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چکیده:
اقتصادي ها و رشدي بین مالیاتبرانگیز در اقتصاد رابطههاي بحثیکی از پرسش

هاي بر دستمزد، مالیات(ي اخیر موضوع اثرات ساختار مالیاتیاست. در چند دهه
است. در این بر اقتصاد کشورها بسیار مورد توجه قرار گرفتهسرمایه و مصرف)درآمد

گذاري، تولیدمالیاتی بر سرمایهمقاله جهت تحلیل دقیق و جامع اثرات اصالحات
عمومی از نوع ایستا و پویا هاي تعادلتولید در کشور از مدلداخلی و ساختارناخالص

داد که عمومی ایستاي پژوهش نشانهاي تحلیل تعادلاست. یافتهاستفاده شده
گذاري داخلی و سرمایهناخالصسرمایه بر تولیدمالیات بر دستمزد و مالیات بر درآمد

است. همچنین ارزیابی شدهمثبتکه اثر مالیات بر مصرف اثر منفی داشته درحالی
ثیر را بر أاي نشان داد مالیات بر دستمزد بیشترین تمقایسهسازي ایستايشبیهنتایج 

سرمایه و مصرف قرار هاي بر درآمدترتیب مالیاتهاقتصاد کشور دارد و پس از آن ب
دارند. نتایج تحلیل پویا نیز نشان داد که در بلندمدت مالیات بر دستمزد نسبت به 

سرمایه تاثیر بیشتري بر اقتصاد کشور دارد. مالیات بر درآمد
JEL:H21 ،H24 ،D58ي بندطبقه

تداخلی، اصالحات هايعمومی پویاي نسلعمومی ایستا، مدل تعادلتعادلمدلهاي کلیدي:واژه
اقتصاديمالیاتی، رشد

 ،دانشیار، استادیار و دانشجوي دکتري اقتصاد دانشگاه اصفهانبه ترتیب.
(sameti.majid.ui@gmail.com)
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مقدمه- 1
هاي مالی و بهبودها از اخذ مالیات اهدافی چون تامین درآمد، اجراي سیاستدولت
ابزار سیاستها به عنوان یکی از مهمترینمالیاتکنند. درآمد را دنبال میتوزیع

ي ها و همچنین توسعهاقتصادي، تثبیت قیمتمالی نقش بسیار مهمی در رشد
عنوان هیافته مالیات بکنند. امروزه در کشورهاي توسعهاجتماعی ایفا میعدالت

هاي آید. در کشور ما، بویژه در سالشمار میهمهمترین منبع درآمدهاي دولتی ب
یافته اما کشور بهبودآن در بودجهدولت و جایگاهیاخیر وضعیت درآمدهاي مالیات

ي به اهمیت مالیات، در همهتوجههمچنان با وضعیت مطلوب فاصله دارد. با
اسالمی اصالحات جدیدي در نظام مالیاتی کشور ساله بعد از انقالبهاي پنجبرنامه

کشور، است. یک شاخص متداول جهت بررسی وضعیت مالیات در هر پیشنهاد شده
تا 49داخلی است. این نسبت در برخی از کشورها ناخالصنسبت مالیات به تولید

04/0از رقم ناچیز 1357- 86درصد است. در کشورمان، این نسبت براي دوره55
افزوده از ابتداي است. با اجراي قانون مالیات بر ارزشدرصد افزایش یافته06/10به 

درصد 6/19به 1391و در سال5/12سال به، رقم فوق در این1387مهرماه 
دهنده نشانداخلیناخالصبودن نسبت مالیات به تولیداست. پائینافزایش یافته

متوسط 1357- 91هاي مالیاتی کشور است. براي دورهاستفاده کامل از ظرفیتعدم
درصد و براي درآمدهاي 4/53سهم درآمدهاي نفتی در ترکیب درآمدهاي دولت

بودن دهنده غالباست. این موضوع نشاندرصد بوده3/34لیاتی این رقم ما
دولت است. در طی سالیان متمادي درآمدهاي حاصل از درآمدهاي نفتی در بودجه

خام، دولت را از اجراي اصالحات اساسی در نظام مالیاتی بازداشته و فروش نفت
با کشورهاي پیشرفته را همین امر فاصله زیاد بین وضعیت مالیاتی موجود کشور 

هاي اخیر با توجه به نوسانات شدید قیمت نفت و است. تنها در سالباعث شده
گذاران اقتصادي کشور به درآمدهاي هاي خارجی، توجه سیاستیافتن تحریمشدت

است. فروشی نفت معطوف شدهمالیاتی به عنوان جایگزین درآمدهاي حاصل از خام
همراه دارد هالیاتی، افزایش درآمدهاي مالیاتی دولت را بهاي مچند افزایش نرخهر

ها از سرمایهدنبال دارد از جمله: فرارهکشور باما پیامدهاي منفی نیز براي اقتصاد
گذاري و تولید و غیره. انداز، کاهش سرمایهمالیاتی، کاهش پسکشور، افزایش فرار

مالیاتی نیز از اهمیت زیادي برخوردار مالیاتی انتخاب پایهبنابراین، عالوه بر نرخ
بار سایر هاي دولتی از آثار زیاناست. افزایش سهم مالیات جهت تامین هزینه
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 کاهد. یک معیار مهم در این زمینه نسبت هاي کسب درآمد توسط دولت میروش
هاي جاري دولت است. براي کشورمان، محاسبات نشان ها به پرداختمالیات

برابر با1378است. این رقم فقط در سال بسیار نوسان داشتهقمدهد این رمی
درصد بیشتر گاه از پنجاههیچ1357-91هاي دورهاست و براي بقیه سالبوده4/59

ها دولت که در کشورمان در طی این سالاستموضوع بیانگر آناست. ایننشده
تر به ي و از همه مهمهاي جاري خود نیز به سایر منابع درآمدتامین هزینهجهت

کشور به نفت براي اقتصاد کشور است. وابستگی بودجهدرآمدهاي نفتی وابسته بوده
اقتصادي، افزایش نرخ بیکاري، نرخ دولت، رکودشدن بدنهآثار منفی از جمله بزرگ

دنبال هقبیل را باینخواري و ازطبقاتی، گسترش رانترقمی، افزایش شکافتورم دو
هاي شناسایی پایهاست. با توجه به نقش درآمدهاي مالیاتی در اقتصاد کشور، داشته

ثیر آنها بر اقتصاد کشور از اهمیت بسیار زیادي برخوردار أو بررسی تمناسب مالیاتی 
است. 

