
 رانیا در افزوده ارزش بر اتیمال یمصرف و یدیتول ،یتورم اثرات از یعموم تعادل لیتحل کی

 

 

1

 

 تورمی، تولیدی و مصرفی اثرات ازتعادل عمومی  یک تحلیل

 رانیا در افزوده ارزش بر اتیمال

 ***مسعود خداپناه ،**نژاد زراءمنصور  ،*احمد چهرقانی

 32/11/1217تاریخ پذیرش:            32/2/1217تاریخ وصول: 

 
 چكیده

ن تریکنند. یكی از مهمها برای تأمین مخارج خود از منابع مختلف درآمد تحصیل میدولت

گردد که یكی با روش و انواع مختلفی وضع می ها مالیات است. مالیاتمنابع درآمدی دولت

( به عنوان روش VATافزوده است. مالیات بر ارزش افزوده )از انواع آن مالیات بر ارزش 

جدید اخذ مالیات با ایجاد یک پایة مالیاتی گسترده، در بسیاری از کشورها مورد توجه 

ای است که به کاالها و مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله قرار گرفته است.

ت از اضافه ارزش کاالهای تولید شده یا گیرد و منظور از آن اخذ مالیاخدمات تعلق می

خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع است که در هر مرحله به صورت درصدی 

به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر قیمت  شود.جدا از قیمت اخذ می

ا، هرزش افزوده بنگاهکننده نهایی است و از افروش است که بار مالیاتی آن بر دوش مصرف

هایی که بابت خرید یعنی تفاوت بین عایدی ناشی از فروش کاالها و خدمات و کل هزینه

شود. دو روش کلی های تولیدی )به جز نیروی انسانی( پرداخت شده، دریافت مینهاده

برای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد که عبارتند از: روش تجمعی و روش 

های تجمعی و تفریقی، خود به دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم . هر یک از روشتفریقی

توان به دو روش بر مبنای از نگاه دیگر، مالیات بر ارزش افزوده را می شوند.دسته بندی می

ای در پایه بر اساس نحوه منظور کردن خرید کاالهای سرمایه اجرا کرد. اصل مبدأ و مقصد

توان این مالیات را با سه مبنای مختلف معرفی نمود که عبارتند ، میمالیات بر ارزش افزوده

از: مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای تولید ناخالص ملی )نوع تولیدی(؛ مالیات بر ارزش 

افزوده بر مبنای تولید خالص ملی )نوع درآمدی(؛ و مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای مصرف 

یز به منظور اصالح ساختار مالیاتی، قانون مالیات بر ارزش )نوع مصرفی(. در کشور ایران ن

به اجرا گذاشته شده است. از آنجا که تاکنون این قانون به  7831افزوده از نیمه دوم سال 
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ه قانون دائمی در دست صورت آزمایشی اجرا شده و الیحه تبدیل آن از قانون آزمایشی ب

بررسی است، مطالعه آثار مالیات بر ارزش افزوده بر متغیرهای کالن اقتصادی اهمیتی ویژه 

دارد. بر همین اساس، در این مقاله اثرات اجرای قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده بر 

 بررسی قرارمتغیرهای کالن اقتصاد ایران شامل تورم، تولید ناخالص داخلی و مصرف مورد 

گرفته است. روش تحقیق از نوع کمّی است و با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی قابل 

های تحلیل کمّی است که برای ( انجام شده است. این روش یكی از روشCGEمحاسبه )

پذیر های مالیاتی، انعطافبررسی دامنة وسیعی از موضوعات سیاستی از جمله سیاست

ها فراهم نگری را برای بررسی آثار همه جانبة سیاستچارچوب جامعتواند است و می

نماید. مدل مورد استفاده در این مقاله، مدل استاندارد تعادل عمومی قابل محاسبة ارائه 

 CGEهای ( است. این مدل یكی از معروفترین مدل2002شده توسط الفگِرن و همكاران )

ت. معادالت این مدل به چهار بخش یا بلوک است که به صورت استاندارد طراحی شده اس

تقسیم می شوند که عبارتند از: بلوک قیمت، بلوک تولید و تجارت، بلوک نهادها و بلوک 

قیدهای سیستم. البته تعدیالت الزم در معادالت مدل استاندارد به منظور هماهنگی آن با 

به، معموالاا منبع اقتصاد ایران صورت گرفته است. در مدل تعادل عمومی قابل محاس

نامند. ماتریس ( میSAMاطالعات، ماتریسی است که آن را ماتریس حسابداری اجتماعی )

