تأثیر تغییرات نرخ مالیات شرکتها بر رفاه خانوارهای شهری و روستایی:
رهیافت مدل تعادل عمومی قابل محاسبه
محمد حسنزاده

1

عبدالرحیم هاشمی
زهرا فتورهچی
رقیه مهدوی

2

3

4

چکیده
این پژوهش به بررسی تأثیر افزایش و کاهش مالیات بر درآمد شرکتها بر رفاه خانوار شهری و روستایی میپردازد.
برای بررسی تأثیر تغییرات مالیات بر رفاه خانوارها در سطح کالن ،مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر استاندارد با
استفاده از دادههای ماتریس حسابداری اجتماعی سال  1390ایران به كارگرفته شده است .در این مدل شش
سناریو شامل افزایش و کاهش  20،10و 50درصدی مالیات بر شرکتها ،شبیهسازی شده است .جهت بررسی رفاه
خانوار از شاخص تغییرات معادل استفاده شده است .نتایج نشان میدهد که در سناریو افزایش مالیات در سه سطح
 20 ،10و  50درصدی ،رفاه خانوار شهری کاهش یافته ولی رفاه خانوار روستایی اندکی افزایش مییابد و در مجموع
رفاه کل خانوارها کاهش مییابد .در سناریو کاهش مالیات ،رفاه خانوار شهری روند افزایشی داشته و خانوار روستایی
اندکی کاهش رفاه را تجربه میکنند ،با این حال رفاه كل خانوارها افزایش مییابد .از آنجایی که با کاهش مالیات بر
درآمد شرکتها در مجموع رفاه خانوارها افزایش مییابد ،لذا پیشنهاد میشود که مالیات بر درآمد شرکتها کاهش
و با سایر مالیاتها جایگزین شود .با توجه به کاهش رفاه خانوارهای روستایی در این حالت ،الزم است سیاستهای
حمایتی جهت جبران خسارت رفاهی خانوارهای روستایی اعمال شود.
واژههای کلیدی :مالیات بر درآمد شرکتها ،رفاه خانوار ،مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر
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مقدمه
بهبود رفاه جامعه یکی از مهمترین اهداف توسعهی اقتصادی و به عبارت بهتر هدف نهایی توسعه اقتصادی
است .به دلیل اهمیت این موضوع ،بررسی توزیع درآمد ،ثروت و متغیرهای دیگر بین اقشار مختلف جامعه از جمله
مباحث مهم اقتصادی در طی قرنهای اخیر بوده است .بهبود رفاه عمومی و به طور خاص افزایش رفاه اقشار
کم درآمد جامعه ،همواره از اهداف توسعه و سیاستگذاریهای اقتصادی دولتمردان بوده است (Zoghipour
 .]and zibaei, 2011) [33دولتها برای انجام وظایف و مسئولیتهای سهگانه تخصیص منابع ،توزیع درآمد و
ثبات اقتصادی نیازمند درآمد میباشند .در نتیجه ،توجیهکننده جمعآوری درآمدهای دولت ،وظایف دولت است که
باید موجب افزایش رفاه جامعه باشد .یکی از مهمترین راههای تأمین مخارج دولت ،جمعآوری مالیاتها است .به
عبارت دیگر ،در مقایسهی این منبع مهم مالی با سایر منابع  ،میتوان گفت ،هرچه سهم مالیاتها در تأمین مخارج
دولت بیشتر باشد ،از آثار نامطلوب اقتصادی کاست ه میشود .در کشورهای پیشرفته برخالف کشورهای درحال
توسعه که مالیاتها نقش ناچیزی دارند ،تقریبا تمامی مخارج دولت از این طریق تأمین میشود (Pajooyan,
.]2020) [23

دولتها از سیستمهای مالیاتی به عنوان ابزارهای سیاستگذاری برای دستیابی به اهدافی چون توزیع مجدد
درآمد ،تثبیت اقتصادی ،تهیه کاالهای عمومی و تقویت رشد اقتصادی استفاده میکنند .ترکیب این اهداف برای
هر کشور متفاوت است و معموال به پیشینه سیاسی و اقتصادی مربوط به آنها بستگی دارد .به این ترتیب طراحی
سیستم مالیاتی برای هر کشور متفاوت است .با اینکه در طول سالهای اخیر ،برای توسعه و بهبود عملکرد نظام
مالیاتی کشور اقدامات زیادی صورت گرفته است ،اما میتوان با استفاده از ظرفیتهای موجود در نظام مالیاتی
کشور و شکوفایی آنها ،در راستای حل مشکالت اقتصادی کشور گام برداشت .مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
یکی از مهمترین منابع مالی برای دولت میباشد .بنابراین نرخ مناسب این نوع مالیات باید در راستای افزایش رفاه
جامعه مقرر گردد.
در حال حاضر طبق ماده  105قانون مالیاتهای مستقیم ،جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای
انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل میکنند (پس از وضع
زیانهای حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات قانونی دارای
نرخ جداگانهای هستند) مشمول مالیاتی به نرخ بیست و پنج درصد ( )%25میباشند (سازمان امور مالیاتی کشور).
اگرچه در طی سالهای اخیر ،وابستگی نظام مالیاتی کشور به مالیات بر درآمد شرکتها (با معرفی مالیات بر
ارزش افزوده) کمتر شده است ،با این حال ،هنوز این مسئله باعث محدودیت در رشد اقتصادی ،سرمایهگذاری،
اشتغال ،مصرف و رفاه شده است .بر اساس دادههای بانک مرکزی برای دوره  ،1390-1398مالیات بر اشخاص
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حقوقی(شرکتها) بخش عمدهای از کل درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده است ،به طوری که طی این
دوره سهم مالیات بر درآمد شركتها از كل درآمد مالیاتی بین  31/32تا  43/92درصد در نوسان بوده است .این
درحالی است که در کشورهای  OECDسهم مالیات اشخاص حقوقی از کل درآمدهای مالیاتی بسیار کمتر است.
برای مثال طی سالهای  2010-2019در کشور آلمان ،سهم این مالیات از کل مالیات دریافتی بین  4/22تا
 5/56درصد متغییر بوده است و میانگین در این دوره برای کل کشورهای  OECDبین  8/95تا  9/98درصد
نوسان داشته است )OECD Data, 2022( .این کشورها با در نظر گرفتن اثرات نامطلوب ناشی از نرخ باالی
مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی بر متغیرهای کالن اقتصادی همچون سرمایهگذاری ،اشتغال و رفاه از یک دهه
اخیر نظام مالیات بر درآمد خود را اصالح کردهاند.
با توجه به اطالعات فوق ،مالیات بر اشخاص حقوقی در ایران ،اختالف قابل توجهی نسبت به کشورهای دیگر
دارد و از آنجایی که اجرای سیاستهای مالیاتی نقش بسیار مهمی در توزیع مجدد منابع ،کاهش اختالف طبقاتی
و درنهایت رسیدن به رفاه اجتماعی و جامعهای عدالت محور دارد ،لذا در این مقاله اثر تغییرات نرخ مالیات بر درآمد
شركتها بر رفاه خانوارهای شهری و روستایی بررسی میشود.
پژوهشگران بسیاری از طریق روشهای مختلف ،آثار اعمال تغییرات منابع مختلف مالیاتی را بر متغیرهای
کالن اقتصادی مورد سنجش قرار دادهاند ،ولی در خصوص بررسی اثرات تغییرات مالیات بر درآمد شرکتها بر رفاه
خانوار با استفاده از مدل تعادل عمومی ،مطالعات محدودی صورت گرفته است .لذا تمایز این پژوهش با مطالعات
موجود ،به کارگیری مدل تعادل عمومی قابل محاسبه ( )CGE1برای بررسی پیامدهای رفاهی تغییر این نوع
مالیات بر خانوار شهری و روستایی با استفاده از شاخص تغییرات معادل ،در اقتصاد ایران است .تفاوت دیگر مقاله
حاضر با مطالعات قبلی در این است كه برای بررسی اثرات رفاهی تغییر مالیات از شاخص تغییرات معادل استفاده
شده است كه نسبت به سایر شاخصهای مورد استفاده در مطالعات تجربی دارای مبنای نظری اقتصاد خردی
است و ابعاد كاملتری از تغییرات رفاه را مورد بررسی قرار میدهد.
مقاله حاضر در نظر دارد به این سواالت پاسخ دهد كه افزایش یا کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکتها چه
تأثیری بر رفاه خانوار شهری خواهد داشت؟ همچنین این تغییرات سیاستی چه تأثیری بر رفاه خانوار روستایی خواهد
داشت؟ در مجموع تغییر در رفاه کل خانوارها به چه صورت خواهد بود؟
این مقاله در پنج بخش تنظیم و ساماندهی شده است .بخش دوم به مبانی نظری و مطالعات پیشین داخلی و
خارجی میپردازد .بخش سوم و چهارم به ترتیب به روششناسی و نتایج حاصل از سناریوسازی اختصاص دارد و در
نهایت در بخش پنجم نتیجهگیری و پیشنهادات بیان شده است.
1 . Computational General Equilibrium
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مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مالیات از اصلیترین روشهای تأمین مخارج دولت است که دولتها از طریق آن بر زندگی همه مردم کشور
تأثیر میگذارند .اصالح نظام مالیاتی یا به عبارتی تغییر در سیستمهای مالیاتی نه تنها به منظور درآمد بیشتر برای
دولت به منظور اجرای وظایف ،بلکه برای تثبیت اقتصاد کالن و تقویت رفاه اجتماعی و برابری درآمد بین خانوارها
ضروری است (.]Benjasak and Bhattarai, 2019) [4
یک سیستم مالیاتی باید کارآمد و عادالنه باشد ،اما در دنیای واقعی ممکن است این اهداف متضاد باشند .به
عنوان مثال یک سیستم مالیاتی ممکن است کارآمد باشد ،بطوری که حداقل اختالالت را در سیستم اقتصادی
بوجود آورد و رشد اقتصادی را تسریع کند ،اما به دلیل تاثیر آن بر توزیع درآمد ،ناعادالنه باشد .در بحث مالیات بهینه،
بده بستان بین کارایی مالیاتی و عدالت مالیاتی از مباحث اصلی محسوب میشود (;Hossfeld et al., 2010