نسب مالیات به متغیرهاي اقتصادکالن منتخب و سهم نفت از کل درآمدهاي دولت: 1نمودار

ایراناسالمیجمهوريمرکزيبانکخذ:أم

باشد. در ایران میبندي اثرات رشدي اصالحات مالیاتهدف این پژوهش تحلیل
عمومی ایستا و پویا استفاده جهت دستیابی به این هدف از دو مدل تعادل

عمومیهاي تعادلموضوع و سپس مدلاست. در ادامه، ابتدا ادبیات و پیشینهشده
شده اثرات شود. در بخش بعدي تحت سناریوهاي تعریفتشریح میاستفاده مورد
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گردد. سرانجام، در بخش پایانی مقاله کاهش مالیات بر متغیرهاي هدف محاسبه می
گردد.گیري و پیشنهادات ارائه مینتیجه

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

2تحلیلی از دولت در یک اقتصاد غیرمتمرکز بر اساس مدل رمزي1بالنچارد و فیشر

شوند. آنگاه آثار صورت برونزا تعیین میههاي دولت بکنند که در آن هزینهارائه می
بر وضعیت تعادلی مورد بحث - مینأبر حسب روش ت- هاي دولتتغییرات هزینه

سرانه وضع کند در وضعیت صورت هبمقطوعاست. چنانچه دولت مالیاتقرار گرفته
خصوصی رفت مصرف بخشصورت کامل موجب پسههاي دولت بیکنواخت هزینه

سرمایه سرمایه ندارد. چنانچه دولت بر بازدهشود ولی هیچ اثري بر موجوديمی
خصوصی برگرداند این مالیات صورت مقطوع به بخشهمالیات ببندد و درآمدها را ب

لیات بر گذارد. در این حالت ماثیر میأمنابع تبر تخصیصو قطعاًزا بوده اختالل
ثیر أتیکنواخت مصرف وضعیتو همچنین میزانسرمایهسرمایه بر موجودي 

تداخلی هاينسلالگويبر اساساین،برعالوهشود. گذاشته و سبب کاهش آن می
شود، میها جبران دولت که از طریق افزایش متناظر در مالیاتافزایش مخارج

(بالنچارد دهدو همچنین مصرف را کاهش مییکنواختسرمایه وضعیتموجودي
).1376و فیشر، ترجمه ختائی و محمدي، 

تحلیلی تئوریک از اثر مالیات بر درآمد)1980(3و اتکینسوناستیگلیتز
زندگی ارائه سرمایه در قالب دو الگوي رشد نئوکالسیک و همچنین مدل چرخه

سرمایه دارد. انداز و انباشتاند. در هر دو مورد مالیات اثر منفی بر پسنموده
) با انجام یک سري تعدیالت نقش دولت را به 2004(4مارتین- بارو و ساال 

متوازن را که دولت بودجهاستاند. فرض بر ایناولیه رمزي اضافه نمودهمدل رشد
؛ τخصوصی، دارایی؛ درآمدτدستمزد، ها بر درآمدکند. مالیاتاجراء می
که هر خانوار استشوند. فرض بر این؛ وضع میτها، و بر عواید بنگاهτمصرف، 

سرمایه به طور مؤثري مشمول در مدل آنها درآمدکند. مقدار ثابتی کار عرضه می

1 Blanchard and Fisher
2 Ramsey
3 Atkinson and Stiglitz
4 Barro and Sala- Martin
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 که این عواید به هنگامیبار در سطح بنگاه در نرخ شود، یکمضاعف میمالیات
که این درآمد را هنگامیگیرد و بار دوم در سطح خانوار در نرخ بنگاه تعلق می

مقدار نمودنصورت ثابت فرضکند. دراي دریافت میهاي اجارهعنوان پرداختبه
اختالل بوده و بر شرایط مالیات بر درآمد و دستمزد فاقدکار، نرخنیرويعرضه

صورت باشد، در اینفراغت وجود داشته- ي ندارد. اما اگر انتخاب کارثیرأتتعادلی 
، نرخ مالیات بر بودن تواند باعث تغییر تعادل شود. در صورت ثابتمی

کند اما تغییرات احتمالی آن، ثر نمیأمصرف انتخاب مصرف را در طول زمان مت
فراغت، - دهد. با وجود انتخاب کارمیقرار ثیر أتجاري و آتی را تحترشد مصرف

دهد. ازقرار میثیر أتکار، تعادل را تحتبر عرضه نیرويثیر أتثابت با حتی یک 
ها بر وضع مالیاتانداز دارند، بنابراینها، تمایل به  کاهش پسکه این مالیاتآنجا

دت منجر درآمد ناشی از سرمایه به کاهش در سطح سرمایه و مصرف در بلندم
شود. می

پیشینه پژوهش-2-2
پذیر ایستا محاسبهعمومی) با استفاده از یک مدل تعادل1382(، ذالنوردر ایران

سرمایه در بر فروش، مالیات بر دستمزد و مالیات بر درآمدهاياثر وضع مالیات
است. بر متغیرهاي عمده اقتصادي ایران بررسی نمودهبخش صنعت را

عمومی توسط بندي در چارچوب الگوي تعادلاولیه در زمینه مالیاتتحقیقات
عمومی است. هاربرگر در این مطالعات یک مدل تعادل) انجام شده1962(5هاربرگر

بدون است. ) را مورد بررسی قرار دادهکار و سرمایه(نیرويبخشی، دو عاملیدو
مدل را با استفاده از یک عمومی فعلی، هاربرگر اینهاي تعادلشباهت به مدل

ي بعدي است. در مطالعهسازي موضعی حل نمودهها و فروض خطیسري تقریب
پذیر مالیاتی را براي محاسبهعمومی) مدل تعادل1972(6شون و والی

مطلوبیت از نوع تقاضا از توابعها در طرفاند. آنبررسی قرار دادهمتحده موردایاالت
تولید از نوع کششگروه درآمدي و در طرف عرضه از توابع12براي7داگالس- کاب

تداخلی هايکاربرد مدل نسلاند. براي دو صنعت استفاده نموده8ثابتجانشینی

5 Harberger
6 Shoven and Whalley
7 Cobb-Douglas
8 Constant Elasticity Substitution (CES)
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است. مدل او توسط یک مدل) آغاز شده1981(9وسیله سامرزهعمومی بدر تعادل
وسیله عرضه هزندگی بچرخهپیوسته بر اساس کاالیی، زمانتداخلی  تکهاينسل

شود. او با استفاده از مدل خود بین مشخص میکار ثابت و انتظارات نزدیکنیروي
درصد 10بندي بر سرمایه را به مصرف، منفعت رفاهی حاصل از شیفت از مالیات

) در 1987(10است. آئروباخ و کوتلیکفمتحده تخمین زدهتناخالص ملی ایاالتولید
زندگی مرسوم که در آن اي چرخهخودشان بجاي استفاده از مدل دو دورهتحلیل 

شوند از فروض کنند و در دوره دوم بازنشسته میافراد در دوره اول زندگی کار می
ر زمان گذارد که در هفرض را بر این میاند. مدل آنها نمودهتري استفاده واقعی

21شود. افراد بالغ جدید بالغ میتداخلی افرادنسل55مفروض بخش خانوار شامل 
هاي متحده یافتهسال عمر کنند. براي ایاالت75رودسال سن دارند و انتظار می

درصد در 15دهد که انتقال از یک مالیات بر درآمد با نرخ ها نشان میآن
پایه به:وضعیت

سرمایه را در درصد افزایش و تشکیل19انداز را پسمصرف، نرخبرمالیات-1
دهد.داري افزایش میبلندمدت بطور معنی

سرمایه را بطور درصد افزایش و تشکیل8انداز را پسدستمزد، نرخبرمالیات-2
دهد.مالیم در بلندمدت افزایش می

سرمایه را در درصدکاهش و تشکیل32انداز را پسسرمایه، نرخدرآمدبرمالیات-3
دهد.داري کاهش میمعنیطور هبلندمدت ب

زندگی عمومی چرخه) با استفاده از مدل تعادل2005(11جوکیش و کوتلیکف
اند. این مالیات متحده پیشنهاد نمودهرا براي ایاالت12منصفانهپویا یک مالیات
شرکتی و دارایی را با فردي، درآمدهاي بر حقوق و دستمزد، درآمدمنصفانه مالیات