حسابداری اجتماعی، ماتریس مربعی است که هر حساب در محل برخورد یک سطر و 

ستون قرار گرفته است. این ماتریس اطالعات عددی اقتصاد را به طور جامع مورد بررسی 

است که در  7830خرین ماتریس حسابداری اجتماعی ایران مربوط به سال دهد. آقرار می

های مجلس تهیه شده است، که در مقاله حاضر از این توسط مرکز پژوهش 7834سال 

های اقتصادی به هفت بخش: شود. فعالیتماتریس به عنوان منبع اطالعات استفاده می

مات تقسیم شده است. تحلیل خد نفت، معدن، صنعت، انرژی، ساختمان وکشاورزی، 

سیاستی در قالب دو سناریو انجام شده است که عبارتند از اعمال مالیات بر ارزش افزوده 

. در هر دو سناریو، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بخش کشاورزی صفر در %3و  %1با نرخ 

رزش افزوده دهد که اجرای مالیات بر انظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان می

در ایران موجب افزایش تورم، کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش مخارج مصرفی 

 گردد.خانوارها می

 .JEL :H25, D58,E31,E23, E21 طبقه بندی 

، الگوی تعادل (SAM)مالیات بر ارزش افزوده، ماتریس حسابداری اجتماعیهای کلیدی: واژه
 (GDP) ناخالص داخلیتولید ، تورم ،(CGE)عمومی قابل محاسبه 
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 مقدمه -7

ی اقتصادی کشور بر کسی پوشیده بی گمان اهمیت و تأثیر مالیات در حیات و چرخه

رین تی اقتصاددانان دنیا بر این باورند که درآمدهای مالیاتی از مطمئنهمهنیست و 

 درآمدهای دولت است.

در اقتصاد ایران، بر اساس آمارهای بانک مرکزی، میزان درآمدهای مالیاتی تحقق 

هزار میلیارد  2/1191و  7/1112، 1/711به ترتیب  11و  19، 12های یافته در سال

 هایان ذکر است میزان درآمدهای مالیاتیِ مصوب در بودجه سالشای) ریال بوده است

  هزار میلیارد ریال بوده است. 1/1112و  2/1121، 1/112به ترتیب  11و  19، 12

ضمن اینکه در آمار فوق، درآمدهای دولت بدون احتساب درآمدهای حاصل از فروش 

درآمدهای دولت را درصد از  1/11و  9/11، 9/71که به ترتیب  (نفت و گاز است.

درصد از درآمدهای دولت از  2/71، 17دهد. در شش ماهه نخست سال تشکیل می

محل درآمدهای مالیاتی بوده است. بنابراین نقش مالیات به عنوان منبع عمدة درآمد 

ها، مالیات بر ارزش افزوده دولت، بسیار مهم و قابل توجه است. در میان انواع مالیات

رخوردار است، چون سهم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی در از اهمیت خاصی ب

 کهبه طوری های مختلف کشور، ناشی از وصول این نوع مالیات بوده است.بودجه سال

، 2/117به ترتیب  11و  19، 12های درآمد ناشی از مالیات بر ارزش افزوده در سال

آمد حاصل از مالیات بر هزار میلیارد ریال بوده است و نسبت در 2/311و  1/332

، 1/32های فوق به ترتیب برابر با ارزش افزوده به کل درآمدهای مالیاتی در سال

 1/39، 17درصد بوده است. این نسبت برای شش ماهه نخست سال  2/32و  3/33

 (.Central Bank, 2018درصد می باشد )

مد حاصل سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت، و همچنین سهم درآ

از مالیات بر ارزش افزوده از کل درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی دولت طی 

 ( نشان داده شده است.3( و )1های )، به ترتیب در نمودار11تا  17های سال
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یعموم بودجه در دولت هایکل درآمد ازدرآمدهای مالیاتی  سهم: 7 نمودار  

Graph 1: Share of tax revenues from total government revenues in the public budget 

 
  مأخذ: بانک مرکزی              

       Source: Central Bank                                                           
 

یعموم بودجه در درآمدهای مالیاتی دولتکل  ازدرآمد مالیات بر ارزش افزوده  سهم: 2نمودار  

Graph 2: Share of VAT revenue from total government tax revenues in the public 

budget 

 
  مأخذ: بانک مرکزی              

       Source: Central Bank                                                           
 

شود سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای ( مالحظه می1همانطور که در نمودار )

درصد بوده است  11همواره باالتر از  11تا  17های دولت در بودجه عمومی طی سال

درصد نیز فراتر رفته است. همچنین طبق  71از  12و  12، 11هایی مانند و در سال

های پس از شروع اجرای قانون آزمایشی مالیات بر ارزش (، با گذشت سال3نمودار )

ها و الزامات وصول مالیات، وصولی ، با توجه به بهبود زیر ساخت17افزوده در سال 
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به  13که از سال ه طوریدولت از محل این نوع مالیات روند افزایشی داشته است؛ ب

 31بعد، سهم درآمد مالیات بر ارزش افزوده از درآمدهای مالیاتی دولت، باالتر از 

درصد بوده است، به این معنی که بالغ بر یک پنجم درآمدهای مالیاتی در بودجه 

ها ناشی از اجرای قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده عمومی دولت طی این سال

 بوده است.

