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چکیده
مقابله با مصرف بیرویه نوشیدنیهای گازدار و قندی به سبب ایجاد پیامدهای درونی و بیرونی در بسیاری از
کشورهای جهان دنبال میشود .تغییر قیمت از طریق ابزار مالیاتی یکی از مهمترین این سیاستها است که
موفقیت آن تا حد زیادی به جایگاه نوشابهها در بین افراد هر جامعه وابسته است .با توجه به اینکه در قانون جدید
مالیات بر ارزش افزوده نرخ باالتر از استاندارد برای نوشابهها به عنوان یک کاالی آسیبرسان سالمت در نظر
گرفته شدهاست ،هدف این پژوهش ارزیابی پتانسیل تأثیر سیاستهای مالیاتی بر مصرف نوشابهها است .جهت
ً
دستیابی به این هدف با روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط در قالب سیستم تقاضای تقریبا ایدهآل درجه دوم و
استفاده از دادههای ترکیبی مخارج خانوارهای شهری ایران روی چهار گروه کاالیی طی سالهای  1385تا ،1397
تابع تقاضای نوشابه برآورد و سپس کششهای قیمتی و درآمدی محاسبه شد .نتایج نشان میدهد که نوشابهها در
سبد مصرفی تمامی دهکهای خانوارهای شهری ،کاالیی با کشش و غیرضروری (لوکس) محسوب میشوند.
همچنین بررسی آثار رفاهی با استفاده از معیار تغییرات جبرانی نشان میدهد که افزایش نرخ مالیات تأثیر زیادی بر
کاهش رفاه مصرفکنندگان ندارد و خانوارهای دهکهای باالی درآمدی ،متحمل بیشترین زیان رفاهی میشوند.
بنابراین اعمال سیاستهای مالیاتی پیشبینی شده در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده میتواند اثر مثبت و
معناداری بر کنترل مصرف نوشابهها داشته باشد.
ً
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 -1مقدمه
روند تولید و مصرف نوشیدنیها در کشور بیانگر نوعی تغییر ذائقه در سالهای اخیر است که روند مطلوبی را نشان
ً
نمیدهد ،این تغییر اوال از نوشیدنیهای سنتی و طبیعی مانند شیر و دوغ در وعدههای غذایی ،به سمت مصرف
ً
نوشابههای صنعتی و گازدار میباشد ،ثانیا گروههای آسیب پذیر جامعه مانند زنان و کودکان در سن رشد بیشتر از
سایر اقشار در معرض این تهدید قرار دارند به طوری که عدم توجه کافی به آن در میانمدت و بلندمدت میتواند
بر هزینههای بهداشتی و درمانی جامعه تأثیرگذار باشد (.)Mirbagheri, Emami, Soleimani, 2015:70
ایرانیان ساالنه  ۳میلیارد لیتر نوشابه مصرف و حدود چهار هزار میلیارد تومان هزینه صرف خرید نوشابه میکنند.
به طور متوسط هر ایرانی  ۴۲لیتر نوشابه در سال مصرف میکند و طی  ۲۰سال اخیر مصرف نوشابههای گازدار در
کشور نزدیک به  ۱۵درصد افزایش داشته و متأسفانه طی این مدت مصرف شیر و لبنیات تنها حدود  0/1درصد
رشد کرده است سرانه مصرف نوشابه در جهان حدود  ۱۰لیتر است و این یعنی میانگین مصرف نوشابه در ایرانیان
 ۴برابر میانگین جهان است (.)Karimi Tafreshi, 2020
نوشابههای گازدار حاوی مقادیر زیاد قند ،کافئین ،مواد رنگی و طعمدهنده با کالری باال و فاقد هرگونه عنصر
غذایی ارزشمند هستند .افراط در مصرف نوشابههای قندی یکی از عوامل اصلی در اپیدمیشدن چاقی محسوب
میشود که به نوبه خود ریسک ابتال به دیابت نوع دو را افزایش میدهد .مطالعات نشان داده که مصرف زیاد کافئین
با اثرات سوء بر سالمتی از جمله اضطراب ،بیقراری ،پرخاشگری ،سردرد و افسردگی همراه است .همچنین
شیرینکنندههای مصنوعی از جمله آسپارتام و ساخارین که به طور گسترده در ترکیب نوشابههای رژیمی استفاده
میشود ،با افزایش خطر ابتال به تومورهای مغزی و سرطان مثانه مرتبط است (BaniHani & Tahmassebi,
 .)2019:44اسید فسفریک یکی از مواد اصلی تشکیل دهنده نوشابه است .دانشمندان معتقدند که اسیدیته
نوشابه ممکن است باعث تضعیف استخوانها به واسطه از دست رفتن کلسیم شود و در نتیجه خطر ابتال به پوکی
استخوان را افزایش دهد .از دیگر مضرات مصرف نوشابه میتوان به آسیبهای کلیوی ،سوزش سر دل ،خطر
سندرم متابولیک ،آسیبهای کبدی و تضعیف دستگاه گوارش اشاره کرد ( .)Mokhtari Azar et al, 2014:3با
توجه به آثار مخرب مصرف نوشابهها بر سالمت فرد و جامعه و با توجه به این که این محصول در تأمین مواد مغذی
موردنیاز بدن نقشی ندارد و ادامه روند کنونی مصرف این محصول باعث گسترش بیماریهای مختلف در سطح
جامعه خواهد شد و در آینده هزینههای درمانی برای دولت ایجاد خواهد کرد ،لذا الزم است سیاستهای کنترل
مصرف با برنامهریزی مناسب به اجرا درآید.
حوزههای کاهش مصرف بسیار متفاوت است و از برنامهریزی تبلیغاتی و فعالیتهای مدنی تا وضع قوانین و
مقررات گسترده است .به نوعی میتوان این برنامهها را به دو دسته سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی تقسیم نمود .در
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حوز ه سیاستهای قیمتی یکی از روشها اخذ مالیات از کاالهای آسیبرسان است (.)Hassani et al, 2018:136
به طور کلی ،مالیات نوشابه در حال تبدیل شدن به یک مداخله اقتصادی مهم در بهداشت عمومی است که
جمعیت زیادی را هدف قرار میدهد و شاید بعد از اقدامات محدودکننده در کاهش مصرف دخانیات در دهههای
گذشته ،در رده دوم قرار دارد .با این حال درک مکانیسم اجرا و تأثیرات اقتصادی آن بسیار ناچیز است و اقتصاددانان
را با پرسشهای مهمی روبه رو میکند (.)Cornelsen & Smith, 2018:142
این مالیات که در کشورهای دیگر "مالیات گناه" 1نامیده میشود از اواسط سال  2019در  7شهر ایاالت
ً
متحده و عمدتا در چند سال گذشته در  39کشور دنیا بر روی نوشیدنیهای حاوی شکر اعمال گردید .برقراری
این نوع مالیات موافقان و مخالفانی دارد ،طرفداران این نوع مالیات به مجموعه اهداف سیاسی ،از جمله بهبود
بهداشت عمومی و افزایش درآمدهای دولت اشاره میکنند که میتواند در جهت کاهش کسری بودجه یا تأمین
ً
هزینه برنامههای اجتماعی استفاده شود .مخالفان غالبا در رابطه با دخالت دولت اقتدارگرا در تصمیمات فردی ابراز
نگرانی کرده و خاطرنشان میکنند که بیشتر نوشیدنیهای محتوی قند توسط فقرا مصرف میشود و بار مالیاتی آن
بیشتر بر گروههای کمدرآمد منتقل میشود (.)Allcott, Lockwood, Taubinsky, 2019:202
با توجه به مطالب مذکور هدف اصلی از این تحقیق ارزیابی پتانسیل اثر سیاستهای مالیاتی در قانون جدید
مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف نوشابهها میباشد .بنابراین پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که
آیا اعمال نرخ مالیاتی باالتر از استاندارد میتواند به کاهش مصرف نوشابهها منجر شود یا خیر؟ چارچوب مقاله
حاضر بدین ترتیب است که در ادامه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارائه میشود و سپس مدل تحقیق معرفی و
برآورد خواهد شد .بخش پایانی به محاسبات مربوط به کششها ،اثر مالیات بر مصرف و آثار رفاهی اختصاص دارد
و سرانجام جمعبندی و نتیجهگیری ارائه میشود.
 -2مبانی نظری
مالیات بر موارد خاص 2مالیاتی است كه به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف اقتـصادی ـ اجتماعی دولت
و همچنین ایجاد درآمد به كار میرود و بسیاری از كشورهای دنیا امـروزه دارنـد ه آن میباشند .این مالیات به
نـوعی در اعمـال تبعـیض بـین برخـی كاالهـا و یا انـسانهایی كـه مصرفكننده آن كاالها میباشند ریشه دارد
( .)Tayeb Nia & Yazdan Panah, 2008:43منطق اقتصادی مالیات نوشابهها بر اساس اصول کالسیک
مالیاتهای اصالح پیامدهای خارجی استوار است (پیگو  .)1920عدم تنظیم بازار در مصرف کاالهای آسیب زننده
به دیگران ،افراد جامعه را دچار مصرف افراطی خواهد کرد .بنابراین ،اعمال مالیات بر کاالیی با پیامدهای خارجی
1 . Sin Tax
2 . Excise Tax
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منفی میتواند با کاهش مصرف به سطح کارآمد ،که در آن هزینه نهایی اجتماعی برابر با فایده نهایی اجتماعی
میشود ،رفاه را افزایش دهد.
در زمینه نوشابهها پیامدهای بیرونی 1شامل هزینه مالی مراقبتهای بهداشتی است که بر بیمههای خصوصی
و بخش دولتی تحمیل میشود .همچنین تحقیقات زیادی در حوزه اقتصاد رفتاری نشان میدهد که بعضی مواقع
ً
افراد اثرات مفید و مضر مصرف یک کاال بر خودشان را نادیده میگیرند .این هزینهها را که افراد بعضا به علت
اطالعات ناقص یا تمرکز بر لذت آنی و عدم خود کنترلی مصرف بر سالمت خود در آینده تحمیل میکنند ،پیامدهای
درونی 2مینامند .اگر چه هزینه پیامدهای درونی و بیرونی در بعضی مواقع به صورت مشابه عمل میکنند ،ولی
تفاوتهای مهمی بین این دو وجود دارد .از نمودار ( )1که اثر مالیات نوشابهها بر تقاضای فردی یک مصرف کننده
را نشان میدهد میتوان برای بحث در رابطه با هر دو مفهوم استفاده کرد.