ها، این تغییرات سازي آنکند. مطابق شبیهمصرف جایگزین میبریک مالیات
حاضر تقریباَ دو برابر متحده را در پایان قرنسرمایه ایاالتسیاستی موجودي

نمود. خواهد

9 Summers
10 Auerbach and Kotlicoff
11 Jokish and Kotlikoff
12 Fair Tax
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 ) با استفاده از مدل پویاي آئروباخ و کوتلیکف به تحلیل اثرات 2005(13للدو
انتقاالت و معامالتوشرکتی، نقلدرآمدهايهاي بر اقتصادکالن و بازتوزیعی مالیات

دهد افزایش هاي او نشان میاست. یافتهو مصرف در کشور برزیل پرداختهمالی
) با 2005(14شود. بیلورمصرف باعث افزایش رشد و رفاه میبراتکاء به مالیات

اقدام به مالیاتی، پویا اختالالتپذیرعمومی محاسبههاي تعادلمروري بر تحلیل
دهد که ها نشان میاست. نتایج حاصل از این مدلها نمودهبندي این مالیاتدرجه

اقتصادي بیشتري کار تمایل به اثراتو نیرويسرمایهبرهاي مالیاتهر دوي کاهش
با استفاده از یک )2012(15هرنادزمصرف دارند. برهاي در مالیاتنسبت به کاهش

دستمزد را بر هاي بر درآمدپذیر اثرات حذف مالیاتمحاسبهعمومیمدل تعادل
دهد که نشان میهاي اواست. یافتهکار کلمبیا مورد ارزیابی قرار دادهبازار نیروي

) اثر مالیات 2012(16گریربیکاري دارد.حذف این مالیات اثر بسیار ناچیزي بر نرخ
-ایستاعمومیتعادلارچوب مدل فروش را در چبرخانوار و مالیاتبر درآمد
است. اثر این دو نوع مالیات بر مورد بررسی قرار دادهحسابداري اجتماعیماتریس

) و همکاران اثرات اصالحات 2013(17امیراست. اقتصادي ممکن ارزیابی شدهرشد
هاي در اند که کاهشها دریافتهاند. آنمالیاتی اخیر را در اندونزي بررسی نموده

اقتصادي را تحت فرض شرکتی رشدفردي و مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
دهد.تأثیر قرار میمتوازن تحتبودجه

مدل پژوهش - 3
مدل ایستاي پژوهش - 1- 3

استاندارد منتسب به عمومیهاي تعادلمدل ایستاي این مطالعه از نوع مدل
) بوده که با توجه به 2013(19) و دکالو و همکاران2002(18الفگرن و همکاران

13 Leldo
14 Baylor
15 Hernandez
16 Greer
17 Amir
18 Lofgren et al.
19 Dcaluwé et al.
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20.استهاي اقتصاد ایران تعدیل شدهویژگی

تولید بخش- 1- 1- 3
کنند. هر یک ها در محیط رقابتی فعالیت میشود که بنگاهفرض میدر بخش تولید

کنند هاي روي تکنولوژي تولید حداکثر میها سود خود را نسبت محدودیتاز بنگاه
تولید براي بنگاه نوعی دادهو در این رفتار، قیمت تمام کاالها و خدمات و عوامل

شود. ساختار تکنولوژي پذیر فرض میعبارت دیگر این بنگاه، قیمتهاست. بشده
شود.اي در نظر گرفته میتولید آشیانه

و ترکیب افزودهدر سطح باالي ساختار تولید، ستاده هر فعالیت از ترکیب ارزش
شود. این ترکیب بر هاي ثابت به صورت مکمل حاصل میاي با سهمکاالي واسطه

شود: انجام می21تولید لئونتیفاساس تابع
)1(=
)2(=

ام، jافزوده صنعت ارزشjVAم، اjصنعت ايکل کاالي واسطهjCIدر این روابط، 
jXSTکل صنعت ستادهj ،امjioاي در تابع لئونتیف و ضریب مصرف واسطهjv

افزوده در تابع لئونتیف است. ضریب ارزش
افزوده مورد مصرف هر صنعت از ترکیب در مرحله دوم از ساختار تولید، ارزش

کار کنیم ترکیب نیرويشود. در این مطالعه فرض میکار و سرمایه حاصل مینیروي
تولید با کششاساس تابعپذیر داشته و برانعطافنشینیو سرمایه ویژگی جا

شوند: ثابت با یکدیگر ترکیب میجانشینی
)3(= + (1 − )

کار، ام براي نیرويjصنعت تقاضايjLام براي سرمایه، jصنعت تقاضايjKآن، درکه
افزوده، پارامتر سهم براي ارزشβافزوده، پارامتر مقیاس ارزش

افزوده است. پارامتر کشش براي ارزش

هاي مختلف ها در بخشمعادله و جزئیات مربوط به متغیرهاي آن45مدل ایستاي پژوهش داراي بیش از 20
در .استتولید در متن مقاله آمدهبه بخشدلیل محدودیت حجم مقاله، فقط معادالت مربوطهباشد اما بمی

شود.آن نیاز دارند، ارسال میبهمعادالت مدل براي خوانندگانی که صورت درخواست متن کامل 
21 Leontief
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 بهینه بنگاه، تقاضاي بنگاه نوعی از ، بر اساس رفتارCESبا فرض ساختار 
صورت زیر خواهد بود: کار نسبت به سرمایه بهنیروي

)4(= 1 −
کار توسط اجاره نیروينرخjWم، اjسرمایه توسط صنعت نرخ اجارهjRآن، درکه

صورت زیر است که بهCESدر تابع افزودهتبدیل ارزشکششام و jصنعت 
شود: محاسبه می

)5(= 11 +
واسطه مصرفی بنگاه نوعی، ترکیبی مرکب کاالي شود نهادههمچنین فرض می

شود در قالب اي، فرض میاز کاالها و خدمات مختلف است. این نهاده واسطه
شود و جایگزینی تکنولوژي لئونتیف از ترکیب کاالها و خدمات مختلف، حاصل می

ها وجود ندارد: بین آن
)6(, = ,

-ضرایب دادهi, jaijام و jم توسط بنگاه اiاي کاالي واسطهمصرفi, jDIآن، درکه
ستاده هستند. 