ریزی دولت موجب ثبات در برنامه بر ارزش افزوده ثبات و تداوم وصول مالیات

به همین دلیل،  .شودهای مختلف میبرای ارائه خدمات مورد نیاز کشور در زمینه

 نمودن یدائمای به مالیات بر ارزش افزوده دارد و در حال بررسی دولت نگاه ویژه

 مالیاتی است. نظام نیا قانون

بررسی دقیق و علمی مالیات بر ارزش افزوده از اهمیت و ضرورت باالیی بنابراین  

برخوردار است: اهمیت، از لحاظ سهم باالی درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده 

در درآمدهای مالیاتی و پتانسیل باالی آن برای ایجاد تغییرات گسترده و پیچیده در 

قانون هنوز به صورت آزمایشی در حال اقتصاد؛ و ضرورت، از این لحاظ که چون این 

اجراست و قرار است به قانون دائمی تبدیل شود، باید به قید فوریت و قبل از تبدیل 

آن به قانون دائمی، به بررسی و تجزیه و تحلیل آثار اجرای آن بر اقتصاد و ارائه 

موضوع در قالب مدل  این ،حاضر لذا در مقاله های سیاستی همت گماشت.توصیه

 ، مناسبآثار سیاستهای مالیاتی، که برای بررسی CGE1تعادل عمومی قابل محاسبه 

 می گردد. بررسیاست 

 مورد دودر خصوص بررسی اثرات مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران، به جز 

اند. استفاده نکرده CGEمطالعه که در پیشینه تحقیق ذکر شده است بقیه از روش 

توان بیان کرد: در مقایسه با این مقاالت را در چند مورد مینوآوری مقاله حاضر 

حاضر  مورد استفاده در مقاله (SAM) 3نخست اینکه، ماتریس حسابداری اجتماعی

است  1211جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعی ایران است که مربوط به سال

این  در مطالعات پیشین از منتشر شده است. های مجلسکه توسط مرکز پژوهش

امروزی  با شرایط مطالعاتبنابراین ممکن است نتایج آن  ماتریس استفاده نشده است.

ساختار معادالت در نظر گرفته شده در این  اقتصاد ایران مطابقت نداشته باشد. دوم،

                                                           
1 Computable General Equilibrium (CGE) 
3 Social Accounting Matrix (SAM) 
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و تفکیک  های اقتصاد )هفت بخش(آن، و همچنین تعداد بخش 2تحقیق و بستارهای

سوم، در مقاله حاضر مصرف خانوار بین کاالهای  .تبا مطالعات قبلی متفاوت اس آن

( توزیع شده است و به LES) 2مختلف بر اساس تابع تقاضای سیستم مخارج خطی

های و کشش 9منظور تخمین پارامترهای تابع مصرف خانوار از جمله پارامتر فریش

خارج های خرد درآمد و مدرآمدی کاالها از تخمین اقتصادسنجی با استفاده از داده

 خانوار استفاده شده است. 

، دوم بخش در مقدمه، از پس. است شده یسازمانده بخش هفت در حاضر مقاله

گردد. بخش سوم به پیشینه پژوهش بیان می مالیات بر ارزش افزوده مبانی نظری

 شامل مطالعات خارجی و داخلی درباره موضوع اختصاص دارد. روش تحقیق و 

شود. در بخش پنجم مدل تحقیق در بخش چهارم بیان میهای مورد استفاده داده

، اریوهاسازی سنشبیهگردد. بخش ششم به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از معرفی می

گیری اختصاص بخش آخر به نتیجهپردازد. در قالب جداول و تفاسیر اقتصادی می

 دارد.

