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. باشدگذاران میعمومی و سیاستهاي محوري مالیهانتخاب پایه مالیاتی مناسب از پرسش

انداز از اهمیت زیادي برخوردار است. اقتصادي و پسساختار مالیاتی بدلیل اثرات آن بر رشد
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مقدمه-1
اي براي افزایش رفاه است. این دستاورد از آن هدفی کلیدي براي اقتصادي پایهرشد
اي هتواند از طریق انتخاباقتصادي میها در سراسر دنیا ساخته است. نرخ رشددولت

ات تصمیمبندي بر امر از طریق اثر مالیاتسیاستی تحت تأثیر قرار گیرد و این
.شوداقتصادي و همچنین مخارج دولتی انجام می

ها و در عین حال ابزاري براي ترین منبع درآمد دولتاصلیعنوانمالیات به
عنوان یکی از هتخصیص منابع و توزیع درآمدها و ثروت معرفی شده است. مالیات ب

اي هي و در عین حال بهترین منبع تامین هزینههاي اقتصادمؤثرترین عناصر نظام
هاي خود ها جهت تامین هزینهها، دولتباشد. عالوه بر مالیاتها مطرح میدولت

عمومی، درآمدهاي پولی و بانکی، ابزارهاي مختلفی در اختیار دارند از جمله قرضه
درآمدهاي حاصل از انحصارات، درآمدهاي حاصل از فروش خدمات، درآمدهاي

حاصل از فروش منابع طبیعی مانند نفت و گاز و غیره. متأسفانه درکشور ما منبع 
ی است. وابستگترین ابزار درآمدي دولت تبدیل شدهفرعی درآمد دولتی به کلیدي

اري خوزمینی نفت و گاز سبب گسترش رانتبیش از حد دولت به فروش منابع زیر
عظیم درآمدهاي نفتی مخصوصاً در رغم خیل که علیطورياست. بهاقتصادي شده

هاي هاي اخیر اقتصاد کشور همچنان با رکود مواجه بوده و در مقابل تحریمسال
و GDPاست. نسبت درآمدهاي نفتی بهپذیر نشان دادهخارجی حساس و آسیب

هاي سهم درآمدهاي نفتی در بودجه کل کشور همگی سبب افزایش شاخص
قانون 44هاي اصلود مغایر روح حاکم بر سیاستاست که خگري دولتی شدهتصدي

زد سرمایه و مالیات بر دستمباشد. با تحلیل دقیق تأثیر مالیات بر درآمداساسی می
توان به شناسایی الگوي مالیاتی مناسب کشورکمک نموده اقتصادي کشور میبر رشد

نفت ارائه داد. و از این رهگذر راهکارهاي مالیاتی الزم را جهت رسیدن اقتصاد بدون
اقتصادي تواند ضمن کمک به شتاب رشداقتصادي میتعیین نوع مالیات مؤثر بر رشد

اي ایفاء نماید.کشور در توزیع بهینه درآمدي جامعه نقش ارزنده
عمومی محسوب هاي اساسی در اقتصاد بخشبندي از پرسشکارایی مالیات

اي هي اثرسیاستتعریف وسیع، مطالعهبندي، در یک ي اثر مالیاتشود. مطالعهمی
اقتصادي مالیاتی بر متغیرهاي اقتصادي از جمله رشد و همچنین توزیع و رفاه

هاي مالیاتی همچنان یک حوزه فعال باشد. به همین دلیل بررسی سیاستمی
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 ا هشود. معرفی یک مالیات یا ترکیبی از مالیاتتحقیقاتی در اقتصاد محسوب می
دهد. ثیر قرار میأي را تحت تتعادل اقتصاد

اقتصادي که کننده رشدچهار عامل اساسی تعیینهاي رشد بر اساس تئوري
کار، گذاري بر آن است عبارتند از: عرضه نیرويثیرأتمالیاتی قادر به سیاست
یاستسی کهانسانی. یکی از اهدافهاي تکنولوژي، و سرمایهگذاري، پیشرفتسرمایه

نند، کطور کلی دنبال میهطراحی سیاست مالیاتی و سیاست اقتصادي بگذاران هنگام 
اقتصادي است. افزایش رشد

عرضه از طریقداخلیناخالصتولیدمالیاتی بر سیاستثیر أتجهت درك چگونگی 
داخلیالصناختولید،انسانی و اخترعات تکنولوژيسرمایه،کار، سرمایه فیزیکینیروي

وريشده در اقتصاد و متوسط بهرهکار عرضهمیزان نیرويی ازمحصول ناشبه عنوان 
، از عواملتعداديدر اقتصاد بازتابی از کارنیرويوري شود. بهرهدر نظر گرفته میآن 

لوژي در و تکنوکنندمیانسانی کارگران، سرمایه فیزیکی که با آن کار جمله سرمایه
کار، سطح عرضه نیروياًیمتواند مستقسیاست مالیاتی میباشد.میها دسترس آن

ر بازدهی وسیله تغییهانسانی و تکنولوژي را در یک اقتصاد بفیزیکی، سرمایهسرمایه
هاي اقتصادي مشخص یا تغییر هزینه خرید آنها تحتپس از مالیات، براي فعالیت

ه زدها، عرضتر بر روي دستمهاي مالیات فردي پائینمثال، نرخقرار دهد. برايثیر أت
.دهدکار، افزایش میبردن بازدهی پس از مالیات نیرويکار را بوسیله باالنیروي

سرمایه از طریق افزایش بازده پس از مالیات این مالیات بر درآمددر نرخکاهش
ود. اقتصادي شگذاري و بنابراین رشدتواند منجر به افزایش سرمایهعامل تولیدي می

بازدهی پس از مالیات سرمایه هاشرکتهاي در نرخ مالیات بر درآمد کاهشهمچنین 
ه کفیزیکی تشویق کندگذاري در سرمایهرا به سرمایهآنهاتواند را افزایش داده و می