نمودار ( -)1اثر مالیات نوشاب ه بر مصرف فردی
منبع)Allcott, Lockwood, Taubinsky 2019(:

 D1منحنی تقاضای یک مصرفکننده در قیمتهای مختلف (یا به طور معادل فایده نهایی خصوصی در هر
مقدار مصرف) و  D2فایده نهایی اجتماعی مصرف و فاصله عمودی  bهر واحد هزینه پیامد خارجی را نشان میدهد
به طوری که خالص پیامد خارجی تابعی از مقدار مصرف است.
افزایش قیمت از  Poبه  Ptپس از برقراری مالیات سه اثر متمایز بر رفاه دارد(برای سادگی فرض میکنیم
1 . Externalities
2 . Internalities
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مالیات به طور کامل به مصرفکننده منتقل میشود) .ناحیه  A= t×qtاز مصرف کننده به دولت به شکل درآمد
مالیاتی منتقل میشود .سطح  C= Δq×t/2کاهش رفاه مصرف کننده نسبت به قبل از اعمال مالیات را نشان
میدهد.
ناحیه  B+C= Δq+bبیانگر افزایش رفاه برای کسانی است که هزینه اثرات بیرونی را تحمل میکنند که
ً
عمدتا به بودجه دولت و بیمهها تعلق میگیرد .بنابراین اثر خالص مالیات مضاعف میشود :انتقال  A+Cاز مصرف
کننده به دولت و افزایش بیشتر در منابع مالی دولت به شکل  Bظاهر میشود .در رابطه با پیامدهای درونی D1
منحنی تقاضای آشکار یک مصرفکننده و  D2منحنی تقاضای نهفته 1را نشان میدهد که در فقدان اثرات درونی
ظاهر میشود و فاصله عمودی  bبیانگر هزینه پیامد درونی مغفول مانده است که با واحدهای پولی مورد سنجش
قرار میگیرد .پیامدهای داخلی با یک تفاوت مهم مشابه پیامدهای خارجی عمل میکنند :ناحیه  B+Cبه مصرف
کننده تعلق میگیرد .این امر تفسیر انتقال مالیات سطح  Aاز فرد به دولت را تغییر نمیدهد و اگر اقشار کمدرآمد
نوشابه بیشتری خریداری کنند اثرات منفی آن شدیدتر خواهد بود .ناحیه  Cرا میتوان انتقال از مصرف کنندگان
تحت تأثیر مالیات ،به خودشان در نظر گرفت ،بنابراین با اهداف رفاه اجتماعی از آن صرف نظر میشود .با این حال
تفسیر ناحیه  Bتغییر میکند که(برخالف مورد پیامدهای بیرونی) در وزن رفاهی فرد ضرب میشود .در نتیجه فواید
مالیات اصالح پیامدهای درونی برای خانوارهای فقیر که سطح بزرگتری از  Bرا به خود اختصاص میدهند بیشتر
است .همچنین منافع اصالح پیامدهای درونی و بیرونی به کشش تقاضای نوشابهها وابسته است (Allcott,
.)Lockwood, Taubinsky, 2019:207-211

دولتی که بر مصرف نوشابه مالیات سنگین وضع میکند در واقع باعث میشود که مصرفکننده مصرف
کاالهای پیشگفته را کاهش دهد و در نتیجه بخشی از منابع به سمت مصرف کاالهای دیگر هدایتگردد .این
قسمتی از تحقق هدف تخصیصی مالیات را پوشش میدهد ( .)Dadgar, 2017:204بدیهی است اگر تقاضا
برای این کاالها بیکشش باشد ،اثر نرخ مربوطه بر کاهش مصرف ناچیز است اما اجرای آن از نظر هدف گذاری
درآمد مالیاتی دولت ،قابل توجه خواهد بود ( .)Dadgar, 2018:325یکی از مالیاتهای مشهور مالیات بر ارزش
افزوده نام دارد که نوعی مالیات غیرمستقیم بر مصرف است كه در مراحل زنجیـره واردات ،تولید ،توزیع ،مصرف ،به
ً
میزان درصدی از ارزشافزوده حاصله در هر مرحله از زنجیره ،از هر بنگاه به بنگاه بعدی منتقل میگردد تا نهایتا به
مصرف كننده نهایی منتقل و توسط وی پرداخت میشود ( .)Mousavi Jahromi et al, 2009:28مالیات بر
ارزش افزوده ،به عنوان سیاست مالی ،از تكانههایی است که میتواند بر قیمتها و بر مصرف خانوار اثرگذار باشد.
تغییر نرخ این مالیات ،حتی اگر کوچک باشد ،از طریق عرضهکنندگان کاال و خدمات میتواند بر قیمتهای نهایی
1 . Latent Demand Curve
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اثر بگذارد.)Gorbani et al, 2021:144(.
نرخهای مالیات بر ارزش افزوده در چهار دسته استاندارد(عمومی) ،کمتر از استاندارد ،باالی استاندارد و
نرخ صفر طبقهبندی میشود ( .)Izadkhasti & Arabmazar, 2018:45در ماده  26قانون جدید مالیات بر
ارزشافزوده مصوب سال  1400مجلس شورای اسالمی برای نوشابههای قندی گازدار و بدونگاز تولید داخل و
وارداتی به ترتیب نرخ  16و  36درصدی در نظر گرفته شده است که باالتر از نرخ استاندارد اعمالی بر سایر کاالهای
مشمول مالیات ( )%9میباشد (متن قانون مالیات بر ارزش افزوده) .هدف از وضع چنین مالیاتی کاهش مصرف
نوشابهها است .موفقیت اجرای این سیاست تا حد زیادی به جایگاه این نوشیدنی در سبد مصرفی خانوارها و بررسی
کششهای تقاضا وابسته است.
ً
 -1-2مدل تحقیق :سیستم تقاضای تقریبا ایدهآل درجه دوم