 

 مبانی نظری -2

 افزودهمالیات بر ارزش  ینظر یمبان -2-7

ای است که به کاالها و خدمات نوعی مالیات چند مرحله 1مالیات بر ارزش افزوده

گیرد و منظور از آن اخذ مالیات از اضافه ارزش کاالهای تولید شده یا خدمات تعلق می

ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع است که در هر مرحله از تولید و توزیع به 

شود. به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده می صورت درصدی جدا از قیمت اخذ

 کننده نهایینوعی مالیات بر قیمت فروش است که بار مالیاتی آن بر دوش مصرف

ها یعنی تفاوت بین عایدی ناشی از فروش کاالها و است و از ارزش افزوده بنگاه

انی ی انسهای تولیدی )به جز نیروهایی است که بابت خرید نهادهخدمات و کل هزینه

 (.Aghaei & Komijani, 2001شود )پرداخت شده( دریافت می

                                                           
2 Closure 
2 Linear Expenditure System (LES) 

9 Frisch parameter 
1 Value Added Tax 
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یک بازرگان آلمانی به   توسط 1111مالیات بر ارزش افزوده اولین بار در سال 

به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی بعد از جنگ جهانی اول،  7نام فون زیمنس

ولیه این مالیات در طراحی و به دولت آلمان معرفی شد. پس از مطرح شدن ایده ا

میالدی مطالعات مکتوب دیگری در این خصوص ارائه شد که  1131، در دهه 1111

پردازی و به خدمت گرفتن لوره در نظریهبود.  1مهمترین آنها آثار موریس لوره

های اقتصادی در طراحی مالیات بر ارزش افزوده و همچنین توسعه مفهومی تئوری

ل توجهی داشت، به طوری که امروزه در فرانسه از او به این سیستم مالیاتی سهم قاب

  شودعنوان پدر مالیات بر ارزش افزوده فرانسه یاد می

 (Yaqoub Nezhad, Ramazan, Ghabul, & Lal Qaderi, 2001 .)

 ی ازهای مالیاتی و بی شک یک، یکی از مهمترین توسعهمالیاتی گسترش این سیستم

تا چند دهه پس از آن مورد  کهخر قرن بیستم است جدال برانگیزترین مباحث اوا

مالیات در یک دهه رشد چندانی نداشت  اگرچه این نوع بررسی قرار گرفت. بحث و

تا جایی که در دو دهه پایانی قرن  به اوج رسید 1111و  1111اما در نیمه دوم دهه 

ه است. اشتترین رشد را در کشورهای جهان دسریع و ابتدای قرن بیست و یکم بیستم

کشور  111طبق سیزدهمین گزارش ساالنه مالیاتی بانک جهانی، از  به طوری که

 یو کشورها اندبودهبر ارزش افزوده  اتیمال ستمیس یداراکشور  113مورد مطالعه، 

، قطر عمان ت،یهنگ کنگ، عراق، کو ،یبوتان، برونئ ن،یچون افغانستان، آنگوال، بحر

در سال  .(Ramalho & Packman, 2018) هستند ستمیس نیفاقد ا هنوز هیو سور

کشور مالیات بر ارزش افزوده را پذیرفته و این  111کشور دنیا،  112، از حدود 3111

 (.OECD, 2018اند )سازی کردهنظام مالیاتی را پیاده

دو روش کلی برای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد که عبارتند از: 

تفریقی. در روش تجمعی بر مبنای تعریف ارزش افزوده، از  روش تجمعی و روش

های تولید یعنی: دستمزد، اجاره، سود بانکی، سود بنگاه و حاصل جمع عواید نهاده

شود. در حالیکه در روش تفریقی، ارزش افزوده به غیره، مالیات محاسبه و اخذ می

ای )اختالف میان عنوان اختالف میان ارزش کل معامالت و ارزش معامالت واسطه

گردد. هر ورودی و خروجی( در نظر گرفته شده و بر این اساس مالیات محاسبه می

یک از روشهای تجمعی و تفریقی، خود به دو شیوه اعمال مستقیم و غیرمستقیم 

                                                           
7 Von Siemens 
1 Maurice Laure 
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شوند. به این ترتیب چهار روش کلی اعمال مالیات بر ارزش افزوده دسته بندی می

یم، روش تجمعی غیرمسقیم، روش تفریقی مستقیم وجود دارد: روش تجمعی مستق

 .(Tait, 1988)و روش تفریقی غیرمستقیم 

توان به دو روش بر مبنای اصل مبدأ از نگاه دیگر، مالیات بر ارزش افزوده را می

اجرا کرد. در اصل مبدأ، مالیات بر ارزش افزوده روی ارزش افزوده تمام  1و مقصد

گردد. در اصل شوند اعمال میاخل تولید میمحصوالت مشمول مالیات که در د

مقصد، مالیات بر ارزش افزوده روی ارزش افزوده تمام محصوالت مشمول مالیات که 

 .(Oliveira, 2001)شود شوند اعمال میدر داخل مصرف می

ای در پایه مالیات بر ارزش بر اساس نحوه منظور کردن خرید کاالهای سرمایه

الیات را با سه مبنای مختلف معرفی نمود که عبارتند از: مالیات توان این مافزوده، می

(؛ مالیات بر ارزش افزوده 11بر ارزش افزوده بر مبنای تولید ناخالص ملی )نوع تولیدی

(؛ مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای مصرف 11بر مبنای تولید خالص ملی )نوع درآمدی