هایی که هزینه تحصیالت را کاهش تر سازد. سیاستتواند کارگران را خالقاین امر می
شان تشویق کند، و انسانیایه گذاري در سرمایهتوانند افراد را به سرمدهند میمی

هاي پیشرفتو عات ااختر،کنندتحقیقاتی ارائه میسوبسیدهايهایی که سیاست
ار و کها، عرضه نیرويسط که این سیاستبکنند. با این ترغیب میراتکنولوژي 

ازد، آنها سهاي تکنولوژي را ترغیب میفیزیکی و انسانی را افزایش و پیشرفتسرمایه
دهند.محصول تولیدي اقتصاد را افزایش می

ند، و نکهاي اقتصادي را تشویق میتها فعالیکه این سیاسترغم اینعلی
نها آاگرشوند، آنها براي بودجه کشور هزینه دارند. ثاقتصادي را باعد رشدنتوانمی
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ملی و اندازهايهاي حاصل در پسکاهش،بودجه دولتی را افزایش دهندکسري
گذاري داخلی خصوصی ممکن است حداقل برخی از اثرات رشدي این سرمایه
بینی هاي رشد پیشخالصه تئوريبطور مدت جبران کند.ها را در بلندسیاست

توانند سطح درآمد سرانه هاي انباشت عوامل میها از طریق کانالکنند که مالیاتمی
.قرار دهندثیر أتمدت را تحت بلند

عمومی توسط بندي در چارچوب الگوي تعادلتحقیقات اولیه در زمینه مالیات
عمومی ) انجام شده است. هاربرگر در این مطالعات یک مدل تعادل1962(1هاربرگر

بدون شباهتاست. کار و سرمایه) را مورد بررسی قرار داده(نیرويدوبخشی، دو عاملی
ا ههاربرگر این مدل را با استفاده از یک سري تقریبعمومی فعلی، هاي تعادلبه مدل

2ي بعدي شون و والیاست. در مطالعهسازي موضعی حل نمودهو فروض خطی

بررسیپذیر مالیاتی را براي ایاالت متحده موردعمومی محاسبه) مدل تعادل1972(
گروه 12براي 3داگالس-اند. آنها در طرف تقاضا از توابع مطلوبیت از نوع کابقرار داده

دو (CES)4درآمدي و در طرف عرضه از توابع تولید از نوع کششش جانشینی ثابت
عمومی محاسبه) براي انگلستان مدل تعادل1975(اند. والیصنعت استفاده نموده

ده در این کار گرفته شهاست. توابع تولید و مطلوبیت بمالیاتی را استفاده نمودهپذیر
هستند. دو مطالعه اخیر در (CES)نوع کششش جانشینی ثابتمطالعه هر دو از 

پذیر عمومی محاسبههاي تعادلواقع مبناي تحقیقات انجام شده در زمینه مدل
آیند.شمار میهمالیاتی بعدي ب

هاي پویاي نسل5پذیرعمومی محاسبهدر این مقاله براي اجراي الگو از مدل تعادل
مدل تعادل عمومی ايشود. پایگاه دادهاستفاده می٦)CGE-OLG(تداخلی 
باشد. در این پژوهش از می)SAM(7اجتماعیحسابداريپذیر، ماتریسمحاسبه

شود.کشور استفاده می1390ماتریس حسابداري اجتماعی سال

1 Harberger
2 Shoven and Whalley
3 Cobb-Douglas
4 Constant Elasticity Substitution
5 Computable General Equilibrim
6 Overlapping Generations
7 Social Accounting Matrix
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 باشد. جهت بندي  در ایران میهدف این مقاله تحلیل  اثرات رشدي اصالحات مالیات
است. در بخش دوم، عمومی پویا استفاده شدهدستیابی به این هدف از مدل تعادل

مورد استفاده تشریح عمومی تعادلنه موضوع و سپس مدلابتدا ادبیات و پیشی
شده اثرات کاهش مالیات بر شود. در بخش سوم تحت سناریوهاي تعریفمی

گیري و بخش پایانی مقاله نتیجهگردد. سرانجام، درمتغیرهاي هدف محاسبه می
گردد.پیشنهادات ارائه می

پیشینه پژوهش و ادبیات نظري -2
پیشینه پژوهش-2-1

ه بپذیر ایستا محاسبهعمومی) با استفاده از یک مدل تعادل1382(در ایران، ذالنور
باعث کاهش اشتغال در %25با نرخوضع مالیات بر فروشاین نتیجه رسیده است که

وضع مالیات . شودهاي صنعت و ساختمان و افزایش آن در بخش خدمات میبخش
کار شاغل در بخش صنعت را کاهش داده دربر دستمزد در بخش صنعت نیروي

ها افزایش داده است. آزمون وضع مالیات بر درآمد که اشتعال را در سایر بخشحالی
نشان داده است که موجودي سرمایه در بخش صنعت کاهش %25سرمایه به میزان

و اشتغال افزایش یافته اما در کل تولید این بخش کاهش یافته است. وضع این مالیات 
هاي ساختمان و خدمات افزایش و است تا موجودي سرمایه در بخشموجب گردیده

در بخش کشاورزي کاهش یابد.
به تحلیل اثرات 9پویاي آئروخ و کوتلیکف) با استفاده از مدل 2005(8للدو

ر مصرف با مالیات بر نقل و انتقاالت و معامالت مالیاقتصادکالن و بازتوزیعی مالیات ب
دهد که تحت یک مسیر هاي او نشان میدر کشور برزیل پرداخته است. یافته

زدن به رشد درآمدي آینده برزیل عمومی بدون لطمهغیرفزاینده خالص بدهی
تواند توسط یک میمالی زاي بر درآمدهاي شرکتی و معامالتهاي اختالللیاتما

مالیات بر مصرف جایگزین شود.
شده در زمینه پذیر پویا انجامعمومی محاسبههاي تعادل) تحلیل2005(10بیلور