تجزیه و تحلیل آثار سیاست مالیاتی کاال مستلزم تعیین دقیق هر دو اثر قیمتی و درآمدی است بنابراین مدلهای
تقاضا در ارزیابی اصالح سیاست مالیات غیرمستقیم نقش مهمی بازی میکنند (Banks, Blundell, Lewbel,
.)1997:527

استفاده از سیستمهای تقاضا ،الگوسازی تخصیص كل مخارج بر تمامی كاالها با یك بودجه مشخص را
امكانپذیر میسازد .برای به كاربستن نظریه تقاضا در دنیای واقعی ،الگوهای تجربی سیستمهای تقاضا مورد نیاز
ً
است كه در این مقاله سیستم تقاضای تقریبا ایدهآل درجه دوم 1كه توسط بنكز و همكارانش( )١٩٩٦معرفی شد،
ً
مدنظر قرار گرفت .این مدل تعمیمی از سیستم تقاضای تقریبا ایدهآل پیشنهادی دیتون و مولبائر )١٩٨٠(2است؛ لذا
اصول نظریه تقاضا را برآورده میسازد و تخمین آن نسبت به روشهای روتردام و سیستم مخارج خطی با پیچیدگی
كمتری روبه روست .ضمن اینكه توان انعطاف پذیری بیشتر و استخراج منحنی انگل غیرخطی را نیزدارد كه برتری
آن را به خصوص در مطالعات مرتبط با بررسی خانوارها به تفكیك دهكهای هزینهای نشان میدهد .شكل كلی
این سیستم به شکل زیر است:
()1
ن  wiسهم بودجه گروههای کاالییαi ،γi ،βi،و  λiپارامترهایی هستن د که باید برآورد شوند .همانطور
كهدر آ 
ً
كه مشهود است ،زمانیكه  λiبرابر صفر باشد ،این مدل به سیستم تقاضای تقریبا ایدهآل تبدیل میشود؛ لذا به
كارگیری این مدل امكان آزمون رفتار خطی و غیرخطی تقاضا را نیز فراهم میكند(.)Nazari et al, 2020: 20-21
1 . Quaderatic Almost Ideal Demand System
2 . Deaton & Muellbauer
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همچنین  mمخارج کل خانوار روی گروههای کاالیی ln a(p( ،یک تابع قیمت لگاریتمی ترانسلوگ و(b(p

یک تابع تجمعی قیمت از نوع کاب داگالس است که به صورت زیر تعریف میشود:
()2
()3
اما از آنجایی که توابع قیمت ( )2و ( )3سیستم معادالت ( )1را به سیستم معادالت غیر خطی تبدیل میکند
بندرت در مطالعات تجربی استفاده میشود .بنابراین جهت سادهسازی مدل و بدست آوردن یک تقریب خطی باید
مقادیر  )a(pو  )b(pبا متغیرهای مرکب جایگزین شوند .عمومیترین جایگزین  )a(pجهت ایجاد تقریب خطی،
استفاده از شاخص استون 1پیشنهادی دیتون و مولبائر( )١٩٨٠است که از رابطه زیر بدست میآید:
()4
ً
همچنین مقدار ( b(pرا میتوان تقریبا معادل  1در نظر گرفت .مشروط به استفاده از مقادیر شاخصهای
قیمت جایگزین مدل ،پارامترهای مدل  QUAIDSخطی میشوند و بنابراین در چارچوب رگرسیونهای خطی به
ظاهر نامرتبط میتوان مدل را برآورد نمود (.)Abramovsky et al, 2015:26
برای اینکه رابطه ( )1با نظریه مصرف کننده سازگار باشد باید قیود زیر درباره پارامترها برقرار باشد:
 -1قید جمعپذیری

2

 -2قید همگنی

3

 -3قید تقارن اسالتسکی

4

سه قید یادشده مربوط به فرض عقالنیت در نظریه تقاضای مصرفكننده است .فـرض تجمعی بیان میكند
كه مجموع مخارج برآورد شده برای هر كاال باید برابر مخارج كل شـود .فرض همگنی بیان میكند اگر همة
قیمتها و درآمد خانوارها به یک نسبت افـزایش یابـد ،آنگاه تغییری در انتخاب مصرفكننده روی نخواهد داد.
1 . Stone Index
2 . Adding up
3 . Homogeneity
4 . Slutsky Symmetry
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تقارن به این مفهوم است كه تغییر نسبی در مصرف یک كاال به علت تغییر در مبلغ کاالی دیگر(البته پس از جبران
تغییر در درآمد حقیقی) باید برابر تغییر متناسب در تقاضای كاالهای دیگر باشد در هنگامی كه قیمت كاالی اول
تغییر میكند .به این نوع تقارن بر اثر جانشینی تغییر قیمت كاالها تقارن اسالتسكی گفته میشود (2018:116
.),Salem & Morovat

جهت محاسبه کششهای درآمدی و قیمتی غیرجبرانی(مارشالی) به ترتیب از فرمولهای زیر استفاده
میشود:
کشش درآمدی
		
()5
کشش قیمتی

()6

 δijدلتای کرونکر است ،در صورتی که  i=jباشد ،مقدار آن برابر با یک و اگر  i≠jباشد مقدار آن برابر با صفر
است که به ترتیب کشش قیمتی خودی و متقاطع محاسبه میشود (.)Geoffrey et al, 2005:7
همچنین کشش قیمتی جبرانی(هیکسی) با استفاده از رابطه زیر برآورد میگردد:
کشش جبرانی

()7

که در آن  μijکشش قیمتی غیرجبرانی و  eiکشش درآمدی میباشد (.)Okonkwo, 2021:8

 -2-2شبیه سازی اثرات رفاهی

از شبیهسازی تغییر قیمت کاالها ناشی از اعمال مالیات برای محاسبه اثرات رفاهی خانوارهای مختلف استفاده
میشود .تغییر قیمت هرکاال با استفاده از رابطه زیر بدست میآید:
()8
که در آن  piΔتغییر قیمت کاالی  i، pi0قیمت قبل از اعمال مالیات و  pi1قیمت پس از اعمال مالیات است.
سطح جدید قیمت پس از تغییر مالیات به شکل رابطه زیر است:
()9
به منظور تحلیل اثر افزایش قیمت بر رفاه خانوار از معیار تغییرات جبرانی( )CV1استفاده میشود که عبارت از
1 . Compensating Variation
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مقدار پولی است که باید جبران شود تا خانوارها به همان سطح مطلوبیت اولیه قبل از افزایش قیمتها دست یابند.
تغییرات جبرانی با استفاده از بسط مرتبه دوم تیلور به کمک رابطه زیر قابل محاسبه است:
()10
تغییر قیمت را میتوان به عنوان نرخ مالیات بر ارزش افزوده تفسیر کرد (.)Renner, Lay, Greve, 2018:12