 (. TahmasebiZiaie Bigdeli &20 ,04( )13)نوع مصرفی

در مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی، مالیات هم بر کاالهای مصرفی و هم  

ای توسط بنگاه گردد و به خرید کاالهای سرمایهای اعمال میبر کاالهای سرمایه

گیرد. در مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمد، پایه اقتصادی اعتبار مالیاتی تعلق نمی

نسبت به نوع تولیدی کوچکتر است اما مالیات همچنان به مالیات بر ارزش افزوده 

شود. در مالیات بر ارزش افزوده از گذاری در اقتصاد تحمیل میبخش تولید و سرمایه

شود و به آن گذاری ناخالص از پایه مالیاتی حذف مینوع مصرفی، مخارج سرمایه

ه دارای کمترین پایشود دیدگاه مصرفی گیرد. چنانچه مالحظه میمالیات تعلق نمی

شود؛ از این رو، این نوع مالیاتی است و به عنوان مالیات عمومی بر مصرف تلقی می

ای در کشورهای عضو جامعه اروپا و بسیاری از مالیات بر ارزش افزوده به طور گسترده

 ,Gholami) ران مورد استفاده قرار گرفته استاز کشورهای در حال توسعه از جمله ای

2010; Farabi, 2011; Mousavi Jahromi, 2015.) 

 

                                                           
1 Origin and Destination Principle 
11 Product type of value added tax 
11 Income type of value added tax 
13 Consumption type of value added tax 
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 اقتصادی متغیرهایمبانی نظری تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر  -2-2

 تورم -7 -2-2

اجرای مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد از دو کانال مستقیم و غیرمستقیم بر سطح 

مالیات  ها تأثیرگذار است. از آنجایی که مالیات بر ارزش افزوده یکعمومی قیمت

شود، بار مالیاتی آن بر عهده مصرف غیرمستقیم است که بر پایه مصرف وضع می

کننده نهایی است. در نتیجه اجرای آن حداقل در مراحل اولیه به طور مستقیم باعث 

شود. میزان این ایجاد یک جهش در قیمت کاالها و خدمات مشمول مالیات می

و خدمات مشمول مالیات بستگی دارد. دو  افزایش قیمت به نرخ مالیات و نوع کاال

ایی هزا بودن مالیات بر ارزش افزوده عبارتست از: اول، مالیاتعامل تأثیرگذار بر تورم

 اند(هایی که حذف شدهکه مالیات بر ارزش افزوده جایگزین آنها شده است )مالیات

یا  جایگزین یکو دوم، شرایط پولی حاکم بر کشور است. اگر مالیات بر ارزش افزوده 

 چند مالیات مستقیم و غیرمستقیم شود اجرای آن فشار شدیدی برای افزایش 

ود شکند؛ زیرا میزان مالیاتی که از کاال یا واحد تولیدی دریافت میها ایجاد نمیقیمت

گیری دچار تحول های مالیاتکند و فقط انواع مالیات و روشتغییر چندانی نمی

 (.Tait, 1988شود )می

 

 تولید -2-2-2

عرضه کل اقتصاد و تولید کل یک جامعه تابعی از عوامل گوناگون است. به عنوان 

مثال، اگر عرضه نیروی کار بیشتر از تقاضای نیروی کار باشد، انتظار بر این است که 

تولیدکل اقتصاد نیز بیشتر شود. از طرفی، عرضه نیروی کار تابعی از تصمیم خانوارها 

بین فراغت و کارکردن است که خانوارها برای این انتخاب به مالیات درباره انتخاب 

ای وضع شود که خانوار را در جهت توجه دارند. بدین صورت که اگر مالیات به گونه

رود عرضه نیروی کار جامعه ترجیح فراغت بر کار بیشتر تحریک کند، انتظار می

د است. همچنین، تقاضای کل، کاهش یابد و پیامد آن احتماال کاهش تولید در اقتصا

های گذاری خصوصی، هزینهمجموع مخارج نهایی مربوط به مصرف خصوصی، سرمایه

دولت و خالص صادرات است. حال هر مالیاتی که به نحوی، اجزای تقاضای کل را 

تحت تأثیر قرار دهد، دارای آثار اقتصادی در سطح کالن خواهد بود. در همین زمینه، 

هایی است که بر مصرف وضع شده و در افزوده یکی از انواع مالیات مالیات بر ارزش

تواند باعث دهد و میکنندگان را کاهش میواقع، درآمد قابل تصرف جامعه و مصرف
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های غیرمستقیم مثل کاهش مخارج مصرفی شود. از نظر تئوریک بخشی از مالیات