موسسات- 2- 1- 3
کار، سرمایه و خانوارها از محل فروش نیرويشود درآمددر این مدل فرض می

ها در برگیرنده سهم درآمدهاي بنگاه. شودهاي انتقالی از دولت حاصل میدریافتی
کهاستبر اینفرض .دریافتی از سایر نهادها استانتقاالتها و اي آنسرمایهدرآمد

ها، مالیات بر کاالها و خدمات بنگاهخانوارها و درآمددولت از محل مالیات بر درآمد
کند همچنین دولت بخشی از ها درآمد کسب میو مالیات بر واردات و سایر مالیات

خارجی فرض در بخش.کندسب میاي و انتقاالت از سایر نهادها، کسرمایهدرآمد
و سرمایه،از درآمدیهایی براي ارزش واردات، بخششود این بخش پرداختیمی

هاي خارجی در کند و در مقابل، هزینهانتقاالت از نهادهاي داخلی دریافت می
داخلی دربرگیرنده ارزش صادرات و انتقاالت به نهادهاي داخلی است. تفاوت اقتصاد
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شود که خارجی نامیده میانداز بخشخارجی، پسهايها و پرداختتیبین دریاف
.تجاري استبرابر با ارزش تراز

تقاضا - 1-3- 3
شده و یا وارداتی باشد، تقاضا براي کاالها و خدمات که ممکن است در داخل تولید

گذاري، تقاضايسرمایهمصرفی خانوارها، تقاضايواسطه، تقاضايشامل تقاضاي
شود خانوارها تجارت است. فرض مینقل با حاشیهودولت و تقاضاي به عنوان حمل

گذاري در برگیرنده هستند. تقاضا براي سرمایه22گري- مطلوبیت استونداراي تابع
ءانبار است. دو جز) و تغییرات در موجوديGFCF(ناخالصثابتتشکیل سرمایه

شود کل میاز یکدیگر منفک هستند. فرضگذاري سرمایهشده از تقاضايیاد
انداز تعیین پس- گذاريگذاري توسط محدودیت تعادل سرمایههزینه سرمایه

نهایی کاالها و شود. عالوه بر مصرفزا فرض میانداز درونآن، پسدرشود کهمی
عنوان کااليشده در پروسه تولید بهخدمات، بخشی از کاالها و خدمات تولید

گیرند. مورد استفاده قرار میايواسطه

خارجی عرضه تولیدکنندگان و تجارت- 4- 1- 3
دهد. خارجی را مورد بررسی قرار میداخلی با بخشاین بخش روابط تجاري اقتصاد

این روابط شامل عرضه براي صادرات و تقاضا براي واردات است. این دو رابطه بر 
عرضه متفاوت و رفتار عرضه نسبت به منابعداخلی اساس تصریح رفتار خریداران

کوچک لحاظ آید. در این مدل، فرض کشوردست میداخلی بهتولیدکنندگان
شده، جهانی بوده و ثابت است آن، قیمت کاالهاي مبادلهشود که در نتیجهمی

شوند). (قیمت واردات و صادرات برونزا فرض می
به دو بازار داخلی و خارجی عرضه تولید هر صنعتکهاستبر اینفرض 

نمودنشود. مبناي میزان عرضه در هر یک از بازارها نیز بر اساس رفتار حداکثرمی
شود جانشینی ناقص بین تولید براي بازار شود. فرض میدرآمد، بنگاه تعیین می

داخلی و تولید براي صادرات وجود دارد. رفتار خریدار با رفتار تولیدکننده متقارن
محلی جانشین ناقص براي واردات هستند به بیانشود تولیداتاست، فرض می

رو، کاالهایی که در بر حسب مبدا تولیدشان، ناهمگن هستند. ازاینهادیگر، کاال

22 Stone- Geary
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 شوند، کاالهایی مرکب هستند که از ترکیب تولیداتبازار داخلی تقاضا می
شوند. (داخلی) و کاالهاي وارداتی حاصل میمحلی

هاقیمت- 5- 1- 3
هزینه هر واحد تولید صنعت یک .اندهاي مختلفی در مدل تعریف شدهقیمت
قیمت .استاي تجمیع شدهواسطهافزوده و مصرفهاي ارزشوزنی از قیمتجمع

اي هاي واسطههاي کاالي نهادهشده ترکیبی از قیمتاي تجمیعواسطهمصرف
کار و هاي نیرويافزوده، ترکیبی از قیمتارزشطور قیمت صنعت است، همین

المللی یا بینصنایع صادرکننده امکان فروش تولیدشان را در بازار. سرمایه است
وزنی از قیمت ها جمعشده آنرو، تولید تجمیع. ازاینا هستندداخلی داربازار

در نهایت د. کنقیمت، پیروي میکه از اصل تجمیعدست آمده در هر بازار استبه
، GDPکننده تعدیلاست؛ شاخصقیمت در مدل تعریف شدهچهار شاخص

هايقیمت هزینهگذاري و شاخصقیمت سرمایهکننده، شاخصقیمت مصرفشاخص
عمومی. 

تعادل در مدل -6- 1- 3
که عرضه و تقاضا در بازار کاالها و خدمات و بازار براي حل مدل ضروري است

اندازهاي گذاري باید با مجموع پسسرمایهباشند. همچنین هزینهعوامل در تعادل 
داخلی باید نهادها برابر باشد. مجموع عرضه هر یک از کاالها توسط تولیدکنندگان

کاال براي شده در داخل باشد. در نهایت، عرضهتولیديبرابر با تقاضا براي کاال
.آن برابر باشديصادرات باید با تقاضا

ل پویاي پژوهش مد- 2- 3
هاي پویا از نوع مدلپژوهش، در این مطالعه مدلمنظور دستیابی به اهدافبه

) و راسموسین و 1987(تداخلی بر اساس چارچوب اوئرباخ و کوتلیکفهاينسل
سمت . 24استایران طراحی شدهبه ساختار اقتصادتوجه) و با2001(23روسرفورد

)، Rسرمایه (ملی مرتبط با درآمدهاي ترازبرگیرنده حساباقتصاد در تقاضاي کالن
23 Rasmussen and Rutherford

کل، تولید و قواعد بستن مدل هاي تقاضايدلیل محدودیت حجم مقاله، فقط معادالت مربوط به بخشهب42
به آن نیاز معادالت مدل براي خوانندگانی که در صورت درخواست متن کامل .استدر متن مقاله آمده

شود.دارند، ارسال می
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خصوصی ، مصرف بخش(T)دولت به خانوارها، انتقاالت(L)کاردرآمد نیروي
(C)خصوصیبخشاندازپس، خالص(S)دولتاولیهبودجه، کسري(D)کسري ،

سرمایه و درآمدهاي مالیات بر و خالص نرخ(I)گذاري، سرمایه(B)تجاري
.است)و(کارنیروي

شرح زیر هستند: کل بهاین ترازهاي درآمدي
)7(

انداز پس-گذاريتراز سرمایه
)8(

دولت:قید بودجه
)9(

به یکدیگر ارتباط پیدا سرمایه گذاري از طریق انباشتسرمایه و سرمایهدرآمدهاي
کنند:می

)10(1
(بعد از کسر مالیات) بهره سرمایهنرخ استهالك ثابت است. بازدهیδآن درکه

عالوه هگذاري رشد بدهد و سرمایهسرمایه را پوشش میعالوه استهالك حجمهب
به Rنسبت که این داردداللت برپایدادهد. فرض وضعیتاستهالك را پوشش می

Iصورت زیر است: به
)11(̅

ها توان این ویژگیکل اقتصاد را داریم و میکامل سمت تقاضايحالت ویژگیایندر
بخشی در تولید یکمدلسازي رفتار خانوار نوعی، مرتبط نمود.را با مسأله بهینه

کنیم که با اجزاي تقاضاي کل سازگار است. فرض میشود که این مطالعه فرض می
جانشینیکششتولید از نوع طور کامل رقابتی هستند، تکنولوژيهمه بازارها به

داخلی و خارجی کاالهايدر بخش-بوده و تجارت بر اساس فرض استانداردثابت 
هاي ناقص هستند و قیمت کاالي خارجی در بازار جهانی داده خارجی جایگزین
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 باز کوچک سازگار است. فرض با فرض اقتصادشود و اینانجام می- استشده
سرمایه در چارچوب تکنولوژيکار و خدماتهاي نیرويتولید با استفاده از نهاده