 .]Martimort, 2001) [16,21اینکه سیاست مالیاتی و مالیات چگونه رشد اقتصادی ،توزیع درآمد و در نتیجه
رفاه را تحت تاثیر قرار دهد ،توجه زیادی را در اقتصاد کالن کاربردی به خود جلب کرده است .برخی از مطالعات به
بررسی تاثیر مالیات بر رشد اقتصادی پردختهاند .جمل ( ]Gemmell, 1988) [13به بررسی رابطه بین مالیات،
پسانداز و رشد اقتصادی پرداخته و نتیجهگیری میکند که بین این متغیرها رابطه پیچیدهای وجود دارد و اینکه
مالیات بطور معنیداری رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد ،چندان قابل توجیه نیست .در مقابل انگن و
اسکینر ( ]Engen and Skinner, 1996) [10بر اساس دادههای اقتصادی زمانی نشان میدهند که طراحی
سیستم مالیاتی اثری اندک ،اما اثر تجمعی مهمی بر روی رشد اقتصادی بلند مدت دارد .به هر حال کشورهایی که
یک سیستم مالیاتی کارا دارند ،رشد اقتصادی سریعتری را تجربه میکنند .مطالعات دیگری نیز رابطه بین مالیات و
رشد اقتصادی را بررسی نمودهاند ،برخی از آنها به ارتباط منفی مالیات با رشد اقتصادی تاکید کردهاند ،برخی رابط ه
معنیداری بین این متغیرها نیافتهاند و برخی دیگر از مطالعات وجود رابطه مثبت و معنیدار بین مالیات و رشد
اقتصادی را تایید کردهاند (.]Auerbach, 1996; Lee and Gordon, 2005) [2,19
زمانی که رابطه بین مالیات و رفاه خانورها مورد بررسی قرار میگیرد ،موضوع دیگر این است که رشد چگونه
فقر و توزیع درآمد را تحت تاثیر قرار میدهد .مطالعات نشان میدهد در کشورهای در حال توسعه ،رشد اقتصادی
به سرعت باعث کاهش فقر میشود .همچنین سطح نابرابری نیز عاملی است که رفاه را تحت تاثیر قرار میدهد
( .]Jbili et al., 2007; Son and Kakwani, 2008) [17,30در مجموع مطالعات فوق نشان میدهد که
سیاست مالیاتی با متغیرهای رشد ،توزیع درآمد و در نتیجه رفاه اقتصادی رابطه مبهمی دارد و با توجه به وضعیت
اقتصادی کشورها میتواند اثرات متفاوتی را داشته باشد.
شوون و والی ( ]Shoven and Whalley, 1984) [28اولین اقتصاددانانی هستند که مدل تعادل عمومی
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قابل محاسبه را به منظور پرداختن به موضوعات سیاست در اصالح مالیات و تجارت بین الملل به دنبال الگوریتم
اصلی مشتق شده توسط اسکارف ( ]Scarf, 1969) [27و تجزیه و تحلیل مالیات شرکت های بزرگ هاربرگر
( ]Harberger, 1962) [14به کار گرفتند.
در پژوهشی دیگر ،بهاتارای ( ]Bhattarai, 2011) [5با استفاده از مدل تعادل عمومی ،به بررسی تأثیر یک
سیاست گسترش مالیاتی بر رفاه خانوار در آسیای جنوبی پرداخته است .یافتهی اصلی وی این است که یک سیاست
گسترش مالیاتی تأثیرات گستردهای بر رفاه خانوارها دارد و گرو ه خانوارهای با درآمد باال نسبت به خانوارهای با درآمد
پایین در یک سیستم قیمت انعطافپذیر سود بیشتری کسب میکنند .عالوه براین ،ترکیب سیاستهای مالی و
پولی میتواند بطور گسترده بر کارایی و توزیع مجدد درآمد تأثیر بگذارند .مطالعات دیگر ایشان در مورد ارزیابی اثرات
سیاستهای مالیاتی برای سایر اقتصادها انجام شده است ( .]Bhattarai et al., 2017) [6امیر و همکارانش
( ]Amir et al., 2013) [1در پژوهشی در قالب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه ،اثر اصالحات مالیاتی بر
درآمد را در کشور اندونزی بر متغیرهای کالن اقتصادی و همچنین فقر و توزیع درآمد ،در سه سناریو ارزیابی
کردهاند .نتایج حاکی از آن است که کاهش مالیات بر درآمد شخصی و مالیات بر درآمد شرکتها ،رشد اقتصادی را
تحت فرض بودجه متوازن افزایش میدهد .همچنین این سیاستها منجر به کاهش اندکی در فقر شده است ،ولی
نابرابری درآمد را افزایش داده است ،زیرا کاهش مالیات برای خانوارهای با درآمد باال بسیار سودمند است .چوی
و همکارانش به بررسی اثرات رفاهی کاهش مالیات بر درآمد شرکتها در کشور ژاپن از طریق مدل تعادل عمومی
پویا پرداختهاند .نتایج شبیهسازیها نشان میدهد که تحت شرایط استقراض بین المللی نامحدود ،کاهش مالیات
بر درآمد شرکتها به میزان  5درصد از طریق افزایش مالیات بر مصرف ،رفاه به میزان 0/53درصد بهبود مییابد،
درحالی که هنگام کاهش مالیات بر درآمد شرکتها با فرض استقراض بین المللی محدود ،اثرات مثبت رفاهی
کاهش مییابد (. ]Choi et al., 2017) [8
در پژوهشی دیگر بنجاساک و بهاتاری ( ]Benjasak and Bhattarai, 2019) [4با استفاده از مدل ،CGE
اثرات اقتصادی اصالحات در مالیات بر ارزش افزوده ( )VATو مالیات بر درآمد شرکتها ( )CITرا بر رفاه و توزیع
مجدد منابع در بخشهای مختلف تولیدی ارزیابی کردهاند .نتایج نشان میدهد که افزایش نرخ مالیات بر ارزش
افزوده از  7درصد به  10درصد باعث افزایش رفاه عمومی با کاهش مطلوبیت خانوار از مصرف کاالهای خصوصی
میشود .همچنین این سیاست در برخی از بخشها مانند معدن و بخشهای تجارت و خدمات اثر مطلوب داشته
و منجر به افزایش تولید و قیمت میشود .در بخش انرژی ،ستانده تنها در بخش محصوالت نفتی افزایش مییابد
در حالی که قیمت در پاالیشگاه نفت و بخشهای برق افزایش مییابد .بنابراین طبق نتایج ،افزایش نرخ مالیات
بر ارزش افزوده یک اقدام سیاستی مطلوب براساس تحلیل رفاه اقتصادی میباشد ،زیرا مطلوبیت خدمات عمومی
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برای خانوارها بیشتر از ضرر و زیان ناشی از نرخهای مالیاتی باالتر است .در خصوص کاهش نرخ مالیات بر درآمد
شرکتها نتیجه مشابه سیاست افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده میباشد ،بنابراین ،هر دو سیاست مالیاتی باعث
افزایش رفاه میشوند.
سوریانی و مکرمه ( ]Suriyani and Mukaramah, 2021) [31به بررسی و تحلیل اثرات کالن اقتصادی
اجرای مالیات بر کاالها و خدمات 1برای کشور مالزی پرداختند .آنها با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر
و ماتریس حسابداری اجتماعی سال  2014این کشور دریافتند که اجرای  6درصدی مالیات بر کاال و خدمات باعث
افزایش درآمد دولت و افزایش  2الی  4درصدی تولید ناخالص داخلی میشود و همچنین این سیاست منجر به
افزایش سرمایهگذاری ثابت و مصرف واقعی و رفاه از طریق کاهش  0/2درصدی شاخص قیمت مصرفکننده
شده است .اررو با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا به بررسی اثر افزایش مالیات بر ارزش افزوده از
نرخ  14درصد به  15درصد بر رشد اقتصادی آفریقای جنوبی پرداخته است .نتایج حاکی از آن است که با افزایش
یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در سال  ،2018تولید ناخالص داخلی ،مالیات غیرمستقیم خالص و مصرف به
ترتیب  0/0017 ،0/0002و  0/0168درصد کاهش یافته است .در واقع در کوتاه مدت تولید ناخاص داخلی تحت
تأثیر منفی این سیاست قرار گرفته است .در صورتی که از سال  2019تا  2021مالیات غیرمستقیم خالص و تولید
ناخالص داخلی به طور مداوم در اثر افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بهبود یافته است (.]Erero, 2021) [11
روستا و همکارانش با ارائه یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه به بررسی تأثیر مالیات غیرمستقیم بر توزیع
درآمد پرداختهاند .این پژوهش تحت سه سناریو متفاوت وضع مالیات  10درصدی در واردات ،معافیت واردات
از مالیات و پرداخت یارانهی  10درصدی به واردات شبیه سازی شده است .نتایج نشان میدهد که اوال هر سه
سناریو اعمال شده درآمد خانوارها را کاهش میدهد ،ثانیا دو سناریو مالیات  10درصدی و معافیت مالیاتی ،توزیع
مجدد درآمد را به ضرر خانوار شهری تغییر میدهد و یارانه پرداختی نیز توزیع مجدد درآمد را به ضرر خانوار روستایی
تغییر میدهد ،یعنی تحت این دو سناریو درآمد گروه ثروتمندان بیش از طبقه متوسط و طبقه متوسط بیش از فقیرا
کاهش مییابد که به معنای کاهش فاصله طبقاتی و توزیع بهتر درآمد است .همچنین در سناریو پرداخت یارانه
 10درصدی در بخش شهری ،توزیع درآمد ناعادالنهتر شده است و در بخش روستایی درآمد طبقه فقیر و ثروتمند
به یک اندازه و بیش از طبقه متوسط کاهش مییابد .سناریوهای اعمال شده در رابطه با توزیع کارکردی درآمد،
نشان میدهد اوال سناریوهای وضع تعرفه و معافیت مالیاتی برای واردات ،درآمد سرمایه را بیش از درآمد نیروی
کار کاهش داده است و ثانیا پرداخت یارانه باعث کاهش درآمد نیروی کار و افزایش درآمد سرمایه شده است.
(.]Rousta et al., 2016) [24
1 . Goods and Services Tax
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صادقی شاهدانی و همکارانش ( ]Sadeghi Shahdani et al., 2019) [26در پژوهش خود به بررسی تأثیر
مالیات بر شرکتها بر سطح هزینه خانوارهای شهری و روستایی با استفاده از تحلیل داده ستانده پرداختهاند .نتیجه
پژوهش آنها نشان میدهد هرگونه تغییر در افزایش یا کاهش مالیات بر درآمد شرکتها به دلیل انعکاس در قیمت
محصوالت مستقیما به مصرفکننده انتقال داده میشود .لذا در این میان ،با باال رفتن مالیات ،افزایش در هزینه
خانوار بیشتر شامل حال اقشار کمدرآمد میشود که باعث افزایش شکاف طبقاتی در جامعه خواهد شد.
چهرگانی ( ]Chehreghani, 2021) [7اثر افزایش مالیات بر ارزش افزوده بر حساب جاری ایران را با
بکارگیری مدل  CGEمورد پژوهش قرار داده است .وی با استفاده از آخرین ماتریس حسابداری اجتماعی ایران
( )1390به بررسی سیاست افزایش مالیات بر ارزش افزوده بر حساب جاری ایران در قالب  9سناریو پرداخت .نتیجه
پژوهش وی کاهش حساب جاری ایران در اثر افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از  3درصد تا  20درصد میباشد؛
به طوری که باافزایش بیشتر نرخ مالیات ،حساب جاری بیش از پیش کاهش یافته است.
ن میدهد كه در بیشتر مطالعات از رهیافت تعادل جزئی استفاده شده و لذا کنشهای
مرور مطالعات فوق نشا 
بین بخشهای مختلف در نظر گرفته نشده و مطالعات معدودی با بهرهگیری از مدل تعادل عمومی ،کنشهای بین
بخشی را لحاظ کردهاند .همچنین مطالعات محدودی رابطه بین مالیات بر درآمد شرکتها و رفاه خانوار را بررسی
نمودهاند .مرتبطترین مطالعه داخلی در این خصوص ( ]Sadeghi Shahdani et al., 2019) [26با استفاده از
روش داده ستانده انجام شده و نتایج آن نشان میدهد که افزایش مالیات بر شرکتها شکاف طبقاتی را افزایش
میدهد .نکته دیگر اینکه به دلیل استفاده از تعادل جزئی در بیشتر مطالعات امکان بهرهگیری از شاخصهایی
همچون تغییرات معادل که برای بررسی تغییرات رفاه از مبانی اقتصاد خرد قویتری برخوردار است ،فراهم نشده
است .با توجه به موارد فوق تحقیق حاضر از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه برای بررسی تاثیر مالیات بر شرکتها
بر رفاه خانوار استفاده نموده و شاخص تغییرات معادل را برای بررسی تغییرات رفاه مورد استفاده قرار میدهد.
روش تحقیق