به انتقال منحنی عرضه به ای که منجر مالیات بر ارزش افزوده به دلیل فشار هزینه

 شود. این سیاست مانندشود، از تولیدکنندگان به خریداران منتقل میسمت چپ می

افزایش در دیگر اجزای ارزش افزوده مثل دستمزد و سود، منجر به افزایش قیمت 

شود. با توجه به واسطه یا نهایی بودن کاالها، این افزایش اثرات کاالها و خدمات می

های مختلف اقتصادی خواهد داشت. البته ر شاخص قیمت تولیدات بخشمتفاوتی ب

 شود. بلکه باال بردن هزینه واسطه تولیدات ها به همین جا ختم نمیاین تفاوت

ن شود. با ایهای اقتصاد نیز میهای قیمت دیگر بخشها، سبب افزایش شاخصبخش

تا به مصرف نهایی رسیده هایی که محصوالت آنها عمدحال، مالیات بر تولیدات بخش

یدی های تولرسند که ارتباط کمتری با دیگر بخشهایی مییا حتی به مصرف بخش

 اقتصاد دارند، اثر محدودتری بر شاخص قیمت خواهد گذاشت. از سویی، افزایش

 ارزش افزوده، موجب کاهش درآمد واقعی  بر ها ناشی از مالیاتسطح قیمت

شود. به این ترتیب، مالیات بر هش مصرف آنها میکنندگان و در نتیجه کامصرف

 ها کهارزش افزوده دارای اثرات انقباضی در اقتصاد خواهد بود. از سوی دیگر، مالیات

توانند سبب کاهش کسری بودجه و در نتیجه از منابع درآمدی دولت هستند، می

 صل از های انبساطی پولی شوند. معموال درآمدهای حامانع استفاده از سیاست

گیرد، اما بر خالف ها نیز در جهت تأمین مخارج دولت مورد استفاده قرار میمالیات

ها که دارای اثرات انقباضی است، مخارج دولت موجب افزایش تقاضای اخذ مالیات

ها، زمینه شود که با فراهم بودن امکان گسترش تولیدات بخشکل در جامعه می

. در صورتی که دولت اقدام به اخذ مالیات بر ارزش نمایدافزایش تولید را فراهم می

های اقتصادی کند، دریافت این مالیات موجب کاهش قدرت خرید افزوده از بخش

مدت برآیند این دو اثر که شود. در کوتاهخانوارها و در نتیجه، کاهش مصرف آنها می

 و تابع میزانکند، از یک سهای غیرمستقیم دریافتی را هزینه میدولت همه مالیات

کاهش مصرف خانوارهاست که به نوبه خود به عواملی مانند میل متوسط به مصرف 

 های مصرفی آنها وابسته است. از سوی دیگر، به ترکیب انواع و ترکیب هزینه

های دولت و تآثیر آن بر اقتصاد بستگی خواهد داشت. بر اساس آنچه گفته شد هزینه

ت بر ارزش افزوده از طریق تأثیرات متفاوتی که بر شود که اعمال مالیامالحظه می

 -کل اقتصاد چه در سمت عرضه کل و چه در سمت تقاضای -متغیرهای اقتصادی

کل اقتصاد داشته باشد. بر این اساس  تواند آثار متفاوتی بر میزان تولیدگذارد میمی
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داد. بلکه  توان به طور قطع درباره اثر مستقیم مالیات بر ارزش افزوده نظرنمی

تأثیرگذاری مالیات بر ارزش افزوده بر متغیرهای کالن اقتصادی مانند تولید کل 

 & Memar Nejhad)اقتصاد، به برآیند اثرات بیان شده در هر کشور بستگی دارد 

Nematzadeh, 2016.) 

  

 مخارج مصرفی خانوارها -2-2-8

روی کاالها و خدمات با یک مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مالیات بر مصرف، بر 

گردد، بنابراین مالیات بر ارزش افزوده مانند مالیات بر درآمد، نرخ مشابه اعمال می

تواند سبب کاهش مخارج درآمد قابل تصرف خانوارها را کاهش داده و در نتیجه می

کنندگان به این کاهش درآمد به عوامل مختلفی بستگی مصرفی شود. واکنش مصرف

 در کوتاه مدت به میل نهایی مصرف و سطح درآمد خانوارها، و در بلندمدت دارد. مثال

منوط به این است که مردم این مالیات را دائمی یا موقت تلقی نمایند. اگر موقت 

تلقی کنند تأثیر چندانی ندارد ولی از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات 