دي بنو اقدام به درجهي مختلف را مورد بررسی قرار دادهاختالالت مالیاتی در کشورها

8 Leldo
9 Auerbach and Kotlikoff
10 Bayler
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هد دهاي مورد بررسی توسط او نشان میاست. نتایج حاصل مدلها نمودهالیاتتاثیر م
کار تمایل به اثرات اقتصادي و نیرويهاي مالیات بر سرمایهکه هر دوي کاهش

هاي در مالیات بر مصرف دارند. بیشتري نسبت به کاهش
شده در مورد هاي تجربی انجامنتایج حاصل از تحلیل)2007(11میلز

دادهرمورد بررسی قراOECDبندي و رشداقتصادي را در کشورهاي عضو مالیات
هاي کل، شواهد تجربی دال بر دهد که در سطح دادههاي او نشان میاست. یافته

بندي وجود ندارد. اما شواهدي اقتصادي و سطح مالیاتوجود رابطه بین نرخ رشد
یابد. اقتصادي افزایش میها، رشدا کاهش مالیات بر درآمد شرکتوجود دارد که ب

فردي از دهد که افزایش در مالیات بر درآمدهاي او نشان میهمچنین نتایج یافته
شود.اقتصادي را موجب میدادن روحیه کارآفرینی، کاهش رشدثیر قرارأطریق تحت ت

ختار مالیاتی را بر رشد اقتصادي ) اثرات سا2012(12المبانتوبینگ و ایچاهیشی
اند و به این نتیجه کشور داده65براي1970-2006درآمد را براي دوره و توزیع
داري با رشدها رابطه قوي منفی معنیهاي مالیات بر درآمد شرکتاند که نرخرسیده

واقتصادي و نابرابري درآمد دارند. اما مالیات بر درآمدهاي شخصی بر رشد اقتصادي
ثیري ندارد. أتوزیع درآمد ت

ادي اقتص) رابطه بین تغییرات در ترکیب مالیاتی و رشد2012(13اورمئچئا و یوو
کشور با درآمد 69شده شاملهاي پوشش دادهبلندمدت را با استفاده از مجموعه داده

که مالیات بر بررسی نمودند. آنها دریافتند1970-2009متفاوت و براي دوره
تر اقتصادي در هاي رشد مالیمو مالیات بر مصارف کاهنده با نرخي فزاینده درآمدها

گیرند که نرخ رشد رابطه منفی بلندمدت همراه هستند. آنها همچنین نتیجه می
هاي هاي بر درآمد فردي دارد تا با مالیاتهاي بر درآمد و مالیاتتري با مالیاتقوي

بر درآمد شرکتی. 
) و همکاران اثرات اصالحات مالیاتی اخیر را در اندونزي بر 2013(14امیر

متغیرهاي کلیدي اقتصادکالن و نیز اثرات آن بر توزیع دارایی و درآمد بررسی 

11 Myles
12 Lumbantobing and Ichihashi
13 Ormeachea and Yoo
14 Amir
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 هاي در مالیات بر درآمد فردي و مالیات بر درآمد اند که کاهشاند. آنها دریافتهنموده
دهد. ن تحت تأثیر قرار میمتوازاقتصادي را تحت فرض بودجهشرکتی، رشد

ادبیات نظري-2-2
دارند بدانند که کدامیک از انواع مالیات تمایلگذاران عمومی و سیاستمالیههر دوي

ستامهم در رابطه با سیستم مالیاتی اینوضوعاتد. یکی از منبیشترین کارایی دار
کند. میکند یا از آن جلوگیري اقتصادي کمک میکه آیا مالیات به رشد

تحلیلی تئوریک از اثر مالیات بر درآمد سرمایه در )1980(15استیگلیتز و اتکینسون
اند. در این الگو مالیات فوق اثر منفی بر در قالب الگوي رشد نئوکالسیک ارائه نموده

در مدل سرمایه راآنها مالیات بر درآمدانداز و انباشت سرمایه دارد. همچنین پس
اند. فرض بر این است که هیچ ارثی وجود اي بررسی نمودهدورهزندگی دوچرخه

هاي یکجا به دو نسل ندارد. در این مدل، مالیات بر درآمد سرمایه همراه با انتقال
شود. اول، وضعیتی در نظر گرفته (افراد در سنین کار و بازنشستگان) اعمال می

مقطوع) به نسل مسن (است که درآمد حاصل از این مالیات به شکل یکجاشده
دهد که این وضعیت، نرخ بهره پس از مالیات شود. تحلیل آنها نشان میپرداخت می

دهد. از سوي دیگر، اگر این کار را کاهش مینیروي-دنبال آن نسبت سرمایههو ب
مالیات براي یک انتقال یکجا به نسل جوان استفاده شود باعث افزایش نسبت سرمایه

شود.میکار نیروي
) تحلیلی از دولت در یک اقتصاد غیرمتمرکز بر اساس 1989(16بالنچارد و فیشر

سرمایه مالیات کنند براساس مدل آنها چنانچه دولت بر بازدهارائه می17مدل رمزي
ا زصورت مقطوع به بخش خصوصی برگرداند این مالیات اختاللهببندد و درآمدها را ب

گذارد. در این حالت مالیات بر سرمایه بر ثیر میأبع تبوده  و قطعاً بر تخصیص منا
وه شود و عالموجودي سرمایه وضعیت یکنواخت تأثیر گذاشته و سبب کاهش آن می

سازي یابد. آنها همچنین با مدلبر این میزان مصرف وضعیت یکنواخت نیز کاهش می
یق رج دولت از طراند چنانچه افزایش مخاتداخلی به این نتیجه رسیدههاينسلالگوي

و ود، موجودي سرمایه وضعیت یکنواختها جبران شافزایش متناظر در مالیات
دهد. همچنین مصرف را کاهش می