بخش اول معادله( )10که به تقریب مرتبه اول تیلور معروف است حداکثر اثر رفاهی ناشی از تغییر قیمت هر کاال
را نشان میدهد و واکنش رفتار فردی و همچنین اثر جانشینی کاالهای ارزانتر را نادیده میگیرد .این مشکل با
اضافهشدن کشش تقاضای جبرانی( )ijεو تغییر قیمت سایر کاالها به بخش دوم رابطه که در واقع بیانگر واکنش
پویای خانوارها به تغییرات قیمتی است ،حل شده است (.)Umaroh & Pangaribowo, 2020:21
 -3پیشینه تحقیق
ً
مطالعات زیادی با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایدهآل و فرم درجه دوم آن برای برآورد تابع تقاضا و برآورد
ش کاالهای مختلف در داخل و خارج کشور انجام شده است ،لیکن تمرکز پیشینه مقاله حاضر بر مطالعاتی
کش 
است که در حوزه نوشیدنیها و سایر کاالهای مرتبط صورت گرفته است.
ً
ضیائی( )1392با بکارگیری سیستم تقاضای تقریبا ایدهآل درجه دوم به تجزیه و تحلیل اطالعات هزینه و
درآمد خانوار در سه سال  1388 ،1383و  1390بر حسب دهکهای هزینهای پرداخت .بدین منظور وی از  9گروه
کاالیی شامل نان و غالت ،گوشت ،لبنیات ،روغنهای خوراکی ،میوهها و خشکبار ،سبزی و حبوبات ،قند و شکر
و مرباها ،چای و قهوه و دیگر نوشیدنیها و همچنین ادویه و چاشنیها استفاده کرد .نتایج برآوردها نشان دادند که
تمامی دهکها برای گروه چای و قهوه و دیگر نوشیدنیها که همگی در قالب یک طبقه دستهبندی شده است،
دارای کشش قیمتی بزرگتر از یک و نسبت به تغییرات قیمتی حساس است.
احمدی جاوید( )1392با استفاده از دادههای هزینه و درآمد خانوارهای شهری استان سیستان و بلوچستان
ً
در سال  1390به تخمین کششها به کمک سیستم تقاضای تقریبا ایدهآل درجه دوم در این استان پرداخت .وی
ً
نیز همانند مطالعه قبلی  9گروه کاالیی تشکیل داد و چای و قهوه و کاکائو و نوشابهها را مجموعا در یک طبقه قرار
داد .نتایج برآوردها کشش قیمتی  -1/11را در گروه مذکور نشان میدهد و بنابراین تقاضای آن نسبت به تغییرات
قیمت در استان مورد اشاره حساس است.
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کارو 1و دیگران( )2010اثر مالیات نوشیدنیهای حاوی شکر را بر مصرف و درآمدهای مالیاتی در کلمبیا
ً
بررسی کردند .کشش قیمتی با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایدهآل درجه دوم برای گروههای کاالیی شامل
شیر ،چای و قهوه ،نوشیدنیهای حاوی شکر ،شیرینی ،محصوالت لبنی و فرآوردههای گوشتی ،غالت ،میوه و
سبزیجات محاسبه شد و عدد  -1/16برای نوشیدنیهای ناسالم بدست آمد ،بنابراین کاهش مقدار مصرف نسبت
به تغیر قیمت بیشتر است .همچنین کششهای متقاطع رابطه مکملی قوی بین نوشیدنیهای قندی و گروه اصلی
غذایی(غالت ،گوشت ،میوه و سبزیجات) را نشان میدهد .بر اساس نتایج این مطالعه افزایش  20درصدی مالیات
بر نوشیدنیهای قندی حصول یک درصدی از کل درآمد مالیاتی ساالنه دولت را به همراه دارد که میتوان از آن در
جهت ارتقاء برنامههای سالمت عمومی و سرمایهگذاری در بخش بهداشت و درمان استفاده کرد.
ً
کلچرو 2و دیگران( )2015به ارزیابی تأثیر بالقوه مالیات بر مصرف با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایدهآل
خطی و محاسبه کششهای قیمتی و متقاطع برای انواع مشروبات غیرالکلی شامل نوشابههای انرژیزا و
گازدار آبمیوه ،نوشیدنیهای میوهای ،آب طعمدار ،شیر ،چای و قهوه در مکزیک پرداختند .در برآوردها درآمد
و شاخصهای حاشیهنشینی لحاظ شده است .کشش قیمتی نوشابه  -1/06و نوشیدنیهای قندی -1/16
محاسبه گردید .افزایش قیمت نوشابه باعث مصرف بیشتر آب ،شیر ،تنقالت و شکر میشود .کشش باالتر در
میان خانوارهای ساکن در مناطق روستایی(برای نوشابه) و حاشیه نشین با درآمد کمتر مشاهده شد .بنابراین اجرای
مالیات بر نوشابه میتواند مصرف را به ویژه در بین فقرا کاهش دهد.
استیسی 3و دیگران( )2017به محاسبه کششهای قیمتی شش گروه نوشابههای گازدار ،کنستانترهها،
ً
آبمیوه ،شیر ،شکر ،چای ،قهوه و ترکیبات آن به کمک سیستم تقاضای تقریبا ایدهآل درجه دوم و با استفاده
از دادههای مخارج خانوارهای شهری آفریقای جنوبی سال  2011پرداختند .میزان کششهای تخمینی نشان
میدهد که مالیات پیشنهادی میتواند به طور قابل توجهی مصرف نوشیدنیهای قندی را کاهش دهد .همچنین
در بین گروههای مذکور نوشابههای گازدار دارای باالترین کشش قیمتی ( )-1/18میباشند.
لوپز 4و دیگران( )2017به بررسی کشش تقاضای شیر ،قهوه ،چای و سایر دم کردهها ،آب ساده ،نوشابه،
سایر نوشیدنیهای طعم دار ،تنقالت شیرین ،شکر و عسل و دسرها با استفاده از دادههای مخارج خانوارهای
ً
ً
شهری شیلی در سالهای  2012-2013پرداختند .آنها از هر دو مدل تقاضای تقریبا ایدهآل و تقاضای تقریبا ایدهآل
درجه دوم در تخمین تقاضا استفاده کرده و به کشش قیمتی  -1/37برای نوشابهها دست یافتند .آنها با توجه به
1 . Caro et al.
2 . Colchero et al.
3 . Stacey et al.
4 . López et al.
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کششهای متقاطع دریافتند که بقیه مواد غذایی و نوشیدنیهای موجود در سیستم تقاضا به عنوان جایگزینی برای
نوشابهها محسوب میشوند .به عنوان مثال آب ساده کشش متقابل  0/63را نشان میدهد ،بنابراین افزایش 10
درصدی قیمت نوشابه میتواند منجر به افزایش  6/3درصدی مصرف آب شود .نتیجه نهایی اینکه تقاضای نوشابه
در خانوادههای شیلیائی به قیمت حساس است .یک سیستم تشویقی مانند یارانه به نوشیدنیهای غیرشیرین و
مالیات به نوشابه میتواند به افزایش جایگزینی سایر نوشیدنیهای سالم منجر شود.
مکریا 1و دیگران( )2018به ارزیابی اثر افزایش قیمت نوشیدنیهای قندی از طریق وضع مالیات بر مقدار
مصرف پرداختند .آنها با استفاده از ریزدادهای مخارج خانوار در سالهای  2005/2004و  2013/2012در قالب
ً
سیستم تقاضای تقریبا ایدهآل به کشش تقاضای  -1/10تا  -1/15بر حسب قرارگیری خانوارها در هر یک از 5
گروه درآمدی دست یافتند .بنابراین با افزایش  10درصدی قیمت در نتیجه اعمال مالیات ،خانوارها مصرف خود را
بین  11تا  11/5درصد کاهش خواهند داد .همچنین کشش درآمدی تقاضا بین 0/95تا  0/99تخمین زده شد،
بنابراین چنانچه درآمد خانوارها  10درصد افزایش یابد ،میزان مصرف بین  9/5تا  9/9درصد بیشتر خواهد شد (بر
حسب گروه درآمدی خانوار) .در نتیجه مصرف نوشیدنیهای قندی به افزایش قیمتها در آرژانتین حساس است.
از دیدگاه بهداشت عمومی ،این نشان میدهد که سیاست مالیاتی این نوشیدنیها تأثیر مثبت و مؤثری در کاهش
مصرف آنها دارد.
چاکون 2و دیگران( )2018با استفاده از چهار کاالی شیر ،نوشابهها ،آبمیوه و بطری محتوی آب ،کششهای
ً
قیمتی و درآمدی نوشیدنیهای حاوی شکر را به کمک مدل تقاضای تقریبا ایدهآل در گواتماال بررسی کردند و به
کشش قیمتی  -1/39و درآمدی  0/99در رابطه با نوشابهها دست یافتند .بنابراین تقاضای این فرآورده نسبت به
تغییرات قیمتی حساس است و اعمال مالیات میتواند تاثیر معناداری بر مصرف و به نوبه خود کنترل اضافه وزن
و دیابت بگذارد.
سگوویا 3و دیگران( )2020اثر مالیات نوشیدنیهای قندی در اکوادور را با استفاده از مدل سیستمی تقاضای
ً
تقریبا ایدهآل درجه دوم بررسی و کشش قیمتی پنج گروه کاالیی شامل شیر ،نوشابهها ،چای و قهوه ،آب و سایر
نوشیدنیهای قندی را محاسبه کردند و به مقادیر  -1/34و  -1/11به ترتیب برای نوشابهها و دیگر نوشیدنیهای
قندی دست یافتند .در نتیجه افزایش  20درصدی قیمت به ترتیب کاهش  27و  22درصدی مصرف کاالهای مذکور
را به دنبال خواهد داشت .همچنین خانوارهای با درآمد و مصرف باال بیشترین منفعت را از اجرای سیاستهای
مالیاتی خواهند برد.
1 . Maceira et al.
2 . Chacon et al.
3 . Segovia et al.
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بانک جهانی( )2020در یک گزارش تحقیقی که با عنوان "نوشیدنیهای حاوی شکر و غذاهای بسته بندی:
تأثیر مالیات بر قیمت ،مصرف و درآمد و سهم آن در دستیابی به اهداف توسعه پایدار در آمریکای مرکزی ،پاناما و
ً
جمهوری دومینیکن " منتشر کرد ،کشش قیمتی نوشیدنیهای قندی با استفاده از مدل تقاضای تقریبا ایدهآل و
ً
تقاضای تقریبا ایدهآل درجه دوم را برای کشورهای کاستاریکا  ،-1/184السالوادور  ،-1/022هندوراس -1/404
 ،نیکاراگوئه  ،-0/657پاناما  -0/574و جمهوری دومنیکن  -0/841برآورد کرد .در نتیجه در کشورهای با
کشش قیمتی باالتر از یک ،افزایش مالیات به کاهش مصرف نوشیدنیهای مذکور و در سایر کشورها به افزایش
درآمدهای مالیاتی منجر خواهد شد .همچنین بررسیها حاکی از کشش قیمتی باالتر در بین خانوارهای روستائی
ً
و کم درآمد نسبت به ثروتمندان است که افزایش قیمت ،کاهش مصرف بیشتر در بین این افراد را که غالبا در برابر
پیامدهای داخلی و خارجی مصرف نوشیدنیهای قندی آسیبپذیرترند به همراه خواهد داشت.
در پایان این بخش میتوان نتیجه گرفت که تاکنون در رابطه با تابع تقاضا ،کششهای مربوطه و آثار رفاهی
اعمال مالیات بر نوشابهها به عنوان یک کاالی آسیبرسان سالمت در ایران مطالعهای صورت نگرفته در حالی
که به منظور ارزیابی پتانسیل اعمال سیاستهای مالیاتی کنترل مصرف چنین مطالعاتی ضروری به نظر میرسد.
 -4الگوی تجربی مدل تحقیق
بررسی تأثیر مالیات بر مصرف نیازمند برآورد کشش قیمتی تقاضا است که در این مقاله بر اساس رهیافت مطالعه
ً
استیسی و دیگران ( )2017از سیستم تقریبا ایدهآل درجه دوم استفاده شده است .برای دستیابی به مقادیر کششها
در رویکرد فوق الذکر از اطالعات سهم مخارج خانوار مستخرج از دادههای مرکز آمار ایران و شاخص قیمت مربوط
به چهار کاالی چای ،شیر ،قند و شکر ،و نوشابهها طی سالهای  1385تا  1397برگرفته از دادههای بانک
مرکزی بر پایه سال  1395استفاده شده است .تصریح معادالت تقاضا برای گروههای کاالیی منتخب تحقیق به
شکل زیر است:
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مدل فوق شامل  4معادله است که در آن:
 w1jtتا  w4jtبه ترتیب سهم هزینهای قند و شکر ،چای ،نوشابهها و شیر در دهک  jدر زمان t
 α1تا  α4به ترتیب ضریب ثابت یا عرض از مبدا معادالت اول تا چهارم
 γ11تا  γ41به ترتیب ضریب مربوط به لگاریتم شاخص قیمت قند و شکر در معادالت اول تا چهارم
 γ12تا  γ42به ترتیب ضریب مربوط به لگاریتم شاخص قیمت چای در معادالت اول تا چهارم
 γ13تا  γ43به ترتیب ضریب مربوط به لگاریتم شاخص قیمت نوشابهها در معادالت اول تا چهارم
 γ14تا  γ44به ترتیب ضریب مربوط به لگاریتم شاخص قیمت شیر در معادالت اول تا چهارم
 β1تا  β4به ترتیب ضریب مربوط به لگاریتم مخارج کل بر شاخص استون در معادالت اول تا چهارم
 λ1تا  λ4به ترتیب ضریب مربوط به توان دوم لگاریتم مخارج کل بر شاخص استون در معادالت اول تا چهارم
 p1تا  p4به ترتیب شاخص قیمت قند و شکر ،چای ،نوشابهها و شیر در دهک  jدر زمان t
 mjtمخارج کل خانوار بر روی گروه کاالیی منتخب در دهک  jدر زمان t
 p0jtشاخص استون در دهک  jدر زمان t
 lnنماد لگاریتم طبیعی است.
 -1-4روش برآورد مدل