 (.Tayeb Nia, 2004کاهش دهد ) رود مصرف جامعه رادائمی است، انتظار می

شود تا بخشی از قدرت خرید و درآمد وضع مالیات بر ارزش افزوده باعث می

خانوارها به عنوان مالیات به بخش عمومی منتقل شود. به عبارت دیگر، وضع مالیات 

گردد. این اندازی افراد جامعه میبر ارزش افزوده سبب کاهش توان مصرفی و پس

انداز در بودجه خانوار سته به سطح درآمد و همچنین جایگاه پسکاهش درآمد، ب

انداز و همچنین مخارج مصرفی خانوار داشته تواند اثرات متفاوتی بر سطح پسمی

باشد. با فرض اینکه الگوی مصرفی خانوارها از الگوی مصرفی کینزی تبعیت کند، با 

ز خانوارها در نتیجه اثر انداکاهش درآمد بر اثر وضع مالیات، میزان مصرف و پس

 (.Dornbusch & Fisher, 2013یابد )درآمدی، کاهش می

وقوع نتایج فوق در رابطه با اثرات درآمدی وضع مالیات بر ارزش افزوده، به سطح 

درآمدی خانوارها بستگی دارد. در حالت اول، در سطوح پایین درآمدی این امکان 

انداز شده و تأثیری بر روی کاهش پسوجود دارد که وضع مالیات تنها منجر به 

مصرف نداشته باشد. به بیان دیگر، در صورتی که افراد درگیر تأمین نیازهای اولیه و 

انداز چندانی نداشته باشند، با وضع مالیات و در نتیجه ضروری خود بوده و امکان پس

را کاهش قدرت خرید، امکان کاهش متناسب در مخارج مصرفی خود را ندارند، زی

مخارج فوق دربرگیرنده نیازهای اولیه زندگی بوده و آنها مجبور به تأمین این نیازها 
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هستند و بنابراین تنها گزینه پیش روی آنان جهت جبران کاهش قدرت خرید، کاهش 

اندازشان است. در حالت دوم، در سطوح متوسط درآمدی که مخارج در سطح پس

ادر کنندگان قمصرفی ضروری نبوده و مصرف مصرفی خانوار تنها در برگیرنده مخارج

به تأمین برخی از نیازهای غیرضروری خود نیز هستند، وضع مالیات و کاهش درآمد، 

انداز آنها شود. در حالت سوم، در سطوح باالی تواند موجب کاهش مصرف و پسمی

هد، دانداز سهم قابل توجهی از بودجه خانوار را به خود اختصاص میدرآمدی که پس

های مصرفی از خود اندازی خود در مقابل کاهش پایهافراد با اتکاء بر منابع پس

دهند. همچنین در این سطح از درآمد این امکان نیز وجود دارد که مقاومت نشان می

داز انافراد با توجه به کاهش درآمد خود در نتیجه وضع مالیات به کاهش در سطح پس

مل تأثیرگذار دیگر در تعیین اثرات درآمدی وضع مالیات و مصرف خود اقدام نمایند. عا

بر ارزش افزوده، به میزان اطمینان جامعه در خصوص موقتی و یا دائمی بودن تغییرات 

مالیاتی بستگی دارد. به این معنی که دائمی تلقی نمودن تغییرات مالیات و به عبارتی 

را وادار به تجدید نظر در الگوی  دیگر، دائمی بودن تغییرات در قدرت خرید افراد، آنها

نماید، در حالی که موقتی انگاشتن تغییرات فوق ممکن اندازی خود میمصرفی و پس

بندی اثر درآمدی مالیات بر انداز منجر شود. بنابراین در جمعاست به تغییرات پس

 انداز و مصرف افراد در نتیجه وضع مالیاتتوان گفت که میزان پسارزش افزوده می

کاهش خواهد یافت. با توجه به این که میزان کاهش بسته به عوامل مختلف از جمله 

 ,Ziaie Bigdeli & Tahmasebi)سطح درآمد جاری افراد متفاوت خواهد بود 

2004.) 

منظور از اثر در این ارتباط، اثر تنازلی مالیات بر ارزش افزوده نیز مطرح است. 

 یاتمالی ارزش افزوده این است که در این نظامبر تنازلی مالیات در سیستم مالیات 

شوند و مصرف کننده معموال همه کاالها و خدمات مورد مبادله مشمول مالیات می

بر ارزش کاالها و خدمات باید در کنار پرداخت هزینه خرید کاالها و خدمات، مالیات 

ت، کسان اسد. چون نرخ مالیات برای همه مصرف کنندگان یافزوده را نیز پرداخت کن

کنندگان با طبقه پایین درآمدی مجبورند سهم بیشتر از درآمد خود را به مصرف

عنوان مالیات پرداخت کنند و این امر قدرت خرید و مخارج مصرفی آنان را بیشتر 

های های اقتصادی، گروهدهد. دلیل این امر آن است که طبق تئوریکاهش می

های درآمدی با سطح درآمد باال، ه با گروهدرآمدی با سطح درآمد پایین در مقایس

های جاری کرده و لذا در این شرایط سهم بیشتری از درآمد خود را صرف هزینه
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های درآمدی باال نسبت بیشتری از درآمد خود را به طبیعتا این گروه نسبت به گروه