15 Atkinson and Stiglitz
16 Blanchard and Fisher
17 Ramsey
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جاي ه) معتقد است جهت بررسی اثرات اصالحات مالیاتی ب1996(18هندریکس
هاي تداخلی استفاده نمود. به عقیده هاي رشد با افق نامحدود باید از مدل نسلمدل

هاي رشد نئوکالسیکبندي از مدلاو مطالعاتی که براي بررسی اثرات رشدي مالیات
نتایج کهکنند، درحالیبینی این اثرات رشدي مبالغه میکنند، در پیشاستفاده می

بندي بر عامل در یک نرخ یکدست اثر اندکی که مالیاتدهد سازي او نشان میشبیه
متحده در دوران شده در ایاالتاقتصادي دارد. ثبات روند نرخ رشد مشاهدهبر رشد

هاي تداخلی که جهانی دوم، شاهدي بر این مدعاست. مدل نسلپس از جنگ
هاي سلبین نانسانی را طور آشکار چگونگی انتقال سرمایههکند بهندریکس ارائه می
19دهد. ساختار این مدل مشابه مشابه با مدل آئروباخ و کوتلیکفمختلف توضیح می

نمودن تکنولوژي شده توسط هندریکس اضافه) است. تعدیل عمده انجام1987(
شانسرمایه انسانیدهد خانوارها براي افزایش موجوديتحصیالت است که اجازه می

کنند. گذاريدر زمان و کاالها سرمایه
) با انجام یک سري تعدیالت نقش دولت را به مدل 2004(20مارتین-بارو و ساال 

درون مالیات بر درآمد و دستمزد، در مدل آنها نرخاند. رشد اولیه رمزي اضافه نموده
دار مقبودن. این موضوع بدلیل فرض ثابتشودهیچ یک از شرایط تعادلی وارد نمی

باشد. در این وضعیت، یک مالیات بر دستمزد به خانوار میکار از سوي نیرويعرضه
فراغت وجود داشته-یک مقدار یکجا (مقطوع) فاقد اختالل است. اما اگر انتخاب کار
تشود و تعادل را تحباشد، این مالیات دیگر به منزله یک مالیات یکجا محسوب نمی

مد ناشی از سرمایه به کاهش ها بر درآدهد. در این مدل، وضع مالیاتثیر قرار میأت
ه کاستشود. این اثرات به دلیل آندر سطح سرمایه و مصرف در بلندمدت منجر می

دهند.انداز را کاهش ها، تمایل دارند  پساین مالیات

مدل پژوهش-3
AGEM(21(کاربرديعمومیهاي تعادلعمومی عموماً با عناوین مدلهاي تعادلمدل

شوند و با مدل والراس در یک اقتصاد رقابتی پذیر معرفی میمحاسبهیا تعادل عمومی 
خطی و غیرخطی چند بخشی در کل اقتصاد را تبیین ارتباط نزدیک دارد و تعادل

18 Hendricks
19 Auerbach and Kotlikoff
20 Barro and Sala- Martin
21 Applied General Equilibrium Models
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 پویا رشد و تحول اقتصاد را در طول CGEمدل ).1385(طیبی و همکاران، کندمی
که شودپایه فرض میدهد در حالت زمان در پاسخ به یک تغییر سیاستی نشان می

اي هکند که طی آن تمامی فعالیتاقتصاد یک مسیر رشد وضعیت پایدار را دنبال می
ومی عمهاي پویاي بزرگ مقیاس تعادلمدلکنند.اقتصادي در یک نرخ ثابت رشد می

) است.1965(23) و کاس1928(22در راستاي کارهاي رمزي
هاي مالیندارد جهت تحلیل سیاستعنوان ابزاري استاههاي تداخلی بمدل نسل

. بعد از آن، پژوهشگران ) قرار دارد1987اوئرباخ و کوتلیکف (بر پایه کار ارزشمند 
اند. ها از این مدل پایه استفاده نمودهزیادي، جهت بررسی اثرات سیاست

هاي به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، در این مقاله مدل پویا از نوع مدل
) و راسموسین و 1987تداخلی بر اساس چارچوب اوئرباخ و کوتلیکف (هاي نسل

) با توجه به ساختار اقتصاد ایران طراحی شده است. در ادامه 2001(24روسرفورد
شود. چارچوب مدل مورد مطالعه ارایه می

تقاضاي کل -3-1
مایه رهاي تراز ملی مرتبط با درآمد سسمت تقاضاي کالن اقتصاد در برگیرنده حساب

)R(کار ، درآمد نیروي)L(انتقاالت دولت به خانوارها ،)T( مصرف بخش خصوصی ،
)C(خصوصی انداز بخش، خالص پس)S( کسري بودجه اولیه دولت ،)D( ،

هاي مالیات بر درآمد سرمایه و و خالص نرخ)I(گذاري ، سرمایه)B(تجاري کسري
).و (نیروي کار 

این ترازهاي درآمدي کل به شرح زیر هستند: 
)1(+ + = +

انداز: پس-گذاريتراز سرمایه
)2(− + =

و قید بودجه دولت:
)3(+ = + −

22 Ramsey
23 Cass
24 Rasmussen and Rutherford
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سرمایه به یکدیگر ارتباط پیدا گذاري از طریق انباشتدرآمدهاي سرمایه و سرمایه
کنند:می

)4(= 1 − +
نرخ استهالك ثابت است. بازدهی سرمایه (بعد از کسر مالیات) بهره δکه در آن 

الوه عهگذاري رشد بدهد و سرمایهعالوه استهالك حجم سرمایه را پوشش میهب
داللت بر این دارد که 25پایدار-دهد. بنابراین فرض وضعیتاستهالك را پوشش می

به صورت زیر باشد: Iبه Rنسبت 
)5(= ̅ ++

ا ها را بدر این حالت ویژگی کامل سمت تقاضاي کل اقتصاد را داریم و این ویژگی
کنیم.سازي رفتار خانوار نوعی، مرتبط میمسأله بهینه