تغییرات و شوکهای متعدد در یک سیستم اقتصادی ،آثار متعددی بر روی متغیرهای درونزا ایجاد میکنند و
هرگونه تغییر در ساختار تولیدی میتواند بخش خارجی اقتصاد یا توزیع درآمد خانوارها و رفاه آنها را تحت تأثیر
قرار دهد ( .]Tayebi and Mesrinezhad, 2007) [32استفاده از مدلهای تعادل عمومی به عنوان یک
روش تحلیل کمی ،که روابط متقابل بین همه فعاالن اقتصادی را در نظر میگیرد تا واقع بینانهتر اثرات شوکهای
بیرونی بر اقتصاد یک کشور را برآورد کند ،مناسب میباشد .شوکهایی که میتوانند اقتصاد یک کشور را تحت
تأثیر قرار دهند یا سیاستهایی هستند که توسط مسئولین و تصمیمگیران اقتصادی کشور اتخاذ میشوند و یا
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شوکهایی هستند که اقتصاد جهانی کشور را متأثر میسازد ( .]Dervis et al., 1982) [9در سالهای اخیر
پیشرفتها در تصریح مدل ،قابل دسترس بودن دادهها و بهبود برنامههای کامپیوتری ،استفاده از این مدلها
را افزایش داده و هزینه تحلیل اثرات سیاستها و شوک های اقتصادی با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل
محاسبه را کاهش داده است و در نهایت باعث کابرد وسیع این مدلها در جهان توسط تحلیلگران شده است
( .]Sadeghi and Hassanzadeh, 2011) [25از مهمترین مزیتهای مدلهای تعادل عمومی نسبت به
تعادلهای جزئی این است که در تعادل جزئی فرض بر این است که شوکهای بیرونی تغییرات مستقیم قیمتی را
در پی دارند و اثرات درآمدی قابل توجهی بر جای نمیگذارند ،لذا سایر قیمتها ثابت میمانند؛ در صورتی که در
تجزیه و تحلیلهای تعادل عمومی چنین فرضی مصداق ندارد (.]Tayebi and Mesrinezhad, 2007) [32
در این پژوهش ،جهت بررسی تأثیر تغییر سیاستهای مالیاتی ( افزایش و کاهش مالیات شرکتها) از مدل
تعادل عمومی استاندارد طراحی شده توسط الفگرن و همکارانش در موسسه تحقیقات بینالمللی سیاست
غذایی 1الهام گرفته شده است ( .]Lofgren et al., 2002) [20مبنای کار الفگرن ،مطالعه درویس و همکاران
( ]Dervis et al., 1982) [9میباشد که در آن طراحی این مدل به گونهای است که ویژگی کشورهای در حال
توسعه را در بردارد.
شرح مدل
در این الگو ،تولیدکنندگان در بازار تولید ،به دنبال سود حداکثر هستند .برای ترکیب ارزشافزوده و نهادههای
واسطهای درسطوح باالی تولید ،یا از تابع لئونتیف 2و یا از توابع با کشش جانشینی ثابت( 3)CESاستفاده میشود.
جهت ترکیب عوامل تولید( نیروی کار و سرمایه) از توابع با کشش جانشینی ثابت استفاده شده است در حالی که
نهادههای واسطهای توسط تابع لئونتیف ترکیب شدهاند .استفاده از عوامل تولید تا برابر شدن درآمد نهایی هر واحد
عامل تولید با قیمت آن عامل ادامه مییابد .سپس محصوالت تولید شده با استفاده از تابع تبدیل با کشش ثابت
 )CET(4به محصوالت صادراتی و محصوالت بازاری داخلی تبدیل میشوند .نهادهای تعریف شده در مدلهای
تعادل عمومی در برگیرند ه نهاد خانوار ،بنگاهها ،5دولت و دنیای خارج میباشد .خانوارها از طریق عرضه عوامل تولید
(به طور مستقیم و غیر مستقیم) و همچنین انتقاالتی که از سایر موسسات انجام میگیرد ،درآمد کسب میکنند.
درآمد کسب شده توسط خانوارها جهت پرداخت مالیاتهای مستقیم ،مصرف ،پسانداز و انتقال به نهادهای دیگر
)1 . International Food Policy Research Institute (IFPRI
2 . Leontief Function
3 . Constant Elasticity of Substitution
)4 . Constant Elasticity of Transformation (CET
5 . Enterprise
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مورد استفاده قرار میگیرد .خانوار دو نوع کاالی بازاری 1و کاالی خانگی 2مصرف میکنند که کاالهای بازاری
شامل مالیات بر فروش و هزینه حمل میباشند ولی کاالی خانگی به قیمت تولید کننده 3میباشد .چگونگی
مصرف خانوار از کاالهای بازاری و خانگی از حداکثر کردن تابع مطلوبیت با توجه به محدودیت بودجه به دست
میآید( .در واقع خانوار با توجه به حداکثرسازی مطلوبیت در مقابل محدودیت بودجه از محصوالت  14بخش در این
الگو تقاضا و مصرف میکنند) .درآمد بنگاهها نیز از طریق عوامل تولید (بیشتر به صورت بازده سرمایه) و همچنین
انتقال از سایر موسسات حاصل میشود .بنگاهها درآمد کسب شده را جهت پرداخت مالیات مستقیم ،پسانداز و
یا انتقال به سایر نهادها صرف میکنند .درآمد دولت عمدتا از محل مالیات و دریافتی بابت انتقاالت از سایر نهادها
میباشد که دولت این درآمدها را جهت خرید کاال برای مصرف و انتقال به سایر نهادها تخصیص میدهد و یا به
عنوان پسانداز دولتی روانه بازار سرمایه میکند .در بازار سرمایه نیز ،با توجه به منابع پسانداز (دولتی ،خصوصی و
خارجی) سرمایهگذاری د ر کاالها و خدمات صورت میپذیرد .بخش خارج آخرین نهاد در مدلهای تعادل عمومی
است .پرداختهای انتقالی میان بخش خارج و نهادهای داخلی و عوامل تولید بر اساس پول خارجی یا ارز صورت
میگیرد که مقادیری ثابت میباشند.
در پژوهش حاضر ،معادالت مدل تعادل عمومی در چهار بلوک آورده شده است که شامل بلوک قیمت ،بلوک
تولید ،بلوک نهادها و بلوک محدودیتهای سیستم(تعادلهای کالن اقتصادی) میباشد.
طبق الگوی مدل تعادل عمومی در پژوهش حاضر درآمد دولت با استفاده از معادله  1مشخص میشود (کلیه
متغیرها و پارامترها در پیوست ارائه شده است):4
معادله :1