شود: انجام میثابتجانشینیکششتولید 
)12(= + (1 − )

1در این رابطه  (1 − ε)جانشینی است و پارامترهاي کششϕ وβاي گونهبه
) از تولید براي بازار (پایه منطبق باشند. صادراتشوند که با سالانتخاب می

است. تفکیک صادرات از تولید براي بازار داخلی، براساس ) منفک شده(داخلی
شود: صورت زیر اعمال میثابت بهجانشینیتبدیل با کششتابع

)13([ + 1 − ] =
1رابطه ایندر (1 + ε)ترتیب، در سمت واردات، همینتبدیل است. بهکشش

ترکیبی عنوان یک نهادهشده و به) ترکیبداخلی با واردات (تولید براي بازار
شود: می) تولید(
)14(= + (1 − )

فاده دولت، استگذاري یا مصرفخانوار، سرمایهترکیبی براي مصرفدر نهایت نهاده
شرط زیر براي تراز بین عرضه و تقاضاي کل دارد: شود. این مشخصه داللت برمی

)15(= + +
دولتی دولت همانند انتقاالترفاه، مصرفمنطقی براي تحلیلمنظور ایجاد پایهبه

که اثرات یک سیاست ارزیابی شود. زمانیپایه ثابت فرض میبه خانوارها در سطح
گیرد.توجه قرار مینامحدود مورددولت در هر دوره یا کل افقشود، تراز بودجهمی

شده تا رابطه هاي در هر دوره تعدیلدولت در هر دوره، مالیاتدر حالت تراز بودجه
زیر برقرار شود: 

)16(Φ + = Γ
دهد که برابر را نشان میtمالیاتی دولت در سال اول در رابطه باال، کل درآمدجزء

است با: 
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)17(Φ = + 	 +
دولت را هزینهΓدهد. تجاري را نشان میکسريدوم در این رابطه ارزش جزء

دهد که برابر است با:نشان می
)18(Γ = +

هاي مالیاتی هستند و هاي نسبی و نرخترتیب قیمتهها ب	ها و 	در روابط فوق
تکمیلی له أاین مدل با استفاده از روش مس) است. (ترکیبیقیمت نهاده

است.حل شده25مختلط

هاي تجربی یافته-4
هاي هاي اقتصادي بر جنبهعمومی  ارزیابی اثرات کمی سیاستهدف تحلیل تعادل
عمومیتجربی در دو بخش جداگانه تحلیل تعادلهايباشد. یافتهمختلف اقتصاد می

اثر اصالحات شود. در تحلیل ایستا پویا انجام میعمومیو تحلیل تعادلایستا
سرمایه و مالیات بر مصرف)(مالیات بر دستمزد، مالیات بر درآمدساختاري مالیاتی

درصدي بر متغیرهاي 30و15،20،25، 10، 5در قالب سناریوهاي کاهش نرخ 
و ساختار تولید سرمایه)(تغییرات موجوديگذاريداخلی، سرمایهناخالصتولید

توان شدت اثرگذاري شده میبه سناریوهاي تعریفشود. با توجه محاسبه می
شده با هاي مالیاتی را بر حسب سناریوهاي مشخصاصالحات در هر کدام از پایه
(مالیات بر ساختاري مالیاتیپویا، اثرات اصالحاتهم مقایسه نمود. در تحلیل

درصدي بر 20دستمزد) در چارچوب سناریو کاهش نرخ برسرمایه و مالیاتدرآمد
محاسبه سرمایه)، (تغییرات موجوديگذاريداخلی، سرمایهناخالصمتغیرهاي تولید

.استانجام شده26افزار تخصصی گمزمحاسبات مربوط در محیط نرماست. شده
تعادلنیاز براي مدلهاي مورداصلی دادهمنبع27اجتماعیحسابداريماتریس

شده از عمومی طراحیتعادلمنظور حل مدلپذیر است. بهمحاسبهعمومی
است. با توجه به استفاده شده1390اجتماعی سال حسابداريهاي ماتریسداده

نیاز از آن براي حل هاي موردشده و دادههاي مدل، این ماتریس تعدیل ویژگی
هاي مختلف اقتصادي در چهار بخش است. در این مطالعه، بخشمدل استخراج شده

25 Mixed Complementarily Problem
26 General Algebraic Modeling System (GAMS)
27 Social Accounting Matrix (SAM)
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 خدمات گاز و بخشومعدن، بخش نفتوشامل بخش کشاورزي، بخش صنعت
هاي مختلف خانوارهاي شهري و روستایی است. همچنین دهکتجمیع شده

و روستایی در مدل فرض شده و در قالب دو نهاد شامل خانوارهاي شهريتجمیع
تولید، ر سهم عواملنیاز براي برخی دیگر از پارامترها نظیهاي مورداست. دادهشده

است. دست آمدهسازي اقتصادي بهپارامترهاي مقیاس و غیره بر اساس روابط بهینه
تعادلهايهاي مدلبه ویژگیتوجهنهایت برخی دیگر از پارامترهاي مدل بادر

شده داخلی و خارجی و همچنین اساس مطالعات انجامصورت برونزا و برعمومی، به
است. ایران در مدل لحاظ شدههاي اقتصادیتبرخی از واقع

تحلیل ایستاي اثرات رشدي اصالحات نرخ مالیات بر دستمزد- 1- 4
30میزاندستمزد بهبردهد که کاهش نرخ مالیات) نشان می1(هاي جدولیافته

درصد و 8/2سرمایه)(تغییرات موجوديگذاريگردد سرمایهدرصد موجب می
دستمزد منجر به بردرصد افزایش یابد. کاهش مالیات15/0داخلی ناخالصتولید

تولید و بنابراین افزایش کار و همچنین کاهش هزینهافزایش عرضه نیروي
دستمزد بر برمالیاتگردد. کاهش نرخداخلی میناخالصگذاري و تولیدسرمایه
گذارد. کاهش این ثیر میأاقتصادي تهاي تولید در کشور بر حسب بخشساختار

کار موجب افزایش (دستمزد) پس از مالیات نیرويمالیات از طریق افزایش بازده
30کشاورزي کاهش شود. در بخشهاي مختلف میکار در بخشعرضه نیروي

میزانه افزوده این بخش بباعث افزایش ارزشدستمزدبردرصدي در نرخ مالیات
افزوده بر ارزشدرصد در نرخ این مالیات30شود. اثر کاهش درصد می22/0

برشود که اثر کاهش نرخ مالیاتدرصد است. مشاهده می1/0صنعت حدودبخش
کاربرترموضوع بیانگرو اینکشاورزي بیش از صنعت استدستمزد در بخش

افزوده کاهش مالیات بر دستمزد، ارزشصنعت است.بودن آن نسبت به بخش
اي که دهد، بگونهها افزایش میمراتب بیش از سایر بخشخدمات را بهبخش

هافزوده این بخش بدرصد باعث افزایش ارزش30میزانهکاهش این مالیات ب
خدمات نسبت به دهد که بخشموضوع نشان میشود. ایندرصد می7/2میزان

موضوع باعث افزایش زیاد در ارزشهاي اقتصادي کاربرتر بوده و همین سایر بخش
است.  افزوده این بخش شده
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داخلی و ناخالصلیدتوسرمایه،موجودياثر کاهش نرخ مالیات بر دستمزد بر تغییرات: 1جدول
(درصد)ساختار تولید