تقاضاي خانوار -3-2
خانوار واحدهاي زمانی است که خانوار در اختیار دارد: 26اولیهشود داراییفرض می

)6(, = (1 + )
ابت بوده که عامل مقیاس براي درآمد بوده و در کل دوران زندگی، ثدر این رابطه 

شود:) از آن کسر میLTمالیات بر درآمد نیروي کار (
)7(= ́ −

) ,با مصرف ()CES(ثابت جانشینی) در قالب تابع با کشش,زمان فراغت (
سازي رفتار کند. حال مسأله بهینه) را خلق می,(ترکیب شده و مصرف کامل

خانوار نوعی به صورت زیر است: 
)8(		 , , = 11 + ,1 −
)7(. .		 , = , + (1 − ) ,
)9(, ≤ 	 , , − , + ,
)10(, ≤ ,, ≥ 0

25 Steady State
26 Initial Endowments
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 1کامل، وزن مصرف در مصرفαدر این رابطه،  (1 − کشش جانشینی بین (
وري در کل شاخص بهره,نرخ دستمزد، قیمت مصرف، مصرف و فراغت، 

=دوره زندگی،  (1 + انتقالی یکجا از دولت ,قیمت ارز خارجی و (̅
به خانوار نوعی است.

سازي خانوارها، براي نسل صفر به صورت زیر شرایط بهینه مرتبه اول از رفتار بهینه
است: 

)11(( , ) = ̅
)12(( , ) =
)13(− ̅ ≥ 0				 ⊥						 ≤
)14(̅ = 	 ̅ − + 							 ≤

هاي سایه محدودیت بودجه دوره زندگی و زمان به ترتیب قیمتو λدر اینجا 
̅اولیه در هر سال است و  = 1 − ارزش فعلی شاخص قیمت عمومی در ̅

اولیه است. پایداروضعیت
یابی رفتار خانوارها، باید مجموع متغیرهاي مرتبط در سطح براي حل مسأله بهینه

هاي مختلف در سال صفر بتوانند تراز درآمدکل اقتصاد را نتیجه خانوارها در همه نسل
نیازمند روابط زیر هستند: )C(مصرف )L(دهند. از این رو، درآمد نیروي کار 

)15(= −1 +
)16(= (1 + )

کل ها برابر با ارزشکه مجموع ارزش داراییبه منظور سازگاري مدل نیاز است
کل داراییحالت، ارزشاینفعلی عایدات آنها باشد. درعالوه ارزشهدارایی داخلی ب

عالوه، به منظور اثر عدم هسرمایه است. بداخلی مثبت بوده و برابر با ارزش انباشت
) Dبودجه دولت (ها از طریق کسريتراز تجاري، حجم کل داراییتراز دائمی در 

گیرد، این حالت داللت بر آن دارد که خانوارها در آغاز باید بدهی ثیر قرار میأتحت ت
سازد:به دولت داشته باشند، از این رو امکان کسري دائمی را ممکن می
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)17(̅ = = 1 + ̅ + ( − ) 1 + ̅̅ −
است tشده توسط یک نسل در زمان هاي نگه داشتهارزش داراییدر این رابطه، 

شود: که به صورت زیر تعریف می
)18(= 1 + ̅1 +

است.tشده توسط نسل صفر در زمان دارایی نگه داشتهکه در آن 

بخش تولید -3-3
با اجزاي تقاضاي کل سازگار شود کهمدل تولید یک بخشی در این مطالعه فرض می

کنیم که همه بازارها به طور کامل رقابتی هستند، تکنولوژي تولید از است. فرض می
بوده و تجارت بر اساس فرض استاندارد بخش خارجی یعنی کاالهاي داخلی CESنوع 

هاي ناقص هستند و قیمت کاالي خارجی در بازار جهانی داده و خارجی، جایگزین
این فرض با فرض اقتصاد باز کوچک سازگار است. است و شده

سرمایه در چارچوب تکنولوژي کار و خدماتهاي نیرويتولید با استفاده از نهاده
شود: انجام میCESتولید 

)19(= + (1 − )
1در این رابطه  (1 − ε)جانشینی است و پارامترهاي کششϕ وβاي گونهبه

) از تولید براي بازار شوند که با سال پایه منطبق باشند. صادرات (انتخاب می
) منفک شده است. تفکیک صادرات از تولید براي بازار داخلی، براساس داخلی (

شود: ثابت به صورت زیر اعمال میجانشینیتابع تبدیل با کشش
)20([ + 1 − ] =

1در این رابطه  (1 + ε) ،کشش تبدیل است. به همین ترتیب، در سمت واردات
)، را تولید مرکب، (شده و یک نهاده) ترکیبتولید براي بازار داخلی با واردات (

کند: می
)21(= + (1 − )

براي مصرف خانوار، سرمایه تواند تواند نهاده مرکب میسرانجام، این نهاده مرکب می
گذاري یا مصرف دولت، مورد استفاده قرار گیرد. این موضوع به شرط زیر جهت تراز 

کل داللت دارد:بین عرضه و تقاضاي
)22(= + +



١٤١عوامل تولید بر ظرفیت صادراتی دوجانبه ایران و اتحادیه اروپاوري کل بررسی تأثیر بهره

 بستن مدل و فرآیند حل -3-4
ولتی دبه منظور ایجاد پایه منطقی براي تحلیل رفاه، مصرف دولت، همانند انتقاالت 

شود. هنگام ارزیابی این اثرات تغییر سیاست، به خانوارها، در سطح پایه ثابت فرض می
در دهیم. دود را مورد توجه قرار میدولت در هر دوره یا کل افق نامحتراز بودجه

هاي در هر دوره تعدیل شده تا رابطه زیر حالت تراز بودجه دولت در هر دوره، مالیات
قرار شود: 