مشاهده می شود که بخشی از درآمد دولت بواسطه مالیات از بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی حاصل میشود.
لذا تغییر در نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی بطور مستقیم درآمدهای دولت را تحت تاثیر قرار میدهد .در نتیجه با
توجه به اینکه بودجه دولت متوازن در نظر گرفته میشود ،هزینه های دولت نیز متناسب با آن تغییر میکند .هزینه
1 . Marketed Commodities
2 . Home Commodities
3

 . 4جهت اطالع از معادالت کامل مدل مراجعه شود به حسنزاده ()1389
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دولت با استفاده از معادله  2تعیین میشود:
معادله :2
بنابراین کاهش (افزایش) در درآمدهای دولت موجب کاهش (افزایش) مخارج دولت میشود که یا انتقاالت
دولت به سایر نهادها از جمله نهاد خانوار کاهش (افزایش) مییابد و یا مخارج مصرفی دولت کاهش (افزایش)
مییابد که هر دو باعث کاهش رفاه خانوارها میشود.
از سوی دیگر درآمد نهاد داخلی غیر دولتی به صورت معادله  3تعریف میشود.
معادله :3
که در آن

درآمد عوامل تولید را نشان میدهد .همچنین معادله  4نشاندهنده انتقاالت بین نهادی است:

معادله :4
با تغییر در نرخ مالیات مستقیم بر درآمد بنگاهها ،انتقال درآمد بنگاهها به خانوارها از بابت درآمد عوامل تولید،
تغییر یافته و لذا مخارج خانوار (معادله  )5و در نتیجه رفاه خانوارها تحت تاثیر قرار میگیرد.
معادله :5
تاثیر نهایی تغییر در نرخ مالیات برشرکتها بر رفاه خانوارها به بستگی به مجموع اثرات فوق دارد.
اندازهگیری رفاه خانوار در مدل
مدلهای تعادل عمومی اکثرا به منظور مقایسه دو حالت تعادل اولیه و تعادل ثانویه که همان مقایسه شرایط پیش
از اجرای سیاست و شرایط بعد از اجرای سیاست میباشد ،به کار میروند .زیرا این مدلها میتوانند به طور دقیق
سطح مطلوبیت ،قیمت ،مقادیر و ...را پس از اجرای سیاست محاسبه کنند .مرور مدلهای تعادل عمومی نشانگر
این مطلب است که در این مدلها ،به اثرات رفاهی بررسی آثار سیاستها و شوکهای خارجی تأکید شده است.
لذا هدف از طراحی این مدلها بررسی اثرات سیاستها بر متغیرهایی چون بیکاری یا تورم نیست بلکه هدف اصلی
به تغییرات رفاهی معطوف شده است ( ]Shoven and Whalley, 1992) [29برای مقایسه تغییرات رفاه،
قبل و بعد از اعمال سیاستهای اتخاذی در مدل  ،CGEبهترین شاخص تغییرات معادل ( )EVاست ،زیرا این
شاخص در سطح خرد ،پایهریزی شده است وهمچنین هنگام مقایسه چند تعادل باهم این شاخص از این جهت
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پرکاربرد است که تعادل اولیه مبنای محاسبه تغییرات رفاه است .شاخص تغییرات معادل ،حداقل پولی است که
مصرفکننده جهت چشمپوشی از اضافه رفاه ناشی از کاهش قیمت ،حاضر به دریافت آن بوده و یا حداکثر پولی
است که به منظور مصون ماندن از خطر کاهش رفاه ناشی از افزایش قیمت ،مایل به پرداخت آن است .به بیان
دیگر این معیار بیانگر این مطلب است که چقدر درآمد به مصرفکننده پرداخت شود تا همان تأثیری را بر رفاه داشته
باشد که اگر سیاستی اجرا میشد (به عنوان مثال افزایش یا کاهش مالیات) دقیقا همان تأثیر را بر رفاه مصرفکننده
داشت و بالعکس .رابطه زیر بیانگر شاخص تغییرات معادل میباشد:
معادله :6
در قیمتهای است .در این
میزان هزینه الزم برای رسیدن به سطح رفاه
که درآن
پژوهش نیز برای برآورد تغییرات رفاهی از معیار تغییرات معادل از طریق اضافه کردن معادالت مربوط به آن به
مدل ،استفاده شده است.
بستار 1مدل