جهت برآورد مدل تحقیق از روش حداقل مربعات تعمیم یافته ( 1)GLSدر قالب رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط
( 2)SURاستفاده شده است.
در سیستم معادالتی كه متغیر وابسته به صورت سهم گروهی بوده و حاصل جمع آنها در هر زمان مساوی با
یك است ،ماتریس واریانس -كواریانس جمله اختالل واحد بوده و برآورد مدل را با مشكل مواجه میكند .لذا برای
از بین بردن چنین مشكلی یکی از معادالت تقاضا را از دستگاه معادالت کنار گذاشته و پارامترهای سایر معادالت
را تخمین زده و سپس پارامترهای مربوط به معادله حذف شده را از روی پارامترهای برآورد شده معادالت باقیمانده
بر مبنای قید جمعپذیری محاسبه میکنند .اینکه کدام معادله را حذف کنیم مهم نیست ،چون یکی از خصوصیات
این سیستم بیتفاوت بودن به حذف معادالت است)Ahmadi Javid, 2013:91(.
در این پژوهش معادله چهارم مربوط به کاالی شیر حذف و سه معادله دیگر برآورد گردید .در نهایت ضرایب
معادله چهارم بر اساس قید جمعپذیری که مطابق آن باید مجموع ضرایب عرض از مبدا ( )αiبرابر با یک و مجموع
سایر ضرایب ( )ijγ، βi، λiبرابر با صفر باشد ،محاسبه شد.
1 . Generalized Least Squares
2 .Seemingly Unrelated Regression

66

پژوهشنامه مالیات/شماره پنجاه و دو (مسلسل  ،)100زمستان 1400

 -2-4آمار توصیفی متغیرها

به طور متوسط  9درصد از مخارج مصرفی خانوارهای شهری ایران دربخش خوراکی و دخانی طی سالهای 1385
تا  1397به کاالهای منتخب شامل چای ،شیر ،قند و شکر ،و نوشابهها اختصاص دارد که سهم نوشابهها حدود 2
درصد است .همچنین سهم مخارج مصرفی دهکهای باالی درآمدی برای نوشابهها بیشتر از دهکهای پایین
است ،به عبارت دیگر روند تغییر سهم مخارج از دهکهای پایین به باال صعودی است که در نمودار( )2نشان
داده شده است.
جدول ( -)1متوسط سهم مخارج کاالهای منتخب به تفکیک دهکها ()1385-1397
دهک
اول