)23(Φ + = Γ
دهد که برابر را نشان میtجزء اول در رابطه باال، کل درآمد مالیاتی دولت در سال 

است با: 
)24(Φ = + 	+

هزینه دولت را نشان Γدهد. تجاري را نشان میجزء دوم در این رابطه ارزش کسري
برابر با است با:دهد که می

)25(Γ = +
قیمت نهاده هاي مالیاتی هستند و هاي نسبی و نرخقیمتو در روابط فوق، 

) است.مرکب (

هاي تجربییافته-4
اولیه حل گردید، تا بر اساس آن در این پژوهش ابتداء مدل براي یک حالت تعادل

دست آید. بعد از حل ها در تابع تولید بهپارامترهاي مدل نظیر سهم نهادهبرخی از 
مدل در حالت پایه، سناریو پیري جمعیت در قالب کاهش نرخ رشد جمعیت در مدل 
اعمال گردید و نتایج حاصل از حل مدل بر روي متغیرهاي هدف محاسبه شد. سیستم 

28ی مختلطمیلتکمسئلهبا رویکردGAMS27افزار معادالت مدل در محیط نرم

(MCP)کنندهحلو با استفاده ازPATH هاي است. بخشی از دادههشدمحاسبه
) سال SAMمورد استفاده براي حل این مدل، از ماتریس حسابداري اجتماعی (

این، برخی دیگر از مقادیر برونزا براي حل براست. عالوهایران استخراج شده1390
است. مقادیر پارامترهاي برونزا به شرح مدل، بر اساس مطالعات دیگران، استخراج شده

است:1جدول 

27 General Algebraic Modeling System
28 Mix Complementarity Problem
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مقایر پارامترهاي پژوهش.:1جدول
مطالعهمقدارپارامتر
بر اساس گزارش بانک مرکزيدرصد5نرخ بهره واقعی ساالنه 

بر اساس گزارش بانک مرکزيدرصد5نرخ تنزیل ساالنه 
)1391زاده و دیگران (کریم25/0اي دورهمعکوس کشش بین

)1987اوئرباخ و کوتلیکف (8/0کشش جانشینی بین مصرف و فراغت 
کشش تبدیل بین مصرف داخلی و 

صادرات 
فرض محقق4

فرض محقق4واردات 29کشش آرمینگتون
هاي پژوهشمأخذ: یافته

ش امزیت اصلی مدل پویاي تعادل عمومی نسبت به نسخه ایستاي مدل بر توانایی
(در این پژوهش، هاي مختلفمدت و بلندمدت سیاستجهت انتقال اثرات کوتاه

جدد ممالیاتی) بر مسیر رشد اقتصاد از طریق اثراتشان بر تشکیل سرمایه و توزیع
مدت هاي پویا، فرآیند انباشت سرمایه هم در کوتاهباشد. در مدلنابع میبخشی مبین

انداز خانوارها و پس-ایی درونزا از طریق تصمیمات مصرفو هم در بلندمدت، بگونه
دن بازار بوگذاري توسط تولیدکنندگان و درجه بازدولت، تصمیمات تخصیص سرمایه

دهد که اثرات اصالحات ین اجازه را میشود. ساختار مدل به ما اسرمایه اتخاذ می
مالیاتی مختلف را بر متغیرهاي کالن اقتصادي مورد ارزیابی قرار دهیم. 

الیات و مالعه، کاهش نرخ مالیات بر دستمزدبه منظور دستیابی به اهداف  این مط
اقتصادي، موجودي سرمایه بر متغیرهاي رشددرصد20سرمایه به میزان بر درآمد

پویا شود. با توجه بهسازي میهاي تداخلی شبیهاقتصادي به شکل پویاي نسلو رفاه
توان در مورد اثرگذاري هر بودن مدل، بر اساس روند تغییرات متغیرهاي هدف می

هاي یادشده بحث کرد.  دوره زمانی مورد مطالعه در برگیرنده یک از انواع مالیات
اند. یگر در مدل فرض شدهسال از یکد5نسل بوده که با اختالف 150

اثر اصالحات مالیاتی بر رشد اقتصادي-4-1
درصدي 20اقتصادي براساس  کاهش مالیاتی بر رشدسازي دو سیاستنتایج شبیه

دهد هاي این جدول نشان میارائه شده است. یافته2جدولاقتصادي دربر رشد
022/0پایدار اولیه به میزانپایدار در وضعیتشده یک نرخ رشدسازيشبیهاقتصاد 

سرمایهشده در نرخ مالیات بر دستمزد و مالیات بر درآمددرصد دارد. کاهش تعریف

29 Armington
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 درصد بدنبال دارد. 1/9و2/18در بلندمدت افزایش رشداقتصادي را به میزان
اقتصادي کشور مثبت بوده است.بنابراین اثر کاهش این دو مالیات بر رشد

(دستمزد) پس از مالیات نیروير دستمزد از طریق افزایش بازدهکاهش مالیات ب
دهد. کار شده و بنابراین رشد اقتصادي را افزایش میکار باعث افزایش عرضه نیروي

سرمایه نیز بازده پس از مالیات سرمایه را افزایش داده و کاهش مالیات بر درآمد
سرمایه وو افزایش موجوديبرهاي سرمایهبنابراین از طریق جایگزینی تکنیک

شود. اقتصادي را باعث میافزایش رشد

اثر اصالحات مالیاتی بر رشد اقتصادي (درصد):2جدول
رشد اقتصاديسال انتقال

نرخ مالیات برسرمایه%20کاهش نرخ مالیات بر دستمزد%20کاهش 
022/0022/0وضعیت پایدار اولیه

5043/0-044/0
1005/0-052/0-
50019/0019/0
100027/0024/0
150026/0024/0

هاي پژوهشمأخذ: یافته

درصدي در نرخ مالیات بر دستمزد در پنجمین سال اجراء، 20یک سیاست کاهش
دهد. این میزان پس از یک دهه کاهش میدرصد-043/0رشد اقتصادي را به میزان