انتخاب بستار مناسب برای مدلهای تعادل عمومی از موضوعات پراهمیت میباشد .مناسب بودن هریک از
بستارهای تعادل کالن در مدل طراحی شده ،بستگی به چگونگی تحلیل مدل دارد .حالتهای سرمایهگذاری
و پسانداز خارجی ثابت ،همچنین مصرف واقعی ثابت دولت در مدلهای تک دورهای 2و ایستا برای شبیهسازی
مناسب است که بررسی تغییرات رفاهی سیاستهای مختلف هدف مورد بررسی است .این نوع بستار در ادبیات
بستارهای کالن بستار جوهانسون 3نامیده میشود .در واقع بستار فوق منجربه منع انحرافات اثرات رفاهی
سیاستهای اقتصادی میشود .برای مثال هنگامی که در یک مدل تکدورهای ،با فرض ثبات سایر شرایط،
کاهش در سرمایهگذاری واقعی و افزایش در پسانداز خارجی منجربه افزایش رفاه خانوار میشود و بالعکس یعنی
افزایش در سرمایهگذاری و کاهش در پسانداز خارجی منجر به کاهش رفاه خانوار میشوند .این نتایج ،نتایج
صریحی از تحلیل رفاه خانوار نمیباشد چرا که نتایج در بردارنده زیان رفاهی ناشی از کاهش انباشت سرمایه یا
افزایش بدهی خارجی در دورههای بعدی را لحاظ نمیکند (.]Lofgren et al., 2002) [20
بنابراین برای جلوگیری از انحراف اثر رفاهی سیاست كاهش مالیات (باالخص تغییرات رفاه در دورههای بعدی
با توجه به تك دورهای بودن مدل) مصرف ثابت برای دولت لحاظ میشود .با توجه به مطالب گفته شده و فروض
مدل ،در این پژوهش جهت بررسی اثرات رفاهی ،از بستار جوهانسون استفاده شده است.
1 . closure
2 . Single-Period
3 . Johansen Closure
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دادهها
اولین عنصر مورد نیاز مدلهای تعادل عمومی ،مجموعه دادههای معیار و سازگار با آن مدل میباشد .تمامی
پرداختهایی که در ماتریس حسابداری اجتماعی ( )SAMبه ثبت رسیدهاند ،توسط مدلهای تعادل عمومی
محاسبه پذیر توضیح داده میشوند .این مدلها بر اساس ماتریس حسابداری اجتماعی که در بردارندهی
حسابهای عوامل تولید ،فعالیتها ،کاالها و نهادها میباشد ،پایهریزی میشوند.
با توجه به چارچوب مدلهای تعادل عمومی محاسبهپذیر استاندارد ،متغیرهای به کار رفته در مدل برگرفته
از ماتریس حسابداری اجتماعی میباشند .شرط وجود جواب منحصر به فرد ،برابری تعداد معادالت و تعداد
متغیرهاست؛ یعنی برای هر متغیر یک معادله تشریح میگردد .لذا با توجه به ساختار مدل ،پارامترهای مدل که
شامل پارامترهای درونزا و برونزا میباشند ،باید به گونهای تعیین شوند که پس از اولین اجرای مدل متغیرهای
درونزای مدل که برگرفته از ماتریس حسابداری اجتماعی هستند ،بازتولید شوند (فرایند کالیبراسیون) .این عمل
نشان میدهد که معادالت به خوبی تصریح شده و روابط بین بخشهای مختلف و نهادها با اقتصاد سال پایه
سازگار است .لذا مدل شامل پارامترهای سهمی و رفتاری است که پارامترهای سهمی به طور مستقیم از ماتریس
 SAMمحاسبه شدهاند و پارامترهای رفتاری از دادههای خارج از ماتریس به دست آمدهاند .این پارامترها یا از
مطالعات پیشین و یا از تخمینهای مدل تعادل عمومی مشابه به دست آمدهاند که در جدول ( )1و جدول ()2
نشان داده شده است.1
جدول ( -)1کششهای بلوک تجارت و کشش مخارج خانوار
کاالها
محصوالت کشاورزی( 5محصول)

محصوالت معدنی

نفت

غذا ،نوشیدنی و دخانیات

منسوجات ،پوشاک ،چرم و قالی

سایر محصوالت صنعتی

عمده فروشی و خرده فروشی

حمل و نقل

سایر خدمات

3 0/98 0/97

3 0/45 0/97

1/45

1/45

-

-

3

-

3 0/98 0/98

3 0/89 0/88

1/45

3 0/63 0/56

1/45

3 1/10

1/45

1/45

1/45

 . 1جهت اطالعات بیشتر در خصوص این پارامترها رجوع شود به حسنزاده ()1389

1

کشش مخارج خانوار روستایی

3 0/96 0/92

کشش مخارج خانوار شهری

1

کشش جانشینی صادرات در تابع CET

3 1/10

کشش جانشینی واردات در تابع آرمینگتون

1/45

نام پارامتر

منبع

(]Bajzik et al., 2020) [3
(]Fang et al., 2016) [12
(]Khiabani, 2017) [18
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در پژوهش حاضر از آخرین ماتریس حسابدی اجتماعی ایران که در سال  1390منتشر شده ،استفاده شده
است .1ماتریس مربع حاضر دارای  282سطر و  282ستون میباشد که شامل حسابهای فعالیت ،کاال ،عوامل
تولید ،هزینههای مبادالتی ،نهادها ،مالیاتها ،پساندازـ سرمایهگذاری و دنیای خارج میباشد .این ماتریس دارای
 110رشته فعالیت و  155گروه کاالیی است که به  14گروه فعالیت و  13گروه کاالیی تجمیع شده است .عوامل
تولید شامل نیروی کار و سرمایه است .نهادها متشکل از خانوار شهری و روستایی ،دولت و بنگاه است .مدل
همچنین شامل مالیاتها ،پساندازـسرمایهگذاری و دنیای خارج میباشد .ماتریس فوق همچنین دربردارنده
هزینههای مبادالتی است.
جدول ( -)2کششهای بلوک تولید و پارامتر فریش
نام پارامتر
کشش جانشینی بین عوامل تولید (در سطح پایین تکنولوژی تولید)
کشش جانشینی بین عوامل کلی تولید و نهادههای واسطهای
(باالترین سطح تکنولوژی تولید)
پارامتر فریش

خانوار شهری

خانوار روستایی

مقدار
2

منبع
(]Chehreghani, 2021) [7

0/9

(]Hassanzadeh et al., 2013) [15

-2/91

(]Hassanzadeh et al., 2013) [15

-3/66

نتایج برآورد مدل تحت سناریوهای مختلف

تصریح و حل مدل تعادل عمومی ارائه شده در این پژوهش با استفاده از بسته نرمافزاری  GAMSصورت گرفته
است .در این پژوهش  6سناریو برای بررسی آثار رفاهی تغییرات مالیات بر درآمد شرکتها شبیهسازی شده است .در
بخش اول اثر افزایش  10درصدی 20 ،درصدی و  50درصدی مالیات بر شرکتها و در بخش دوم اثر کاهش 10
درصدی 20 ،درصدی و  50درصدی مالیات بر شرکتها بر رفاه خانوار مورد بررسی قرار گرفته است .به بیانی دیگر،
در این پژوهش سعی شده است که تغییرات نرخ مالیات در سه سطح مختلف کم( 10درصد) ،متوسط( 20درصد)
و زیاد( 50درصد) نسبت به حالت اولیه و قبل اعمال شوک مورد مقایسه قرار گیرد .در ادامه نتیجه سناریوسازیها
ارائه شده است.
2

 . 1ماتریس حسابداری اجتماعی سال  90آخرین ماتریس منتشر شده برای اقتصاد ایران توسط مرکز پژوهشهای مجلس است .در مدلهای تعادل عمومی ،ساختار
اقتصادی و نسبتهای بده -بستان بین بخشهای مختلف اقتصادی مطرح است که این نسبتها در کوتاه مدت تغییر نمییابند و لذا از لحاظ تعمیم به سالهای
جاری ،در این پژوهش آخرین ماتریس حسابداری اجتماعی موجود برای کشورمان به کار رفته است.

)2 . General Algebraic Modeling System (GAMS
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سناریوهای افزایش مالیات بر درآمد شرکتها