دهک
دوم

دهک
سوم

دهک
چهارم

دهک
پنجم

دهک
ششم

دهک
هفتم

دهک
هشتم

دهک
نهم

دهک
دهم

نام کاال
قند و شکر

0/251

0/245

0/235

0/228

0/218

0/214

0/204

0/196

0/181

0/154

چای

0/293

0/271

0/263

0/254

0/246

0/24

0/232

0/225

0/213

0/189

نوشابهها

0/167

0/197

0/212

0/22

0/229

0/235

0/242

0/251

0/255

0/281

شیر

0/289

0/287

0/29

0/298

0/307

0/312

0/321

0/328

0/351

0/377

منبع :یافتههای تحقیق

نمودار( -)2متوسط سهم مخارج نوشابهه ا به تفکیک دهکها ()1385-1397
منبع :یافتههای تحقیق
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نمودار( -)3شاخص بهای نوشابهها بر پایه سال )1385-1397( 1395
منبع :یافتههای تحقیق

بر اساس نمودار( )3شاخص بهای نوشابهها طی سالهای مورد بررسی روند افزایشی داشته و فقط در سال
 1388نسبت به سال ماقبل خود کاهش یافته است که علت آن حذف مالیات  15درصدی بر فروش نوشابهها
و تقلیل آن به  3درصد پس از تصویب اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده در مهرماه  1387میباشد.
 -3-4بررسی مانایی متغیرها

استفاده از متغیرهای نامانا باعث تشکیل رگرسیون کاذب و استنباطهای نادرست میشود ،بنابراین پیش از اجرای
مدل رگرسیونی انجام آزمونهای مانایی متغیرها ضروری است .جهت بررسی مانایی متغیرها از آزمونهای ریشه
واحد مشترک لوین لین چو و ریشه واحد انفرادیایم ،پسران و شین ،استفاده شده است.
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جدول( -)2نتایج آزمون مانایی بر روی متغیرهای تحقیق
نام آزمون

ایم ،پسران و شین

لوین لین چو
مقدار احتمال

درجه مانایی

نتیجه

مقدار احتمال

درجه مانایی

نتیجه

w1

0/000

)I(0

مانا

0/000

)I(0

مانا

w2

0/000

)I(0

مانا

0/000

)I(1

نامانا

w3

0/000

)I(0

مانا

0/000

)I(0

مانا

w4

0/000

)I(0

مانا

0/001

)I(0

مانا

lnp1

0/000

)I(1

نامانا

0/000

)I(1

نامانا

lnp2

0/000

)I(1

نامانا

0/000

)I(1

نامانا

lnp3

0/009

)I(1

نامانا

0/009

)I(1

نامانا

lnp4

0/026

)I(0

مانا

0/022

)I(1

نامانا

lnp0

0/000

)I(1

نامانا

0/000

)I(1

نامانا

Lnm

0/012

)I(1

نامانا

0/013

)I(1

نامانا

منبع :یافتههای تحقیق

بر اساس نتایج جدول فوق برخی متغیرها در سطح و برخی دیگر با یک بار تفاضلگیری مانا میشوند.
بر اساس متون اقتصاد سنجی هر چند شرط مانایی متغیرها را میتوان از طریق تفاضلگیری تأمین کرد
ولی برای حفظ اطالعات بلندمدت در رابطه با سطح متغیرها کار خاصی نمیتوان کرد .اینجاست که روش
همجمعی به کمک میآید تا بتوان رگرسیونی را بدون هراس از کاذب بودن بر اساس سطح متغیرها برآورد
کرد (.)Noferesty, 2016:75

 -4-4آزمون همجمعی متغیرها

مفهوم همجمعی تداعی کننده آن است که ،چنانچه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته رابطه تعادلی بلندمدت
وجود داشته باشد امکان استفاده از سریهای نامانا جهت تخمین مدل فراهم میگردد .بر اساس نتایج آزمونهای
ریشه واحد در قسمت قبل ،تعدادی از متغیرها در سطح نامانا بودند ،لذا در اینبخش به بررسی هم انباشتگی بین
متغیرها با استفاده از آزمون کائو ( )1991میپردازیم.
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جدول( -)3نتایج آزمون هم انباشتگی کائو
سهم کاالی دوم
(معادله چای)

سهم کاالی سوم
(معادله نوشابه)

سهم کاالی چهارم
(معادله شیر)

متغیر وابسته

سهم کاالی اول
(معادله قند و شکر)

-6/284042

-2/823293

مقدار آماره t

-1/583334

-4/705895

0/002

مقدار احتمال

0/056

0/000

0/000

تأیید هم انباشتگی

نتیجه

تأیید هم انباشتگی

تأیید هم انباشتگی

تأیید هم انباشتگی

منبع :یافتههای تحقیق

بر اساس نتایج آزمون ،هم انباشتگی در تمامی معادالت تأیید میشود ،بنابراین بدون هراس از تشکیل
رگرسیون کاذب میتوان به برآورد مدل تحقیق پرداخت.
 -5برآورد مدل تحقیق
ً
به منظور تخمین پارامترهای سیستم تقاضای تقریبا ایدهآل درجه دوم ابتدا باید مدل اولیه یا غیرمقید برآورد شود و
پس از آزمون قیود کالسیک تقاضا و اعمال آنها در معادالتی که این قیود تأیید میشود مدل مقید برآورد و با استفاده
از ضرایب حاصل شده کششهای مربوطه محاسبه شوند.
ً
جدول( -)4بررسی فرضیه همگنی و تقارن سیستم تقاضای تقریبا ایدهآل درجه دوم
آزمون
قید همگنی

معادله مورد نظر

فرضیه صفر

مقدار آماره کای دو()2ᵡ

مقدار احتمال

نتیجه

معادله قند و شکر

γ11 +γ12 +γ13+γ14 =0

0/004

0/94

پذیرفته میشود

معادله چای

γ21 +γ22 +γ23+γ24 =0

0/53

0/46

پذیرفته میشود

معادله نوشابه

γ31 +γ32 +γ33+γ34 =0

7/62

0/00

رد میشود

γ12 = γ21

5/43

0/01

رد میشود

γ13 = γ31

0/39

0/52

پذیرفته میشود

γ23 = γ32

0/01

0/9

پذیرفته میشود

قید تقارن
سیستم معادالت

منبع :یافتههای تحقیق

جهت بررسی قیود همگنی و تقارن از آزمون والد استفاده شده است .الزم به توضیح است که آزمون قید
همگنی باید برای تک تک معادالت سیستم انجام شود ولی قید تقارن بر کل معادالت مورد آزمون قرار میگیرد .با
اعمال قیود همگنی و تقارن در معادالت و بر ضرایبی که قیود مذکور پذیرفته شده است ،مدل نهایی برآورد میگردد.
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ً
 -1-5برآورد سیستم تقاضای تقریبا ایدهآل درجه دوم

در اینبخش با اعمال قید همگنی در معادالتی که این قید پذیرفته شد و همچنین قید تقارن بر ضرایبی که قید
مذکور مورد تأیید واقع گردید به برآورد مدل مقید میپردازیم .الزم به ذکر است که قید جمع پذیری با حذف یکی از
معادالت (معادله شیر) و محاسبه ضرایب مربوط به آن خود به خود در الگو تأمین میشود.
ً
جدول( -)5نتایج تخمین مقید سیستم تقاضای تقریبا ایدهآل درجه دوم
ضرایب

معادله اول (قند و شکر)

معادله دوم (چای)

معادله سوم (نوشابه)

معادله چهارم (شیر)

αi

ضریب تعیین ()R2

-1/642
()0/22
0/074
()0/00
-0/214
()0/00
0/017
()0/00
0/122
(0/00
0/405
()0/09
-0/021
()0/05

-1/641
()0/01
-0/077
()0/00
0/102
()0/00
0/037
()0/00
-0/062
()0/00
0/417
()0/00
-0/022
()0/00

2/516
()0/00
0/017
()0/00
0/037
()0/00
-0/016
()0/38
-0/022
()0/83
-0/51
()0/00
0/026
()0/00

1/768
-0/014
0/074
-0/039
-0/037
-0/312
0/016
-

0/63

0/87

0/83

-

آماره دوربین  -واتسون

1/93

2/01

1/95

-

i1γ
i2γ
i3γ
i4γ
βi
λi

منبع :یافتههای تحقیق :اعداد داخل پرانتز مقدار احتمال ( )p-valueرا نشان میدهد.

