠﺮﺑﻪتولید
گردد .اما
پایدار برم
سطح
ﻗﺒﻞسپس
انجامد و
ﺧﻼفمی
فصلﺑﺮبه طول
رساند که
منفی می
ﻧﯿﺮويیﮐﺎر
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و
رﺷﺪنمیﻣﺜﺒﺖ
سناریوﺑﻪقبلدﻟﯿﻞ
خالفﮐﻨﺪ ﮐﻪ
بر ﻣﯽ
اﺳﺖ.به دلیل رشد مثبت سرمایه و عرضه نیروی
کند که
ﻋﺮﺿﻪتجربه م
مثبتی را
شود و رشد
منفی
کار است.
ﺗﻮاﺑﻊ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ آﻧﯽ ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ و ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ در ﻧﻤﻮدار ) (4اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
اﺟﺮاينشان
است.ﻗﺒﻞاینازنمودار
نمودار ()4
ﺑﺮايدولت
بودجه
درآمد و
مالیات بر
ﻧﻤﻮدارعکس
توابع
شدهرﺷﺪ
ارائهﻧﺮخ
دوره ﺑﻪ
ﺑﯿﺶدراز ﺻﺪ
درآﻣﺪ
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ
نرخﭼﻨﺪ
آنیﻫﺮ
العملدﻫﺪ،
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ولی ازبودجه
سیاسترا بر نمی
قبل از
ﺑﯿﺶبه ازنرخ40رشد
ﺑﺮايدوره
دوﻟﺖاز صد
برای بیش
مالیات
میدهد،
گرددﻗﺒﻞ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اجرایﻣﺜﺒﺘﯽ
ﻧﺮخ رﺷﺪ
دوره
درآمدﺑﻮدﺟﻪ
ﮔﺮددبروﻟﯽ
چندﻧﻤﯽ
هر ﺑﺮ
ﺳﯿﺎﺳﺖ
اثراتﮐﻪمثبت
کند.ﺑﺮدلیل آن
تجربهاز می
ﻣﺜﺒﺖبه قبل
اﺛﺮاتنسبت
مثبتی را
دﻟﯿﻞرشد
ﮐﻨﺪ .نرخ
ﻣﯽدوره
ﺗﺠﺮﺑﻪ 40
ﺳﯿﺎﺳﺖبیش از
دولت برای
نیزﺳﺖ
ﻣﺼﺮف ا
ﻣﺎﻟﯿﺎت
سیاستﻧﺎﺷﯽ
درآﻣﺪازﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
آن ﻧﯿﺰ
مصرف است که در نمودار ( ،)3مشاهده میشود.
مالیات بر
ناشی از
درآمددرمالیاتی
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻧﻤﻮدار )،(3
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ﮔﯿﺮي
ﻧﺘﯿﺠﻪ
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گیریﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﻼن
ﺳﯿﺎﺳﺖ
نتیجه
اﺟﺮاي
،
ﭘﻮﯾﺎ
ﺗﺼﺎدﻓﯽ
ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺗﻌﺎدل
ﻣﺪل
ﯾﮏ
ﻃﺮاﺣﯽ
از
اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﯾﻦ
در
ﺑﺎﺷﺪ.
اﺛﺮﮔﺬار
سیاست مالیاتی در یک نظام اقتصادی میتواند بر بهبود عملکرد اقتصادی متغیرهای کالن اثرگذار باشد .در
ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺷﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻣﺼﺮف در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ
این مطالعه با استفاده از طراحی یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا ،اجرای یک سیاست مالیاتی شبیهسازی
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد رﮐﻮد ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ،ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﺼﺮف و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ رﻓﺎه
شد .هر چند افزایش نرخ مالیات بر مصرف در شرایط فعلی اقتصاد ایران میتواند منجر به ایجاد رکود بلندمدت،
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﺟﺒﺮان اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
کاهش سطح مصرف و در نتیجه کاهش رفاه جامعه شود ،ولی جبران این سیاست با کاهش نرخ مالیات بر درآمد
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ )ﺣﺘﯽ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت( ﺷﻮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺼﺮف در ﯾﮏ دوره ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ وﻟﯽ در
کاهش مدرییابد
ﺷﻮد.دوره
ﻣﻨﺠﺮدر یک
مصرف
تولیدرا(حتی
دورهمیتواند
بنگاهها
کوتاهﻣﺼﺮف
ﮐﺎﻫﺶ
چندرﻓﺎه
هر ﺑﻪ
شود.ﺗﻮاﻧﺪ
مدت)ﻣﯽ
کوتاهﮐﻨﺪ و
در ﻣﯽ
ﺗﺠﺮﺑﻪ
تقویترﺷﺪ
منجرﺑﻌﺪبه از آن
ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ
ﻣﺼﺮفمدت
ﮐﺎﻫﺶدر کوتاه
کاهش مصرف
ﺟﺎﻣﻌﻪشود.