سه سناریو مربوط به افزایش مالیات بر شركتهاست كه در آن به ترتیب مالیات بر شركتها 20 ،10و  50درصد
افزایش پیدا کرده است .در حالت کلی مکانیزم تأثیرگذاری تغییر مالیات شرکتها به این صورت است که در مرحله
اول درآمد شرکت تحت تأثیر مالیات قرار میگیرد که با توجه به سیاستهای اعمال شده یا کاهش پیدا میکند ویا
افزایش؛ در هر دو حالت خانواری که از سوددهی یا درآمد شرکت سهمی دارند (مانند دستمزد نیروی کار ،سود
سهام ،سود سرمایهگذاری و  )...تحت تأثیر این سیاستها قرار میگیرند .بسته به میزان کم و یا زیاد بودن سهم
خانوار از درآمد شرکتها ،به همان نسبت ازاعمال تغییرات مالیاتی متضرر و یا متنفع میشوند.
جدول( )3تغییر در درآمد خانوار را به صورت درصد نشان میدهد .با افزایش  10درصدی مالیات ،درآمد خانوار
شهری  0/050درصد و درآمد خانوار روستایی  0/030درصد کاهش یافته است .همچنین با افزایش  20و 50
درصدی مالیات ،درآمد خانوار شهری و روستایی به ترتیب  0/067 ،0/1درصد و  0/168 ،0/252درصد کاهش
یافته است .به عبارت دیگر ،با افزایش اندک مالیات بر درآمد شرکتها ،درآمد هر دو گروه خانوار کمی کاهش
مییابد ،در صورتی که در سطوح متوسط و باالی تغییرات ،رفته رفته درآمد خانوارها بیشتر تحت تأثیر تغییرات
مالیات قرار میگیرند .روند کاهش درآمد در خانوار شهری بیش از خانوار روستایی قابل مشاهده است .درواقع،
سیاست افزایش مالیات بر شرکتها ،درآمد خانوار شهری را بیش از خانوار روستایی تحت تأثیر قرار داده است .به
بیان دیگر درآمد خانوار شهری نسبت به خانوار روستایی ،بیشتر وابسته به مالیات بر درآمد شرکتها و تغییرات آن
است.
به منظور بررسی آثار رفاهی سیاستهای مالیاتی ،مخارج مصرفی خانوارها نیز محاسبه گردیده است .با توجه به
فروض مدل که نرخ پسانداز نهادها از جمله خانوار نقش تعدیلی در تراز پساندازـسرمایهگذاری دارد ،لذا این فرض
برمخارج مصرفی خانوار تأثیرگذار میباشد .طبق جدول( ،)4با افزایش مالیات  20 ،10و  50درصدی شرکتها،
مخارج مصرفی خانوار شهری به ترتیب  0/008 ،0/004و  0/019درصد کاهش یافته است ولی درمخارج
مصرفی خانوار روستایی ،به ترتیب  0/029 ،0/014و  0/074درصد افزایش صورت گرفته است .لذا اعمال این
سیاست ،بر مخارج مصرفی خانوار شهری تأثیر منفی داشته است ولی برای خانوار روستایی تأثیر مثبتی داشته
است .در مقایسه تغییرات مخارج با درآمد خانوار ،با افزایش نرخ مالیات در سه سطح ،درآمد خانوار شهری بیشتر از
مخارج آن کاهش یافته است.
«معیار تغییرات» بیانگر این مطلب است که چه مقدار درآمد به مصرفکننده تعلق گیرد (یا کسرگردد) تا به
آن سطح مطلوبیتی برسد که در حالت اجرای سیاست به آن سطح مطلوبیت میرسید .در صورتی که این معیار
مثبت(منفی) باشد ،ترجیح مصرف کننده حالت بعد (قبل) از اجرای سیاست میباشد .با توجه به جدول( ،)5در
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اثر افزایش  10درصدی مالیات بر درآمد شركتها ،رفاه خانوار شهری  0/087کاهش یافته و با افزایش مالیات
تا  50درصد ،کاهش رفاه به  0/438درصد رسیده است .برای خانوار روستایی به ترتیب افزایش مالیات 20 ،10
و 50درصدی ،افزایش رفاه نیز به ترتیب  0/175 ،0/087و  0/441درصد میباشد .معیار  EVنشان میدهد که
افزایش مالیات بر درآمد شرکتها در هر سه سطح ،باعث کاهش رفاه خانوار شهری میشود ،این درحالی است
که رفاه خانوار روستایی با افزایش اندک مالیات افزایش یافته و رفته رفته روند صعودی پیدا کرده است .لذا سیاست
افزایش مالیات چه در سطح تغییر جزئی وچه در سطوح باالتر ،خانوار شهری را بیشتر تحت تأثیر اثرات نامطلوب
خود قرار میدهد .این بدان معناست که در مناطق شهری ،نیروی کار ،صاحبان سهام ،سرمایهگذاران و. ..بیشتری
از طریق شرکتها کسب درآمد میکنند .بنابراین در حالت کلی اجرای سیاست افزایش مالیات ،به نفع خانوار
روستایی و به ضرر خانوار شهری میباشد.
جدول ( -)3تغییر در درآمد خانوار در اثر اعمال افزایش مالیات بر شرکتها (درصد)
خانوار
شهری
روستایی

درصد افزایش مالیات
10
-0/050
-0/033

20
-0/100
-0/067

50
-0/252
-0/168

منبع :یافتههای تحقیق

جدول ( -)4تغییر در مخارج مصرفی خانوار در اثر اعمال افزایش مالیات بر شرکتها (درصد)
خانوار
شهری
روستایی

درصد افزایش مالیات
10
-0/004
0/014

20
-0/008
0/029

50
-0/019
0/073

منبع :یافتههای تحقیق

جدول ( -)5تغییر در معیار تغییرات معادل در اثر اعمال افزایش مالیات بر شرکتها (درصد)
خانوار
شهری
روستایی
منبع :یافتههای تحقیق

درصد افزایش مالیات
10
-0/087
0/087

20
-0/174
0/175

50
-0/438
0/441
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سناریوهای کاهش مالیات بر درآمد شرکتها

سناریوهای دیگر مربوط به اثرات اعمال سیاست کاهش  20 ،10و 50درصدی مالیات بر شرکتها بر رفاه خانوارها
است .همانطور که در سناریو قبل بیان شد ،مکانیزم اثرگذاری این سیاست ها از طریق تغییر سهم انتقال شرکتها
به نهاد خانوارمیباشد .لذا انتظار بر این است که با کاهش مالیات بر شرکتها ،شاهد اثرات مثبت بر رفاه خانوار
باشیم .در جدول ( )6افزایش در درآمد خانوار به صورت درصد ارائه شده است .افزایش درآمد خانوار شهری در اثر
اعمال کاهش  10درصدی مالیات 0/05 ،درصد میباشد که در صورت کاهش  20و  50درصدی مالیات ،ابتدا
به  0/09درصد و سپس به  0/246درصد میرسد .برای خانوار روستایی این روند افزایش تحت سه سناریو کاهش
مالیاتی به ترتیب برابر با  0/066 ،0/033و  0/164میباشد .اعمال این سیاست بر درآمد هردو خانوار اثرات مثبتی
بر جای نهاده است .درآمد خانوار شهری تاثیرپذیرتر از درآمد خانوارهای روستایی است .بطوری که در سناریو کاهش
مالیات نیز خانوارهای شهری افزایش درآمد بیشتری نسبت به خانوار روستایی داشتهاند .میتوان گفت سطح درآمد
خانوار شهری متغیری است که وابستگی بیشتری نسبت به تغییرات این نوع مالیات از خود نشان میدهد.
همانطور که در جدول ( )7نمایان است ،مخارج مصرفی خانوار شهری تحت این سناریو ،اندکی افزایش یافته
است .در کاهش  10درصدی مالیات شرکتها ،مخارج خانوار شهری  0/004درصد افزایش داشته است که با
حرکت به سمت کاهش مالیات  20درصدی و  50درصدی به ترتیب  0/008و  0/019درصد افزایش صورت
گرفته است .برای خانوار روستایی نتیجه برعکس است .خانوار روستایی با کاهش مالیات ،کاهش مخارج مصرفی
را تجربه میکنند .تغییرات مخارج مصرفی خانوار روستایی به این صورت است که تحت حالت اول این مخارج
 0/014درصد کاهش یافته است و رفته رفته با کاهش بیشتر مالیات ،کاهش مخارج مصرفی این خانوار به 0/029
و  0/071میرسد .تحت اعمال سیاست کاهش مالیات شرکتها ،مخارج مصرفی به ضرر خانوار روستایی کاهش
مییابد ،این در حالی است که برای خانوار شهری با افزایش اندک همراه است.
جدول ( -)6تغییر در درآمد خانوار در اثر اعمال کاهش مالیات بر شرکتها (درصد)
خانوار
شهری
روستایی
منبع :یافتههای تحقیق

درصد افزایش مالیات
10
0/050
0/033

20
0/099
0/066

50
0/246
0/164
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جدول ( -)7تغییر در مخارج مصرفی خانوار در اثر اعمال کاهش مالیات بر شرکتها (درصد)
خانوار
شهری
روستایی

درصد افزایش مالیات
10
0/004
-0/014

20
0/008
-0/029

50
0/019
-0/071

منبع :یافتههای تحقیق

جدول ( -)8تغییر در معیار تغییرات معادل در اثر اعمال کاهش مالیات بر شركتها (درصد)
خانوار
شهری
روستایی