از مجموع  21ضریب برآوردی  15ضریب در سطح اطمینان  99درصد 2 ،ضریب در سطح اطمینان 95
درصد و  1ضریب در سطح اطمینان  90درصد معنادارند .بدین ترتیب در مجموع معناداری  85درصد ضرایب تأیید
میشوند .همچنین ضریب تعیین معادالت نشانگر خوبی برازش و قدرت توضیحدهندگی متغیرهای مستقل است.
عالوه بر آن مقادیر آماره دوربین واتسون بیانگر عدم وجود خود همبستگی اجزای اخالل در معادالت مختلف مدل
ً
مقید میباشد .همانطور که در بخش مربوط به مبانی نظری بیان شد تنها تفاوت مدل تقاضای تقریبا ایدهآل درجه
ً
دوم و تابع تقاضای تقریبا ایدهآل ،وجود یک جمله درجه دوم در تابع  QUAIDSاست .ضرورت وجود این جمله را
میتوان از طریق بررسی معناداری ضریب توان دوم لگاریتم مخارج واقعی (الندا) مشخص کرد .با توجه به اینکه
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این ضریب در یک معادله در سطح پنج درصد و در دو معادله دیگر در سطح یک درصد معنادار است میتوان از
ً
پارامترهای برآوردی مدل تقاضای تقریبا ایدهآل درجه دوم جهت محاسبه کششها استفاده کرد.
 -2-5محاسبه کششها

ً
با توجه به اینکه تفسیر مستقیم از ضرایب برآوردی در مدل تقاضای تقریبا ایدهآل درجه دوم دشوار است لذا با
استفاده از پارامترهای تخمینی ،کششهای مربوطه محاسبه میشود و مقادیر کششهای بدست آمده در تجزیه و
تحلیلهای اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرد .بنابراین در این قسمت با استفاده از ضرایب مدل مقید جدول()5
و به کمک فرمولهای( )6( ،)5و( )7به محاسبه کششهای قیمتی ،درآمدی و متقاطع نوشابهها میپردازیم.
جدول( -)6کشش قیمتی ،متقاطع و درآمدی نوشابهها
دهکها

کشش متقاطع جبرانی با
کشش قیمتی
کشش قیمتی
شیر
غیرجبرانی(مارشالی) جبرانی(هیکسی) قند و شکر چای

کشش
درآمدی

دهک اول

-1/144

-0/93

0/357

0/521

0/155

1/287

دهک دوم

-1/152

-0/885

0/335

0/464

0/173

1/358

دهک سوم

-1/156

-0/865

0/319

0/443

0/184

1/377

دهک چهارم

-1/158

-0/854

0/309

0/427

0/196

1/386

دهک پنجم

-1/16

-0/842

0/296

0/412

0/209

1/392

دهک ششم

-1/163

-0/834

0/29

0/401

0/216

1/4

دهک هفتم

-1/165

-0/824

0/278

0/389

0/228

1/406

دهک هشتم

-1/166

-0/814

0/267

0/376

0/239

1/407

دهک نهم

-1/171

-0/808

0/251

0/362

0/263

1/422

دهک دهم

-1/176

-0/777

0/217

0/324

0/297

1/424

متوسط

-1/161

-0/843

0/292

0/412

0/216

1/386

منبع :یافتههای تحقیق

همانگونه که از مندرجات جدول فوق مشخص میگردد کشش درآمدی نوشابهها مثبت و بزرگتر از یک است
که به معنای نرمال و غیرضروری (لوکس) بودن این گروه کاالیی میباشد و هر چه به سمت دهکهای باالی
درآمدی پیش میرویم کشش درآمدی بزرگتر میشود .به بیان دیگر با افزایش درآمد(مخارج) سهم بودجهای
نوشابهها افزایش مییابد .از طرف دیگر بر اساس نتایج بدست آمده کشش قیمتی نوشابهها در همه دهکها منفی
است ،بنابراین قانون تقاضا در مورد این کاال تأمین شده است .قدر مطلق کشش قیمتی معمولی این نوشیدنی در
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تمامی دهکها ،بیشتر از یک است و دارای روندی منظم و صعودی است هر چند اختالف محسوسی بین آنها
مشاهده نمیشود .بررسی کشش قیمتی هیکسی بیانگر آن است که به طور متوسط  0/84درصد کاهش مصرف
نوشابهها مربوط به عکس العمل قیمتی مصرف کنندگان در شرایط ثبات درآمد و مطلوبیت یا همان اثر جانشینی
است و  0/33درصد کاهش مصرف در نتیجه کاهش درآمد واقعی مصرف کنندگان یا همان اثر درآمدی است.
همچنین بر اساس مقادیر کششهای متقاطع جبرانی ،نوشابهها با سایر کاالهای مورد بررسی رابطه جانشینی
ً
ضعیفی دارند در نتیجه تغییر تقاضای نوشابهها عمدتا ناشی از تغییر قیمت خود این کاال میباشد .با توجه به مطالب
فوقالذکر تقاضای نوشابهها نسبت به تغییرات قیمت حساس است و به نظر میرسد اعمال سیاستهای قیمتی از
طریق وضع مالیات بر کاهش مصرف مؤثر واقع شود.
 -6ارزیابی اثر مالیات بر کاهش مصرف
همانگونه که بیان شد در ماده  26قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده نرخ مالیات اعمالی بر نوشابهها افزایش
یافته است ،لذا در این بخش پتانسیل تغییر مصرف بر اساس نرخهای جدید ارزیابی میشود .با توجه به اینکه
کشش قیمتی دهکهای درآمدی(هزینهای) به هم نزدیک است و پس از محاسبه میزان کاهش مصرف ،اختالف
قابلتوجهی بین دهکها مشاهده نگردید ،بنابراین بر اساس متوسط کشش قیمتی کاهش مصرف تخمین زده شد
که مقادیر محاسباتی به شرح جدول( )7میباشد.
جدول( -)7ارزیابی اثر مالیات بر کاهش مصرف نوشابهها
نوع محصول

نرخ فعلی مالیات( )%نرخ جدید مالیات()%

تغییر نرخ()%

متوسط کشش قیمتی متوسط کاهش مصرف()%

نوشابههای داخلی

9

16

7

-1/161

8/131

نوشابههای وارداتی

9

36

27

-1/161

31/364

منبع :یافتههای تحقیق

مطابق نتایج حاصله و با فرض یکسان بودن کشش قیمتی هر دو گروه نوشابهها ،میزان کاهش مصرف
نوشابههای تولید داخل و وارداتی پس از اعمال نرخهای جدید مالیاتی به ترتیب  8/13و  31/36درصد پیشبینی
میشود.
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 -7برآورد آثار رفاهی ناشی از افزایش نرخ مالیات
برای اندازهگیری اثرات رفاهی ناشی از اعمال مالیات الزم است یک مبدأ اولیه(قبل از اجرای سیاست) و یک
نقطه ثانویه (پس از اجرای سیاست) تعریف نمود .عالوه بر این باید مشخص شود که مالیات اعمالی بر چه گروه یا
گروههای کاالیی وارد شده است .بدین منظور در مطالعه حاضر از دادههای مربوط به دو سال انتهایی دوره آماری
جهت شبیهسازی آثار رفاهی افزایش نرخ مالیات استفاده شده است .بنابراین ابتدا با در اختیار داشتن کششهای
متقاطع جبرانی و رشد شاخص قیمت سال  1397نسبت به سال  1396و با جایگذاری در معادله( )10معیار
تغییرات جبرانی محاسبه و سپس با اعمال نرخ مالیات پیشبینی شده بر قیمت نوشابهها و با فرض ثبات قیمت سایر
ً
کاالهای مورد بررسی ،معیار فوقالذکر مجددا برآورد گردید .خالص زیان رفاهی ناشی از افزایش قیمت در نتیجه
اعمال مالیات از تفاضل مقادیر تغییرات جبرانی دو مرحله حاصل شده است .الزم به توضیح است با توجه به اینکه
بخش عمده سبد مصرفی خانوارهای ایرانی را نوشابههای تولید داخل تشکیل میدهد ،تغییر اثرات رفاهی ناشی از
افزایش نرخ مالیات برای این دسته محاسبه و به صورت مطلق و نسبی به تفکیک دهکهای درآمدی(هزینهای)
در جدول( )8آمده است .همچنین بر اساس دادههای جدول( )7مقدار تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای
نوشابههای تولید داخل  7درصد میباشد.
جدول( -)8تغییرات جبرانی نوشابههای داخلی در دوره 1396-1397
دهکها