یابد. رسد اما پس از آن میزان کاهش رشد اقتصادي تقلیل میدرصد می-05/0به
درصد به وضعیت 026/0متغیر در نرخاینسال بعد از اجراي این سیاست 105

مایه سرشود. این سیاست در مورد مالیات بر درآمدپایدار جدید رسیده و تثبیت می
ه همراه دارد. اقتصادي را بدرصدي رشد044/0در پنجمین سال پس از اجراء کاهش

باشد. اما در درصد می-052/0این میزان کاهش تا یک دهه پس از اجراي سیاست 
ند کادامه آثار منفی کاهش مالیات بر سرمایه بر رشد اقتصادي شروع به کاهش می

سال پس از اجراي این سیاست، اثر آن بر رشد اقتصادي مثبت 40که حدود به طوري
درصد 024/0اي این سیاست رشد اقتصادي در نرخ سال پس از اجر100می شود. 

این ارقام .شودرسد و در این نرخ تثبیت میبه وضعیت پایدار جدید خود می
دهنده آن است که چه در انتقال از وضعیت پایدار اولیه به وضعیت پایدار بعدي نشان

ن ایراثیرگذاري مالیات بر دستمزد بر اقتصادأي انتقال شدت تو چه در طول دوره
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دهنده کاربرتر بودن تواند نشانباشد. این امر میبیش از مالیات بر سرمایه می
هاي تولیدي کشورمان باشد.بخش

شود که پس از شوك اولیه منفی ناشی از کاهش نرخ مالیات ) مالحضه می1(از نمودار
که طوريبهکندبر  دستمزد و سرمایه، حدود یک دهه بعد این اثر منفی شروع به کاهش می

سال این اثر مثبت شده و افزایش می یابد. 40پس از 

سرمایه بر رشد درصدي مالیات بر دستمزد و درآمد20مقایسه اثرات سناریو کاهش : 1نمودار
اقتصادي

هاي پژوهشمأخذ: یافته

اثر اصالحات مالیاتی بر تغییرات موجودي سرمایه-4-2
برسرمایهمالیات بر دستمزد و مالیات بر درآمداثرات پویاي مالیاتی کاهش در 

هاي این جدول نشان ارائه شده است. یافته3تغییرات در موجودي سرمایه در جدول
ه درصد است. مالحض008/0دهد تغییرات موجودي سرمایه وضعیت پایدارمی
تواند اثرات ساختاري بر تغییرات موجودي هاي مالیاتی میکنیم که این سیاستمی

گردد در اعمال سیاست کاهش مالیات بر دستمزد سبب میسرمایه داشته باشد. 
پنجمین سال اجراي سیاست موجودي سرمایه کاهش یافته و یک دهه این میزان 

سال پس از اجراي این 105رسد. درصد می-04/0کاهش موجودي سرمایه به
درصد 071/0موجودي سرمایه به وضعیت پایدار جدید در نرخسیاست رقم تغییرات 

شود. اعمال سیاست کاهش مالیات بر سرمایه در ابتداء رسیده و در این نرخ تثبیت می
سال پس از اجراي این سیاست 130دنبال دارد. هکاهش موجودي سرمایه کشور را ب

درصد 068/0ر نرخ تغییرات در موجودي سرمایه به وضعیت پایدار خود رسیده و د
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 شود این متغیر در سناریو نیز مشاهده می2گونه که از نمودار . همانشودتثبیت می
در مجموع رسد.  کاهش مالیات بر سرمایه دیرتر به وضعیت پایدار بعدي خود می

اي هکاهش این دو مالیات بر موجودي سرمایه کشور تاثیر مثبت دارد. با توجه به یافته
کنیم که هم در مورد انتقال از وضعیت پایدار اولیه به وضعیت ه میمالحض3جدول

ثیرگذاري مالیات بر دستمزد بر أي انتقال شدت تپایدار ثانویه و هم درطول دوره
واند تباشد. این وضعیت نیز میتغییرات موجودي سرمایه بیش از مالیات بر سرمایه می

ییدکند.أکاربربودن اقتصاد کشور را ت

اثر اصالحات مالیاتی بر تغییرات موجودي سرمایه. (درصد):3جدول
تغییرات در موجودي سرمایهسال انتقال

نرخ مالیات بر سرمایه%20کاهش نرخ مالیات بر دستمزد%20کاهش 
008/0008/0وضعیت پایدار اولیه

5023/0-023/0-
1004/0-041/0-
50055/0055/0
100072/0068/0
150071/0068/0

هاي پژوهشمأخذ: یافته

درصدي نرخ مالیات بر دستمزد و مالیات بر 20اي سناریوهاي کاهش اثر مقایسه
نشان داده شده است. 2سرمایه در نمودار 

سرمایه بر تغییرات درصدي مالیات بر دستمزد و درآمد20مقایسه اثرات سناریو کاهش : 2نمودار
موجودي سرمایه

هاي پژوهشمأخذ: یافته
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سرمایه کشور ثیرگذاري این دو سیاست بر موجوديأالگوي ت2با توجه به نمودار 
مشابه است.