درصد افزایش مالیات
10
0/086
-0/087

20
0/172
-0/173

50
0/427
-0/429

منبع :یافتههای تحقیق

بر اساس نتایج جدول ( ،)8بررسی تاثیر کاهش مالیات بر درآمد شرکتها بر اساس معیار تغییرات معادل نشان
میدهد ،معیار تغییرات معادل در خانوار شهری در حال افزایش است در صورتی که برای خانوار روستایی این معیار
روند کاهشی دارد .در واقع ،تحت این معیار ،رفاه خانوار شهری در حال افزایش و رفاه خانوار روستایی در حال
کاهش است .در کاهش  10درصدی مالیات ،رفاه خانوار شهری  0/086درصد افزایش مییابد و با کاهش بیشتر
مالیات ،افزایش رفاه به  0/172و  0/427درصد میرسد .برای خانوار روستایی ،کاهش رفاه طبق کاهش 20 ،10
و  50درصدی به ترتیب برابر با  0/172 ،0/087و  0/429است .بنابراین ،خانوار شهری منتفع از این سیاست و
خانوار روستایی متضرر میباشند.
تحلیل حساسیت نتایج شبیهسازی

مقادیر انتخاب شده برای پارامترهای اساسی مدل میتواند نتایج شبیهسازی را تحت تاثیر قرار دهد .در تحقیقات
مربوط به مدلهای تعادل عمومی تحلیل حساسیت بر اساس کشش تابع آرمینگتون ،کشش جانشینی صادرات
در تابع  CETو کشش جانشینی عوامل تولید انجام میگیرد .برای تحلیل حساسیت در مقادیر اصلی این کششها
 25درصد انحراف ایجاد میشود تا نتایج حاصل با حالت اولیه این پارامترها مقایسه شود .نتایج شبیهسازی مدل
برای حالتهای مختلف تغییر پارامترها برای سناریو کاهش  20درصدی مالیات در جدول ( )9آورده شده است.
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در این جدول از نتایج اصلی به عنوان معیار مقایسه استفاده شده است تا تغییرات نتایج شبیهسازی مشخص شود.
جدول ( -)9تحلیل حساسیت تغییر کششهای جانشینی عوامل تولید ،واردات و صادرات
ردیف

1

2

3

4

5

7

6

8

9

معیار تغییرات
معادل

نتایج اصلی سناریو /سناریوهای تحقیق

خانوار شهری

0/172

خانوار روستایی

-0/162 -0/189 -0/173 -0/174 -0/163 -0/186 -0/172 -0/174 -0/173

کشش جانشینی
عوامل تولید

کشش
CET

کشش
آرمینگتون

تغییر همزمان
کششها

 25درصد کاهش

 25درصد افزایش

 25درصد کاهش

 25درصد افزایش

 25درصد کاهش

 25درصد افزایش

 25درصد کاهش

 25درصد افزایش

0/169

0/174

0/160

0/180

0/171

0/172

0/157

0/182

منبع :یافتههای تحقیق

جدول ( )9نشان میدهد که با ایجاد انحراف  25درصدی در پارامترهای ذکر شده ،تغییرات قابل توجهی در
نتایج حاصل نمیشود و به عبارتی نتایج کلی به قوت خود باقی است .کشش جانشینی واردات در تابع آرمینگتون
بیشترین تأثیرگذاری را بر نتایج دارد که با این وجود تغییرات چندان قابل توجه نیست .در حالت کاهش  25درصدی
همزمان هر سه کشش جانشینی عوامل تولید ،کشش جانشینی واردات در تابع آرمینگتون و کشش جانشینی
صادرات در تابع  ،CETمیزان تغییر در نتایج اصلی شبیهسازی ،کمتر از  10درصد است .بر این اساس ،اعتبار نتایج
اصلی وقتی کششهای اولیه تغییر میکند ،تأیید میشود.
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نتیجهگیری
در این پژوهش تأثیر سیاست مالیاتی بر رفاه خانوارهای شهری و روستایی از طریق مالیات بر درآمد شرکتها مورد
بررسی قرار گرفت .برای بررسی این سیاست از مدلهای تعادل عمومی محاسبهپذیر ایستا و از چارچوب مدل
طراحی شده توسط الفگرن و همكاران استفاده شد .این مدل سازگار با ویژگیهای کشورهای در حال توسعه
میباشد .مدل طراحی شده با روش مسائل ترکیبی مختلط در نرمافزار  GAMSبا استفاده از دادههای آماری
برگرفته از ماتریس حسابداری اجتماعی سال  ،1390كالیبره شده است .با توجه به فروض مدل ،حساب فعالیتها
در ماتریس حسابداری اجتماعی به  14حساب و حساب کاالها به  13حساب تجمیع شد .نیروی کار و سرمایه
عوامل تولید به کار رفته در مدل هستند و نهاد خانوار به دو گروه شهری و روستایی تفکیک شده است .برای پاسخ
به این سؤال که "تغییر در مالیات بر درآمد شرکتها چه تأثیری بر رفاه خانوار شهری و روستایی دارد؟" سناریوسازی
در شش حالت انجام شده است .سه حالت اول به اثرات رفاهی افزایش مالیات بر درآمد شرکتها اختصاص یافته
است .نتایج نشان میدهد افزایش مالیات شرکتها ،درآمد خانوار شهری و روستایی را کاهش میدهد اما درصد
کاهش در درآمد خانوار شهری نسبت به خانوار روستایی بیشتر است .این سیاست اثر منفی بر مخارج مصرفی
خانوار شهری و اثر مثبت بر مخارج مصرفی خانوار روستایی دارد .بر اساس معیار تغییرات معادل ،این سیاست
اثرات رفاهی مثبت بر خانوار روستایی و اثرات رفاهی منفی بر خانوار شهری در پی داشته است .در ادامه تأثیر
كاهش مالیات بر درآمد شركتها مورد بررسی قرار گرفت .با اعمال سیاست کاهش مالیات بر شرکتها ،درآمد
هر دو خانوار شهری و روستایی افزایش مییابد .ولی درآمد خانوار شهری نسبت به خانوار روستایی بیشتر متأثر از
این سیاست است .مخارج مصرفی خانوار شهری اندکی افزایش یافته است؛ درحالی که خانوار روستایی با کاهش
مخارج مصرفی مواجه است .معیار تغییرات معادل حاکی از افزایش رفاه در خانوار شهری و کاهش رفاه در خانوار
روستایی است.
با مقایسه دو سناریو میتوان گفت که سیاست افزایش مالیات منجر به افزایش جزئی رفاه خانوار روستایی
و کاهش رفاه خانوار شهری در سطحی بیشتر است و در حالت کلی رفاه جامعه در نتیجه اتخاذ این سیاست
كاهش مییابد .در مقابل سیاست کاهش مالیات بر درآمد شرکتها افزایش رفاه برای خانوار شهری در سطحی
بیشتر و کاهش رفاه برای خانوار روستایی در سطحی کمتر را در پی دارد؛ بنابراین ،برآیند یا مجموع رفاه حاصله از
اتخاذ این سیاست مثبت و افزایشی است .به عبارت دیگر کاهش مالیات بر شرکتها کل رفاه خانوارها را افزایش
میدهد اما میتواند از طریق افزایش رفاه خانوار شهری و کاهش رفاه خانوار روستایی اثرات نامطلوبی بر توزیع
درآمد داشته باشد .این نتایج با نتایج پژوهشهای چوی و همکارانش ( ،]Choi et al., 2017) [8بنجاساک و
بهاتاری ( ]Benjasak and Bhattarai, 2019) [4و صادقی شاهدانی و همکاران در چارچوب تحلیل داده
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ستانده ( ]Sadeghi Shahdani et al., 2019) [26سازگار است.
باتوجه به نتایج پژوهش کاهش مالیات بر درآمد شرکتها سیاست ارجحی نسبت به حالت افزایشی مالیات
میباشد؛ چرا که این سیاست موجب بهبود رفاه خانوار میشود .سیاست کاهش مالیات بر درآمد شرکتها در بیشتر
کشورهای توسعه یافته اجرا شده است و همانگونه که در مقدمه مقاله ذکر شد نرخ مالیات بر درآمد شرکتها
در ایران بسیار بیشتر از کشورهای در حال توسعه است .در صورت اجرای این سیاست ،باتوجه به كاهش رفاه
خانوارهای روستایی ،بایستی سیاستهای جبران رفاه برای این خانوارها را در نظر گرفت.
باتوجه به اینکه در این پژوهش سیاست کاهش مالیات حتی در سطحی کمتر موجب افزایش رفاه مردم
میشود ،و همچنین کاهش نرخ مالیاتی ،کاهش درآمدهای دولتی را نیز درپی دارد ،دولت میتواند با برنامهریزی
دقیق و استفاده از ظرفیتهای مالیاتی دیگر(همچون نرخ مالیات بر ارزش افزوده) ،کاهش درآمد خود را جبران
کرده و با اجرای این سیاست انگیزه و مشوقی برای تولید بیشتر شرکتهای مولد باشد که همین امر نیز در نهایت
به نفع کل جامعه خواهد بود.
در صورتی که دولت بخواهد اثرات نامطلوب اجرای سیاست کاهش مالیات بر درآمد شرکتها که همان کاهش
رفاه خانوار روستایی است ،را پوشش داده و جامعه را در سمت و سوی عدالت محوری هدایت کند ،میتواند برای
خانوار روستایی امتیازاتی در نظر بگیرد و یا به عنوان کمک هزینه مبلغی را پرداخت کند تا از بروز نابرابری جلوگیری
به عمل آورد .همچنین دولت میتواند باتوجه به این امر که بیشتر مردم روستانشین به فعالیت کشاورزی میپردازند،
زیرساختهای بهتری در بخش کشاورزی جهت افزایش درآمد این قشر از جامعه گسترش دهد.
عدم دسترسی به ماتریس حسابداری اجتماعی با تفکیک دهکهای درآمدی ،مهمترین محدودیت پژوهش
حاضر است .در صورت تفکیک خانوارهای شهری و روستایی به دهکهای درآمدی ،این امکان فراهم میشود که
اثر سیاست تغییر مالیات بر درآمد شرکتها بر مبنای دهکهای مختلف درآمدی بررسی شده و تحلیل دقیقتری
از اثر سیاست بر توزیع درآمد ارائه نمود.
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پیوست :مجموعهها ،متغیرها و پارامترهای بکار رفته در مدل
مجموعهها