تغییر جبرانی(ساالنه -ریال)

متوسط مخارج(ساالنه -ریال)

نسبت تغییر جبرانی به متوسط مخارج(درصد)

دهک اول

69,672

3,577,000

1/948

دهک دوم

124,383

5,322,000

2/337

دهک سوم

150,669

6,368,000

2/366

دهک چهارم

169,552

7,093,000

2/39

دهک پنجم

190,462

7,758,000

2/455

دهک ششم

213,704

8,805,000

2/427

دهک هفتم

227,187

9,277,000

2/449

دهک هشتم

257,872

9,781,000

2/636

دهک نهم

302,316

11,491,000

2/631

دهک دهم

439,093

14,882,000

2/95

متوسط

214,491

8,435,400

2/542

منبع :یافتههای تحقیق
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همانطور که در جدول فوق مشهود است ،متوسط تغییرات جبرانی مناطق شهری ایران بر پایه قیمتهای
سال 1397برابر  214,491ریال در سال است .به عبارت دیگر مقدار پولی که باید پرداخت شود تا خانوارها به سطح
مطلوبیت قبل از اجرای سیاست برسند حدود  21هزار تومان در سال است .جهت امکان مقایسه آسانتر میتوان از
نسبت تغییرات جبرانی به بودجه خانوار ( )CV/Mاستفاده نمود که نشان میدهد برای جبران افزایش قیمت چند
درصد از بودجه خانوار را بایستی به وی پرداخت نمود تا در همان سطح رفاه قبلی باقی بماند .بر اساس یافتههای
تحقیق به طور متوسط  2/5درصد از مخارج ساالنه خانوارها مربوط به  4گروه غذایی مورد مطالعه ،باید به آنها
پرداخت شود تا مطلوبیت قبل از تغییر قیمت ناشی از افزایش نرخ مالیات بر نوشابههای تولید داخل (سال )1396
حفظ شود .همچنین بیشترین زیان رفاهی متوجه دهکهای درآمدی باال است که از این منظر خاصیت تنازلی
مالیات بر ارزش افزوده کاهش مییابد و دهکهای کمدرآمد متحمل آسیب کمتری میشوند .بنابراین در مجموع
اعمال سیاست افزایش نرخ مالیات نوشابهها تأثیر زیادی بر کاهش رفاه مصرفکنندگان نخواهد داشت.
 -7جمعبندی و نتیجهگیری
آمارها حاکی از افزایش مصرف نوشابههای گازدار طی سالهای اخیر در ایران است با توجه به مضرات مصرف این
نوشیدنی همچون جلوگیری از رشد استخوانها در کودکان و نوجوانان و پوکی و شکستگی در سنین بزرگسالی و
همچنین افزایش درصد ابتال به دیابت و بیماریهای قلبی -عروقی ،وزارت بهداشت این فرآورده را به عنوان یک
کاالی آسیبرسان به سالمت معرفی کردهاست.
در قانون جدید مالیات بر ارزشافزوده مجلس نرخ مالیات اعمالی بر نوشابههای قندی و گازدار باالتر از
استاندارد ( %16برای فرآوردههای تولید داخل و  %36برای محصوالت وارداتی) در نظر گرفته شده است .موفقیت
اجرای سیاست مذکور بر کاهش مصرف تا حد زیادی به جایگاه نوشابهها در سبد مصرفی خانوارها بستگی دارد.
بنابراین هدف اصلی از این مطالعه بررسی تأثیر سیاستهای قیمتی بر کاهش مصرف نوشابهها است .دستیابی به
ً
این هدف نیازمند برآورد تابع تقاضا و بررسی کششهای مربوطه است .لذا در پژوهش حاضر از تابع تقاضای تقریبا
ایدهآ 
ل درجه دوم ( )QUAIDSکه یکی از جدیدترین مدلهای سیستمی تقاضا است استفاده شد .اطالعات
مربوط به مخارج خانوار و شاخص قیمت روی چهار گروه کاالیی قند و شکر ،چای ،نوشابهها و شیر در قالب
دادههای ترکیبی (پانل) به کار گرفته شد که مقاطع نشاندهنده دهکهای هزینهای طی سالهای 1385-1397
(زمان) خانوارهای شهری ایران میباشد .پیش از برآورد مدل آزمونهای مانایی و همجمعی بر روی دادهها انجام و
از روش  GLSدر قالب رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط ( )SURجهت تخمین مدل با اعمال قیود همگنی و تقارن
بر سیستم معادالت استفاده گردید و در نهایت کششهای قیمتی و درآمدی محاسبه شد.
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نتایج حاکی از آن است که نوشاب هها در سبد غذایی تمامی دهکهای درآمدی خانوارهای شهری ایران کاالیی
با کشش و لوکس(غیرضروری) محسوب میشوند و روند تغییرات منظم و متعادلی در دهکهای مختلف دارد.
همچنین این نوشیدنی با سایر کاالهای مورد بررسی رابطه جانشینی ضعیفی دارد ،بنابراین تغییر تقاضای نوشابهها
ً
عمدتا ناشی از تغییر قیمت خود این کاال میباشد .با توجه به مطالب فوق اعمال نرخ باالتر از استاندارد در قانون
جدید مالیات بر ارزش افزوده میتواند به کاهش مصرف نوشابهها منجر شود.
از طرف دیگر بررسی معیار تغییرات جبرانی نشان میدهد افزایش قیمت ناشی از اعمال مالیات تأثیر چندانی
بر کاهش رفاه مصرفکنندگان نخواهد داشت و در مجموع با توجه به مضرات فراوان این نوشیدنی ،منافع رفاهی
فردی و اجتماعی حاصله به مراتب بیشتر از زیانهای رفاهی آن میباشد.
بنابراین پیشنهاد میگردد عالوه بر اجرای سیاست افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده همانند بسیاری
از کشورها ،مالیات بر اساس محتوای قند و سایر مواد مضر موجود در این نوشیدنی وضع شود بهطوری که بر
فرآوردههای با مقدار قند کمتر و شیرینکنندههای طبیعی ،مالیات کاهشی و بر تولیداتی با مقدار قند بیشتر و
شیرین کنندههای مصنوعی ،مالیات افزایشی باشد تا تولیدکنندگان به استفاده از شیرههای گیاهی به جای شکر یا
شیرینکنندههای مصنوعی و عدم تولید ترکیبات گازدار و همچنین تولید نوشیدنیهایی با پایه لبنی تشویق شوند.
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Assess the Potential Impact of Tax Policies on Soft
Drinks Consumption
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Abstract
Countering the excessive consumption of carbonated and sugary drinks is
pursued due to internal and external consequences in many countries of the
world. Price change through tax tools is one of the most important of these
policies, the success of which depends to a large extent on the position of
beverages among the people of any society. The purpose of this study is
to evaluate the potential impact of tax policies on beverages consumption,
considering that in the new VAT law the rate is higher than the standard for
beverages as a health hazardous commodity. To achieve this goal by seemingly
unrelated regression method in the form of an almost ideal quadratic demand
system and the use of combined data on the expenditures of Iranian urban
households on four commodity groups from 2006 to 2016, the beverage
demand function is estimated and then price and income elasticities is
Calculated. The results show that beverages in the consumption basket of all
deciles of urban households are considered as a product elastic and unnecessary
(luxury). Also, the study of welfare effects using the criterion of compensating
variation shows that increasing the tax rate does not have much effect on
reducing the welfare of consumers and households in high-income deciles
suffer the most welfare losses. Therefore, the implementation of tax policies
provided for in the new VAT law can have a positive and significant effect on
controlling the consumption of beverages.
Key Words: Tax Policies, Quadratic Almost Ideal Demand System, Price
Elasticity, Welfare Effects, Income Deciles
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