ﺳﻄﺢ منجر
درآﻣﺪتوانددربه رفاه
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐو می
تجربه میکند
آن رشد
ﻣﯽبعد
ﻧﯿﺰیتر
طوالن
ﮐﻮﺗﺎهدوره
ولی در
ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا،
دﻟﯿﻞراﺗﻮزﯾﻊ
ﺗﻮاﻧﺪاز ﺑﻪ
ﻣﺪت
ﻧﺘﯿﺠﻪاست
اتفاقدر افتاده
درﻣﺪحالی
باشد.ﺑﺎزیرا،
ﮐﻪ درآمد
نامناسب
نیز مدریتواند
دوﻟﺖ
مصرفدرآ
کاهشاﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
جامعهاﺳﺖ.
سطح ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ دراﻓﺰاﯾﺶ
توزیع اﺳﺖ
دلیلاﻓﺘﺎده
ﺣﺎﻟﯽبهاﺗﻔﺎق
ﮐﺎﻫﺶیارانه
ﻣﺪتافزایش
توان با
طرح ،می
ﯾﺎراﻧﻪدرآمد
افزایش
توجه به
است .با
که تولید
ﮐﻮﺗﺎه
این اﺛﺮات
اجرایﭘﺎﯾﯿﻦ
نتیجهﻫﺎي
دولتﺑﻪدردﻫﮏ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻮان ﺑﺎ
یافته ﻣﯽ
افزایشﻃﺮح،
اﺟﺮاي اﯾﻦ
گذاری در
جامعه را نیز
مصرف در
کاهش
مدت
ﺗﻌﺪﯾﻞکوتاه
ﻧﯿﺰ اثرات
های راپایین
مستقیم به
سرمایهاز ﻧﺮخ
کاهشﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ
کرد.ﻧﺮﺧﯽ
تعدیل در
ﺳﻨﺎرﯾﻮ اول
ﮔﺬاري در
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮐﺎﻫﺶ
ﮐﺮد.
ﻣﺼﺮفدهدرکﺟﺎﻣﻌﻪ
ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﻌﻤﯿﻖ
حجم ﮐﻨﺎر
کاهشﮐﻪ در
ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
نرخﺣﺠﻢ
ﮐﺎﻫﺶ
مصرف به
کاهش
ﻣﺼﺮفدرﺑﻪکنار
ﮐﺎﻫﺶاست که
سرمایه شده
منجر به
استهالک
ﻣﻨﺠﺮپاییﺑﻪنتر از
اﺳﺘﻬﻼكنرخی
سناریو اول در
ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﻦ زده اﺳﺖ .در ﺳﻨﺎرﯾﻮ دوم ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري را
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تعمیق کاهش تولید دامن زده است .در سناریو دوم ،کاهش مالیات بر درآمد شرکتها فرصت سرمایهگذاری را برای
آنها ایجاد کرده و در نتیحه حجم سرمایه افزایش یافته است .افزایش مالیات بر مصرف و کاهش مالیات بر درآمد
شرکتها ،سیاستی است که میتواند منجر به افزایش سطح تولید و بهبود وضعیت رفاهی جامعه شود .در واقع این
سیاست ،در جهت بهبود و اصالح نظام مالیاتی و همچنین کمک به افزایش توان اقتصادی کشور موثر است و
در راستای تحکیم برنامههای باالدستی از جمله سیاستهای اقتصاد مقاومتی میباشد .با توجه به افزایش درآمد
دولت در اثر اجرای این برنامه و کاهش کسری بودجه ،وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش مییابد و امکان افزایش
منابع ارزی افزایش مییابد .همه این موارد منجر به افزایش تابآوری و کاهش آسیبپذیری اقتصاد میشود و اثر
شوکهای منفی اقتصادی از جمله تحریمهای اقتصادی را تعدیل میکند.
همانطور که در پیشینه تحقیق نیز اشاره شد ،مطالعات صورت گرفته در این حوزه به سه دسته تقسیم
میشوند که هر سه حوزه نتایج به دست آمده در این مقاله را به نحوی تایید میکنند .مقاالتی که فقط به بررسی
تغییر یک نرخ پرداخته اند (کاهش مالیات بر درآمد و یا افزایش نرخ مالیات بر مصرف) تایید کننده نتایج این تحقیق
درمورد سناریو اول میباشند .در مورد سناریو دوم مطالعهای با این روش شناسی در داخل انجام نشده است ولی در
مطالعات مشابه با روش شناسیهای متمایز به نتایجی مشابه منجر شدهاند .مطالعات خارجی مشابه نیز تایید کننده
نتایج حاصل از این مقاله میباشند.
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