6سناریو5سناریو4سناریو3سناریو2سناریو1سناریومتغیر
سرمایه گذاري 

سرمایه)(تغییرات موجودي 
86/017/17/112/245/28/2

023/0048/0073/0098/0124/015/0تولید ناخالص داخلی 

ارزش افزوده 
بخش کشاورزي 

بخش صنعت 
بخش خدمات 

بخش نفت و گاز 

036/0
014/0
43/0
28/0 -

072/0
03/0
87/0
65/0-

11/0
044/0
32/1
32/1 -

147/0
059/0
77/1
84/1 -

186/0
074/0
23/2
25/2 -

224/0
09/0
7/2

67/2-
هاي پژوهش  یافتهخذ:أم

ها گاز تاثیر متفاوتی نسبت به سایر بخشونفتکاهش مالیات بر دستمزد در بخش 
افزوده در این بخش طی سناریوها مختلف و باعث کاهش ارزشاستداشته
که وگاز بیش از آندر صنعت نفتگذاريگیري در زمینه سرمایهاست. تصمیمشده
هايثیر سیاستأتتحتاي فزایندهطورهبهاي بازار باشدعالئم و سیگنالتاثیرتحت

خارجی گاز و وضعیت جذب منابعوارزي حاصل از صادرات نفتدولت، منابع
بودن آنبربودن و تکنولوژيبرسرمایهد. دو ویژگی اصلی و مهم این صنعتباشمی

هاي آن نیاز به جذب ها و طرحدلیل ماهیت پروژههاست. این صنعت ب
گذاري ها سرمایهتوجهی در این پروژهگذارانی دارد که بتوانند مبالغ قابلسرمایه

خصوصی گاز عمدتاً از عهده بخشوهاي نفتمالی طرحمینأکنند. در کشور ما ت
گاز وهاي نفتنیاز جهت طرحوردمالی مخارج است. در حال حاضر بخشی از منابع

داخلیمتقابل و فاینانس و بخش دیگر از طریق منابعدر کشور ما از طریق بیع
توان بیان نمود که کاهش درآمدهاي دولت شود. میمین مالی میأ(عمدتاً دولت) ت

گذاري دولت در صنعت هدستمزد از توان سرمایبردر نتیجه کاهش نرخ مالیات
شود. افزوده در این بخش میکاسته و باعث کاهش ارزشاز گونفت

سرمایهنرخ مالیات بر درآمداصالحات تحلیل ایستاي اثرات رشدي - 2- 4
سرمایه طی برمالیاتکه کاهش نرخدهدنشان می2هاي پژوهش در جدول یافته

موجودي(تغییرات گذاريبه افزایش سرمایهپژوهش منجر6الی1سناریوهاي
سرمایه، تولید مالیات بر درآمدشود. کاهش نرخدرصد می37/0تا06/0سرمایه) از 
ها و بنابراین داده و این امر تولید در این بخشبرتر افزایشهاي سرمایهرا در بخش
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 دهد که نشان می2هاي پژوهش در جدولدهد. یافتهاقتصادي را افزایش میرشد
به افزایش تولیددرصد منجر30میزان هسرمایه ببر درآمدمالیات کاهش نرخ

و1گردد. با مقایسه ارقام جداول درصد می012/0میزان هداخلی کشور بناخالص
گذاري و تولیددستمزد، سرمایهبرمالیاتکنیم که کاهش نرخمشاهده می2

دهنده تواند نشانامر میایندهد کهداخلی را در کشور بیشتر افزایش میناخالص
سرمایه از کاهش مالیات بر درآمدکلی باشد.طورهکشور، ببودن اقتصادکاربر

داده و سرمایه را افزایشسرمایه، موجوديبازدهی پس از مالیاتطریق افزایش 
طور مثال، هکار کنند. بتولید را جایگزین نیرويها این عاملشود بنگاهباعث می
کشاورزي را افزوده بخشدرصد ارزش30میزان هسرمایه بلیات بر درآمدکاهش ما

صنعت ارزشدهد. اجراي این سیاست در بخشدرصد افزایش می09/0حدود
دهد. درصد افزایش می3/0افزوده این بخش را تقریباً

ناخالصتولیدسرمایه، موجوديکاهش نرخ مالیات بر درآمدسرمایه بر تغییراتاثر :2جدول
(درصد)داخلی و ساختار تولید

6سناریو5سناریو4سناریو3سناریو2سناریو1سناریومتغیر
گذاري سرمایه

سرمایه)موجودي(تغییرات 
06/012/0183/024/029/037/0

002/0004/0005/0008/0009/0012/0تولید ناخالص داخلی 

ارزش افزوده 
بخش کشاورزي 

بخش صنعت 
بخش خدمات 

بخش نفت و گاز 

014/0
048/0
011/0-
11/0 -

028/0
096/0
023/0-
21/0 -

043/0
14/0

034/0-
327/0-

054/0
192/0
045/0-
44/0 -

071/0
24/0

057/0-
55/0 -

086/0
288/0
068/0-
654/0-

هاي پژوهشخذ:یافتهأم

صنعت، این سیاست نسبت به کاهش بخشدلیل شدت استفاده از سرمایه در هب
دهد. قرار میثیرأتافزوده بخش فوق را بیشتر تحتدستمزد ارزشبرنرخ مالیات

صنعت کشور است. کاهش نرخ مالیات بر بر بودن بخشدهنده سرمایهاین امر نشان
سرمایه و کاهش استفاده از خدمات موجب افزایش موجوديسرمایه در بخشدرآمد
سرمایه سبب افزایش تولید در این بخش گردد. افزایش موجوديکار مینیروي

اي نیست که جبران کاهش تولید ناشی از کاهش اندازهشود اما این افزایش بهمی
خدمات کاهش افزوده بخشکار را در این بخش نماید، لذا ارزشعرضه نیروي
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درصد باعث 30میزان سرمایه بهمددرآبریابد. بنابراین، کاهش نرخ مالیاتمی
هاي درصد کاهش یابد. یافته07/0اًخدمات حدودافزوده در بخششود ارزشمی

افزوده دهد که اجراي این سیاست نیز به کاهش در ارزش) نشان می2(جدول
گاز منجر شود.وبخش نفت

تحلیل ایستاي اثرات رشدي اصالحات نرخ مالیات بر مصرف- 3- 4
گذاري و تولیددرصد سبب کاهش سرمایه30میزان همصرف ببرنرخ مالیاتکاهش

. )3(جدولاستدرصد شده0022/0و 12/0میزان هترتیب بهداخلی بناخالص
شود که این مالیات نسبت به دو مالیات قبلی کمترین اثر را بر مشاهده می

مطابق با انتظارات تئوریک گذاري و تولید در کشور دارد و این موضوع سرمایه
باشد.می

داخلی و ناخالصسرمایه، تولیدموجوديکاهش نرخ مالیات بر مصرف بر تغییراتاثر:3جدول
(درصد)ساختار تولید

6سناریو5سناریو4سناریو3سناریو2سناریو1سناریومتغیر
سرمایه گذاري 

(تغییرات موجودي 
سرمایه)