عنوان

عنوان

مجموعهها

مجموعه فعالیتها

مجموعه کاالهای غیر وارداتی

مجموعهای از فعالیتها با تابع CES

مجموعه نهادهای تجارتی داخلی

مجموعهای از فعالیتها با تابع لئونتیف

مجموعه کاالهای تولید داخل

مجموعه کاالها

مجموعه عوامل تولید

کاالهای به غیر ازکاالهای داخلی فروش
داخل

مجموعه نهادهای داخلی و
خارجی

مجموعه کاالهای صادراتی

مجموعه نهادهای داخلی

کاالی غیرصادراتی

مجموعه نهادهای داخلی غیر
دولتی

مجموعه کاالهای وارداتی

مجموعه خانوار

پارامترها

عنوان

پارامترها

عنوان

cwtsc

وزن کاالهای مجموعه  cدر شاخص قیمت
مصرفکننده

transfrif

انتقاالت از عامل  fبه نهاد i

dwtsc

وزن کاالهای مجموعه  cدر شاخص قیمت
تولیدکننده

tvaa

نرخ مالیات ارزش افزوده برای فعالیت a

icaca

نسبت محصوالت مجموعه  cبه ازای کل
نهادههای واسطهای در فعالیت a

پارامتر کارایی در تابع فعالیت CES

icdc’c

نسبتی از کاالهای مجموعه  cبه عنوان نهادهای
تجاری به ازای هر واحد کاالهای فروش داخل

پارامتر کارایی در تابع  CESارزش افزوده

icmc’c

نسبت نهادههای تجاری به ازای هر واحد کاالی
وارداتی

پارامتر انتقال تابع محصول داخلی کل

intaa

نسبت مقدار کل ارزش افزوده به ازای هر فعالیت

پارامتر انتقال تابع آرمینگتون

ivaa

نسبت مقدار ارزش افزوده به ازای هر فعالیت

پارامتر انتقال تابع CET

MPSi

میل نهایی به پسانداز برای نهادهای داخلی غیر
دولتی (متغیر برونزا)

سهم نهایی مخارج مصرفی کاالی خانگی  cاز
فعالیت  aبرای خانوار h

mpso1i

پارامترهای صفر و یک ،مقدار یک برای نهادهایی
با نرخهای مالیات مستقیم درونزا

سهم نهایی مخارج مصرفی کاالی بازار  cبرای
خانوار h
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پارامترها

عنوان

pwec

قیمت صادرات به پول خارج(قیمت جهانی صادرات)

پارامتر سهمی تابع فعالیت CES

pwmc

قیمت واردات به پول خارج

پارامتر سهمی تابع محصول داخلی کل

qdstc

مقدار موجودی انبار

پارامتر سهمی تابع آرمینگتون

تقاضای سال پایه دولت

پارامتر سهمی تابع CET

تقاضای سرمایهگذاری سال پایه

پارامتر سهمی در تابع  CESارزش افزوده برای عامل
تولید  fدر فعالیت a

shifif

سهم نهادهای داخلی  iدر درآمد عامل f

مصرف خانوار  hاز کاالی بازاری c

’Shiiii

سهم در آمد خالص نهاد ’iبه نهاد i

مصرف خانوار  hاز کاالی خانگی  cاز فعالیت a

taa

نرخ مالیات بر فعالیت

نسبتی از محصوالت مجوعه  cبه ازای هر فعالیت a

tec

نرخ مالیات بر صادرات

توان تابع فعالیت CES

tff

نرخ مالیات مستقیم عامل f

توان تابع  CESارزش افزوده
توان تابع محصول داخلی کل

نرخ مالیات مستقیم برونزا برای نهاد داخلی

عنوان

tins01i

پارامتر  0یا  .1پارامتر یک برای نهادهایی با نرخهای
مستقیم درونزا

توان تابع آرمینگتون

tmc

نرخ تعرفه بر واردات

توان تابع CET

tqc

نرخ مالیات بر فروش

متغیرها

عنوان

متغیرها

عنوان

عامل تعدیل سرمایه گذاری (متغیر برونزا)

QINTAa

مقدار کل نهادههای واسطهای

عامل تعدیل مصرف دولت (متغیر برونزا)

PVAa

قیمت ارزش افزوده

مقدار عرضه عامل (متغیر برونزا)

DPI

شاخص قیمت تولید کننده برای محصوالت
بازاری داخلی

پس انداز خارجی به پول خارج (متغیر برونزا)

QFfa

مقدار تقاضای عامل fاز فعالیت a

شاخص قیمت مصرف کننده (متغیر برونزا)

WFf

قیمت متوسط عامل

تورش دستمزد برای عامل  fدر فعالیت a
(متغیر برونزا)

QINTc a

مقدار کاال  cبه عنوان نهاده واسطهای فعالیت a

عامل تعدیل کننده نرخ پس انداز (برای
سال پایه = صفر) (متغیر برونزا)

QXACa c

مقدار محصول بازاری کاالی  cاز فعالیت a
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عامل تعدیل مالیات مستقیم (متغیر برونزا)

QHAa c h

مقدار مصرف خانوار  hاز کاالی  cاز فعالیت a

تغییرات در سهم مالیات نهادهای داخلی
(متغیر برونزا)

’QTc

مقدار کاالیی که به عنوان نهادههای مبادالتی
مورد تقاضا میباشد.

PMc

قیمت واردات به پول داخل شامل
هزینههای معادالت

YFf

درآمد عامل f

EXR

نرخ ارز (پول داخل به پول خارج)

YIFif

درآمد نهادهای داخلی  iاز درآمد از عامل f

’PQc

قیمت کاالهای ترکیبی شامل مالیات
فروش و هزینههای معادالتی

YIi

درآمد نهاد i

PEc

قیمت صادرات به پول داخل

’TRIIii

انتقاالت از نهادهای  ’iبه نهاد i

PDDc

قیمت تقاضای کاالهای فروش داخل که در
داخل تولید شده است.

’TINSi

نرخ مالیات مستقیم نهاد i

PDSc

قیمت عرضه کاالهای فروش داخل که در
داخل تولید شده است.

EHh

مخارج مصرفی خانوار

QQc

مقدار کاالهای عرضه شده به بازار داخلی
(عرضه مرکب)

QHc h

مقدار مصرف خانوار  hاز کاالی بازاری c

QDc
QMc

مقدار کاال تولیدی و فروش داخلی
مقدار کاالی وارداتی

QINVc
QGc

مقدار تقاضای سرمایه گذاری برای کاالها
تقاضای مصرف دولت برای کاالها

PXc

قیمت کل تولید کننده

GASAV

پس انداز دولت

QXc

مقدار بازاری محصول تولید داخل

TINSi

نرخ مالیات مستقیم نهادهای داخلی i

QEc

مقدار صادرات

MPSi

نرخ پ انداز سال پایه برای نهادهای داخلی i

PAa

قیمت فعالیت (درآمد ناخالص هر فعالیت
تولیدی)

DMPS

تغییرات در نرخ های پس انداز نهادهای داخلی
(مقدار صفر برای سال پایه)

PXACac

قیمت تولید کننده کاالی  cبرای فعالیت a

TABS

کل جذب اسمی

PINTAa

قیمت نهادههای واسطهای کل برای
فعالیت a

GOVSHR

سهم مصرف دولت از جذب اسمی

QAa

محصول فعالیت (سطح فعالیت)

INVSHR

سهم سرمایه گذاری نسبت به جذب اسمی

QVAa

مقدار ارزش افزوده کل