اثر اصالحات مالیاتی بر تغییرات رفاه-4-3
سرمایه از طریق تغییر قیمت بعد از تغییرات مالیات بر دستمزد و مالیات بر درآمد

قیمت کاال و خدمات خواهد شد و بنابراین مالیات عوامل تولید منجر به تغییر 
رار ثیر قأمطلوبیت افراد زنده در زمان اعمال سیاست و متولدشده بعد از آن را تحت ت

ا هگیري تغییرات رفاهی ناشی از تغییرات مالیاتدهد.  در این پژوهش  جهت اندازهمی
نشان پژوهشهاي است. یافتههیکسی استفاده شدهCVاز معیار تغییرات جبرانی 

سرمایه هر دو بر مطلوبیت افراد دهد کاهش مالیات بر دستمزد و مالیات بر درآمدمی
بلندمدت زنده در زمان اعمال سیاست اثر داشته و باعث زیان رفاهی شده است اما در

ه، پایدار اولیاست. نسبت به وضعیتهاي بعدي این زیان کاهش یافتهو براي نسل
مدت براي خانوارها تحت سناریو تعریف شده براي مالیات بر تغییرات رفاهی بلند

-5/12و-5/6ترتیب زیان رفاهی به میزانهدستمزد و مالیات بر درآمدسرمایه ب
دنبال دارد. اجراي سناریوهاي کاهش نرخ این دو مالیات، باعث کاهش درآمد هدرصد ب

هاي مختلف (از جمله گردد. بنابراین، توانایی دولت جهت پرداخت هزینهدولت می
کاهد.   نموده و همین امر از رفاه خانوارها میکاهش پیداها)یارانه

(درصد)اثر اصالحات مالیاتی بر رفاه:4جدول
تغییرات در رفاهسال انتقال

نرخ مالیات بر سرمایه%20کاهش نرخ مالیات بر دستمزد%20کاهش 
-وضعیت پایدار اولیه 046/0048/0-

5- 05/0- 051/0
10- 05/0- 051/0
50- 043/0042/0
100- 043/0- 042/0
150- 043/0- 042/0

هاي پژوهشمأخذ: یافته

دهد که اجراي هر دو سیاست، کاهش نشان می3نتایج اعمال این دو سیاست در نمودار
دنبال داشته اما در بلندمدت میزان این زیان کاهش یافته ههاي مختلف را بمطلوبیت نسل

است. 
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 سرمایه بر رفاهدرصدي مالیات بر دستمزد و درآمد20مقایسه اثرات سناریو کاهش : 3نمودار

هاي پژوهشمأخذ: یافته

گیري بحث و  نتیجه-5
اخیر ي عمومی در چند دههآمیز بین اقتصاددانان بخشیکی از موضوعات مناقشه

وان از تبندي بر اقتصاد را میموضوع انتخاب پایه مالیاتی مناسب است.  اثرات مالیات
هاي اقتصادي و رفاهی یا بازتوزیعی مورد بحث قرار داد. مخالفان مالیات بر جنبه

ایه کار و سرمکنند که مالیات بر درآمد عوامل تولید از جمله نیرويدرآمد استدالل می
کاهد. جهتاقتصادي میسرمایه از رشدانداز و انباشتنفی بر پسثیر مأاز طریق ت

جزیی و تعادل عمومی بندي بر اقتصاد از دو نوع تحلیل تعادلتحلیل اثرات مالیات
ثرات دلیل در نظر گرفتن اهعمومی مالیاتی از نوع پویا بشود. تحلیل تعادلاستفاده می

تغییرات مالیاتی از اهمیت و جایگاه بسیار مدت و بلندمدت اثرات وضع و یا کوتاه
اي برخوردار است.ویژه

هاي تداخلی پذیر نسلدراین مقاله در چارچوب یک مدل تعادل عمومی محاسبه
(OLG-CGE)اقتصادي و رفاهی تغییرات در مالیات بر دستمزد به اثرات پویا کالن

ي پرداخته شد. در این درصد20و مالیات بر درآمد سرمایه در قالب سناریو کاهش 
شده و سپس مدل ابتداء مقدار متغیرهاي هدف در یک وضعیت پایدار اولیه محاسبه

ها بر این وضعیت و مسیر انتقال آن به وضعیت پایدار اثرات پویا اعمال این سیاست
مدلساسبعدي موردبررسی قرار گرفته است. مدل مورد استفاده در این مقاله برا
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) است که براساس 2001) و راسموسین و روسرفورد (1987کف (اوئرباخ و کوتلی
هاي پژوهش نشان داد که سیاست است. یافتههاي اقتصاد ایران تعدیل شدهویژگی
درصدي نرخ مالیات بر دستمزد و  و همچنین کاهش مالیات بر سرمایه 20کاهش

پویاي مالیاتی دنبال دارد. تحلیل اثرات هاقتصادي را بدر بلندمدت افزایش رشد
همچنین نشان داد که اعمال این دو سیاست در بلندمدت سبب افزایش موجودي 

شود. اما اثر مالیات بر دستمزد بر رشد اقتصادي و تغییرات موجودي سرمایه کشور می
گیري توان نتیجهسرمایه بیشتر از مالیات بر سرمایه ارزیابی شده است. همچنین می

اقتصادي و تغییرات زد و مالیات بر درآمدسرمایه بر رشدنمود که مالیات بر دستم
ها مطابق انتظارات سرمایه کشور در بلندمدت اثر منفی دارد. این یافتهموجودي

)، المبانتوبینگ و 2007()، میلز2005(تئوریک بوده و همچنین با نتایج بیلور
باشد. ) همسو می2013(و امیر و دیگران)2012()، اورمچئا و یوو2012(ایچاهیشی

ي اصالحات کاهش نرخ مالیاتی جهت تحلیل تغییرات رفاه خانوارها در نتیجه
شد. تحلیل اثرات رفاهی نشان داد که هیکسی استفادهCVاز معیار تغییرات جبرانی 

.هاي مختلف را در پی دارداعمال سناریوهاي پژوهش در مجموع کاهش رفاه نسل
درآمدهاي دولتی درنتیجه کاهش درآمدهاي مالیاتی ناشی آمدن این موضوع، از پائین

تا  سها در یک رابنابراین اثرات اقتصادي و اثرات رفاهی ناشی از این سیاست.شودمی
نتقال در مورد اگیري در انجام اصالحات مالیاتیدولت جهت تصمیمنیستند. درنتیجه، 

به یه، باید عالوه بر اثرات اقتصاديکار و سرمايمالیاتی در بین عوامل تولید نیروپایه
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