019/0-039/0-059/0-079/0-099/0-12/0-

-00022/0-/0019-0015/0-001/0-0007/0-0003/0داخلی تولید ناخالص

ارزش افزوده 
بخش کشاورزي 

بخش صنعت 
بخش خدمات 

بخش نفت و گاز 

01/0
03/0
00
22/0-

02/0
065/0
001/0
44/0-

031/0
098/0
002/0

67/0-

041/0
13/0

003/0
89/0-

051/0
16/0

003/0
11/1-

062/0
2/0

004/0
31/1-

هاي پژوهش:یافتهخذأم

هاي صنعت، کشاورزي و درصد در بخش30میزانهمصرف ببرکاهش نرخ مالیات
درصدي را 004/0و062/0، 2/0اندازهترتیب بههافزوده بخدمات، افزایش ارزش

صنعت که بیشترین میزان افزایش مربوط به بخششوددنبال دارد. مشاهده میهب
توان توجیه نمود که در این بخش حجم گونه میباشد که دلیل آن را اینمی

گذرند. این سیاست همچون دو سیاست قبلی بر بیشتري از کاالها از کانال بازار می
.گاز اثر منفی داردوافزوده بخش نفتارزش
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 داخلیناخالصتولیدبر تحلیل پویاي اثرات اصالحات مالیاتی- 4- 4
، تا بر اساس آن گردیداولیه حل ابتدا مدل براي یک حالت تعادلقسمتدر این 

دست آید. بعد از حل تولید بهها در تابعبرخی از پارامترهاي مدل نظیر سهم نهاده
جمعیت در کاهش نرخ رشدجمعیت در قالب پایه، سناریو پیريمدل در حالت

محاسبه هدف و نتایج حاصل از حل مدل بر روي متغیرهايشدهمدل اعمال
استفاده براي حل این مدل، از ماتریسهاي مورد. بخشی از دادهاستگردیده

این، برخی براست. عالوهایران استخراج شده1390اجتماعی سال حسابداري
اي حل مدل، بر اساس مطالعات دیگران، استخراج شدهدیگر از مقادیر برونزا بر

شرح جدول زیر است:است. مقادیر پارامترهاي برونزا به

مدل پویایر پارامترهاي دمقا:4جدول
مطالعهمقدارپارامتر

بر اساس گزارش بانک مرکزيدرصد5نرخ بهره حقیقی ساالنه
مرکزيبر اساس گزارش بانک درصد5نرخ تنزیل ساالنه

اي دورهمعکوس کشش جانشینی بین
مصرف

)1391زاده و دیگران (کریم25/0

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

صادرات
فرض محقق4

فرض محقق4واردات28کشش آرمینگتون

هاي پژوهش: یافتهخذأم

زیر است:هاي) داراي تفسیر4(پارامترهاي جدولمقادیر 
نسبی دهد که اگر قیمتاي مصرف نشان میدورهبینجانشینیمقدار کشش

درصد افزایش 4آتی فعلی به مصرفدرصد افزایش یابد نسبت مصرف1مصرف 
توان بیان نمود فراغت میوجانشینی بین مصرفیابد. بر اساس میزان کششمی

دنبال هکار را بدرصد افزایش در عرضه نیروي6/1و درصد افزایش در دستمزد، که د
که استداخلی و صادرات بیانگر آنتبدیل بین مصرفدارد. مقدار پارامتر کشش

درصد کاهش نسبت 4داخلی به صادرات، باعث یک درصد افزایش در نسبت قیمت
واردات آرمینگتون جانشینیکشششود. باالخره، داخلی میصادرات به فروش

نسبت به کااليداخلی درصد در قیمت کااليکه افزایش یکاستدهنده آننشان
.شودداخلی میدرصدي واردات نسبت به کاالي4وارداتی سبب افزایش 

28 Armington
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این پژوهش، کاهش نرخ مالیات بر درآمدمنظور دستیابی به اهدافبه
سناریوسازي هاي مختلفبر نسلدرصد20میزان سرمایه بهبرکار و مالیاتنیروي

بودن مدل، بر اساس روند تغییرات متغیرهاي هدف است. با توجه به پویاشده
شده بحث کرد. دورههاي یادتوان در مورد اثرگذاري هر یک از انواع مالیاتمی

سال از یکدیگر در 5نسل بوده که با اختالف 150مطالعه در برگیرنده زمانی مورد
20در قالب سناریو کاهش مالیاتیاند. در ادامه اثر اصالحاتمدل فرض شده

سرمایه بر متغیرهاي تولیددرآمدبردستمزد و مالیاتبرهاي مالیاتدرصدي نرخ
تداخلی هايسرمایه به شکل پویاي نسلداخلی، تغییرات موجوديناخالص

است. سازي شدهشبیه
درصدي نرخ 20مالیاتی در چارچوب سناریو کاهشسازي اصالحاتنتایج شبیه

هاي این است. یافته) ارائه شده5(سرمایه در جدولدستمزد و درآمدبرمالیات
داخلیناخالصتولیدشده از یک نرخ رشد سازيدهد اقتصاد شبیهجدول نشان می

است. نسبت به درصد برخوردار02/0میزاناولیه بهپایدار در وضعیت پایدار
شده بلندمدت تحت کاهش تعریفداخلیناخالصتولیدرشدپایدار اولیه، وضعیت

نظر در نرخ مالیاتدرصد و بر اساس کاهش مورد2/18در نرخ مالیات بر دستمزد
سال بعد از اجراي این سیاست این 105باشد. درصد بیشتر می1/9سرمایهبر

شود. رسد و تثبیت میپایدار جدید میبه وضعیتدرصد03/0ر در نرخمتغی
سرمایه در پنجمین سال مالیات بر درآمددرصدي نرخ20سیاست کاهش 
همراه دارد. این داخلی را بهناخالصدرصدي تولید04/0پس از اجراء کاهش

درصد - 05/0یافته و به رقمکاهش تا یک دهه پس از اجراي سیاست ادامه
داخلی در نرخ ناخالصسال پس از اجراي این سیاست رشد تولید100رسد. می
.شودرسد و در این نرخ تثبیت میپایدار جدید خود میدرصد به وضعیت02/0

سرمایه در نمودار دستمزد و درآمدبردرصدي نرخ مالیات20تاثیر سناریو کاهش 
است.داده شدهنشان2
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 (درصد)داخلیناخالصتولیداثر اصالحات مالیاتی بر :5جدول
داخلیناخالصتولیدسال انتقال

سرمایهدرآمدنرخ مالیات بر%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 پژوهش: یافتهخذأم

هاي شود که در چارچوب مدل حاضر و بر اساس دادهمشاهده می2از نمودار
اولیه منفی ناشی از پس از شوكاستفاده،موجود و همچنین پارامترهاي مورد

منفیسرمایه، حدود یک دهه بعد این اثردستمزد و درآمدبرکاهش نرخ مالیات
است. سال این اثر مثبت شده40که پس از طوريکند بهشروع به کاهش می

سرمایه بر تغییرات درصدي مالیات بر دستمزد و درآمد20مقایسه اثر سناریو کاهش : 2نمودار
داخلیناخالصتولید

هاي پژوهش: یافتهخذأم
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تولید ناخالص داخلی

نیروي کار  سرمایه 
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سرمایهتغییرات موجوديبرمالیاتیتحلیل پویاي اثرات اصالحات-5- 4
درصد 20میزان مالیاتی بهمالیاتی براي تغییرات در پایهسازي اصالحاتنتایج شبیه

بر تغییرات در موجوديسرمایهدستمزد و مالیات بر درآمدبردر نرخ مالیات
دهد که اقتصاد هاي این جدول نشان میاست. یافتهارائه شده6سرمایه در جدول

درصد 008/0میزانپایدار بهسرمایه وضعیتشده از تغییرات موجوديسازيشبیه
برخوردار است. 

گردد در پنجمین سال دستمزد سبب میبراعمال سیاست کاهش مالیات
که تغییرات آن برابر باطوريسرمایه کاهش یافته، بهاجراي سیاست موجودي

سال پس از اجراي این سیاست رقم پنجمین وشود. در سیدرصد می-02/0
شود و پس از آن با یک نرخ صعودي به رشد تغییرات موجودي سرمایه مثبت می

سال پس از اجراي این سیاست رقم تغییرات موجودي105دهد. خود ادامه می
شود. درصد رسیده و در آن تثبیت می07/0سرمایه به وضعیت پایدار جدید در نرخ 

سرمایه در پنجمین سال اجراي درآمدبرنرخ مالیاتاعمال سیاست کاهش
سال پس از اجراي 35دنبال دارد. هسرمایه را بدرصد موجودي02/0خود کاهش 

به سرمایه مثبت شده و منجراین سیاست، اثر کاهش این مالیات بر موجودي
سال پس از اجراي این سیاست متغیر تغییرات در 130شود. افزایش آن می

درصد تثبیت 07/0سرمایه به وضعیت پایدار خود رسیده و در سطحوجوديم
شود این متغیر با اجراي سناریو نیز مشاهده می2که از نمودار گونهشود. همانمی

.رسدپایدار بعدي خود میسرمایه دیرتر به وضعیتکاهش مالیات بر درآمد

(درصد)موجودي سرمایهالیاتی بر تغییرات اثر اصالحات م:6جدول
تغییرات در موجودي سرمایهسال انتقال

سرمایهدرآمدنرخ مالیات بر %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 پژوهشیافته: خذأم
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 ثیرگذاري این دو سیاست بر تغییرات أکنیم که الگوي تمالحضه می3از نمودار
سرمایه مشابه است.موجودي

سرمایه بر تغییرات درصدي مالیات بر دستمزد و درآمد20مقایسه اثر سناریو کاهش:3نمودار
سرمایهموجودي

هاي پژوهش: یافتهخذأم

گیري نتیجهو بحث- 5
هاي فعالیتسطح تغییر بازدهی پس از مالیات، يوسیلههتواند بمالیاتی میسیاست

انتقال از مالیات بر درآمد به مالیات بر مصرف ثیر قرار دهد. ایده أترا تحتاقتصادي 
باشد. برانگیز در اقتصاد میاز موضوعات بحث

عمومیتحلیل تعادلاین پژوهش در دو بخش جداگانه انجام شد. ابتدا یک 
گذاري، تولیدمالیاتی بر متغیرهاي سرمایهایستا از اثرات اصالحات در ساختار

برداخلی و ساختار تولید ارائه گردید. تحلیل اثر کاهش نرخ مالیاتناخالص
سرمایه و تولیددستمزد نشان داد که اجراي این سیاست باعث افزایش موجودي

هاي مختلف شود. این سیاست بر ساختار تولید در بخشمیداخلی کشورناخالص
دستمزد بیشترین برباشد. کاهش نرخ مالیاتتاثیر داشته اما میزان آن متفاوت می

بودن این دهنده کاربرتراست و این امر نشانخدمات داشتهثیر را در بخشأت
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تغییرات در موجودي سرمایه 

نیروي کار  سرمایه 
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ژوهش در مورد هاي پهاي اقتصاد کشور است. یافتهبخش نسبت به سایر بخش
سرمایه نشان داد که اعمال این سیاست افزایش کاهش نرخ مالیات بر درآمد

دنبال دارد. اجراي سیاست فوق بر هداخلی را بناخالصگذاري و تولیدسرمایه
جز بخش هگذارد. بمیثیر أتهاي مختلف اقتصادي نیز ساختار تولید بر حسب بخش

است که نشانصنعت بودهل این سیاست در بخشاعماثیر أتگاز، بیشترین ونفت
اقتصادي کشور هاياین بخش نسبت به سایر بخشبودنبرتر دهنده سرمایه

مصرف باعث بر) پژوهش نشان داد که کاهش نرخ مالیات3(باشد. نتایج جدولمی
کاهش هر سه نوع شود.داخلی کشور میناخالصگذاري و تولیدکاهش سرمایه

در کشور ما است. گاز اثر منفی داشتهوافزوده بخش نفتمالیات، بر ارزش
شود و کاهش گاز عمدتاً توسط دولت انجام میوداخلی در بخش نفتگذاريسرمایه

کاهد.میشده در این بخشافزوده ایجاددرآمدهاي مالیاتی دولت از میزان ارزش
که اثر مالیات بر دستمزد و مالیات بر درآمداستبیانگر آنهاي پژوهش یافته

که حالیداخلی منفی بوده درناخالصگذاري و تولیدسرمایه بر متغیرهاي سرمایه
عمومی ایستاي باشد. نتایج تحلیل تعادلمیمثبتبراي مالیات بر مصرف این اثرات 

تواند ات بر دستمزد میدهد که در کشور ما مالیمالیاتی همچنین نشان می
سرمایه و هاي بر درآمدرا در اقتصاد داشته باشد و پس از آن مالیاتثیر أتبیشترین 

صورت، مالیات بر هبندي مالیاتی بتوان یک رتبهمصرف قرار دارند. بنابراین می
سرمایه و مالیات بر مصرف را تعریف نمود. این نتایج دستمزد، مالیات بر درآمد

) 2013() و امیر2012)، گریر (2005()، بیلور2005(هاي للدویافتهبامطابق
باشد.می

درصد 20مالیاتی با استفاده از سناریوهاي کاهش عمومی پویايتحلیل تعادل
دو مالیات تقریباً با یک هرسرمایه نشان داد که نرخ مالیات بر دستمزد و درآمد

دهند ثیر قرار میأتداخلی را تحتناخالصگذاري و تولیداي سرمایهمشابهالگوي 
مدت کاهش اما در بلندمدت ). کاهش هر دو مالیات در کوتاه3و2(نمودارهاي

). در بلندمدت 6و5(جداولهمراه دارندهاقتصادي را بافزایش این دو متغیر کالن
مایه است. سرکشور بیش از مالیات بر درآمددستمزد بر اقتصادبرمالیاتثیر أت

کند. ید میأیثیرگذاري بیشتر مالیات بر دستمزد را تأپویا نیز تبنابراین نتایج تحلیل
ایستا و پویاي مالیاتی اثرات ناچیز اصالحات مالیاتی انجامنکته مشترك تحلیل

در اقتصاد موضوع بیانگر نقش اندك مالیاتباشد. اینشده بر متغیرهاي هدف می
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 که در کشور ما استهاي پژوهش اینسیاستی براساس یافتهکشور است. توصیه 
تواند انتقال از مالیات بر دستمزد مالیاتی میدولت جهت انجام اصالحات در ساختار

شود پیشنهاد میسپس به مصرف مورد توجه قرار دهد.سرمایه و را به سمت درآمد
تحلیل ورا مورد تجزیهها توزیعی این سیاستمطالعات بعدي اثرات رفاهی و باز

قرار دهند.
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