ن و اکنند. به عبارت دیگر، به دلیل یکسعنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می

غیرتصاعدی بودن نرخ مالیاتی در سیستم مالیات بر ارزش افزوده، اقشار کم درآمد 

 شوند. این ویژگی مالیات بر ارزشبه طور نسبی فشار مالیاتی بیشتری را متحمل می

 ,Mousavi Jahromi & Maleki Toutunchiگویند )افزوده را اثر تنازلی می

2016). 

 

 مالیات بر ارزش افزوده در ایران  -2-8

به دنبال  1217مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای مهرماه در ایران، قانون آزمایشی 

. این قانون که بنابر تصمیم حذف قانون تجمیع عوارض در سراسر کشور به اجرا درآمد

ز، هر ساله سال نی 9اولیه، قرار بود تا پنج سال به اجرا گذاشته شود، پس از پایان این 

بودجه، توسط مجلس تمدید گردید و اجرای آن ادامه  با درخواست دولت در الیحه

الیحه دائمی مالیات بر  به موازات استمرار اجرای آزمایشی این قانون، دولتیافت. 

کمیسیون اقتصادی . در این راستا، تقدیم مجلس کرد 1219ارزش افزوده را در اسفند 

در حال تدوین قانون جدیدی برای مالیات شنهادی دولت ، بر اساس الیحه پیمجلس

در دست بررسی قرار گرفته مجلس  توسط 1217سال که در بر ارزش افزوده است 

 یو اصالحات بعد 1217 سال صوبملذا قانون مالیات بر ارزش افزوده فعلی  است.

ر ب ی و دائمی شدن قانون مالیاتآن، تا زمان تصویب نهایی طرح کمیسیون اقتصاد

  گردیده است.تمدید  ارزش افزوده

بررسی مواد فصل دهم قانون مالیات بر ارزش افزوده بیانگر آن است که: مالیات 

های قبلی به سیستم مالیاتی کشور راه بر ارزش افزوده در ایران به جای برخی مالیات

 انونق( 93( و )91(، )91ماده )) های قبلی نیستیافته و مالیاتی اضافه بر مالیات

. همچنین اخذ این مالیات بر مبنای صورتحساب و به روش (افزوده ارزش بر اتیمال

. (( قانون مالیات بر ارزش افزوده17ماده )) باشدمی یا تفریقی غیرمستقیم اعتباری

( و 12ماده )) باشدمبنای وصول مالیات بر ارزش افزوده بر اساس اصل مقصد می

اری گذگونه مالیاتی بر سرمایه. هیچ(بر ارزش افزوده ( قانون مالیات31ماده ) 3تبصره 

ماده ) ها بسته نشده و بنابراین پایه مالیاتی از نوع مصرفی انتخاب شده استبنگاه

 (.Farabi, 2011) (( قانون مالیات بر ارزش افزوده17)
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( 1در جدول ) 17تا  17نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده در ایران از سال 

 ده شده است:نشان دا
 

 نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده در ایران: 7جدول 

Table 1: Tax rates and value added tax in Iran 
 نرخ سال عوارض مالیات سال

1217 9/1% 9/1% 2% 

1211 9/1% 9/1% 2% 

1211 9/1% 9/1% 2% 

1211 3/3% 1/1% 2% 

1211 1/3% 1/3% 9% 

1213 1/2% 2/3% 1% 

1212 2/9% 7/3% 1% 

1212 1% 2% 1% 

1219 1% 2% 1% 

1211 1% 2% 1% 

1217 1% 2% 1% 

 های فوق: قوانین بودجه کل کشور در سالمأخذ

Source: Budgetary laws of the country in the above years 
 

 پیشیه پژوهش -8

 در  خارجی و داخلی در ارتباط با موضوع پژوهش ترین مطالعاتبرخی از مهم

 ( نشان داده شده است.2( و )3) هایجدول
 

 مطالعات خارجی انجام شده درباره موضوع برخی از: 2جدول 

Table 2: Some foreign studies done on the subject 
 نتیجه روش کشور محقق

Tait (1988) اثرات متفاوت بر تورم در کشورها دیتاپنل  منتخب 

Ajakaiye (2010) نیجریه CGE کاهش تولید -افزایش تورم 

Karadag, & Westaway 

(2000) 
 کاهش تولید -افزایش قیمت CGE ترکیه

Narayan (2003) فیجی CGE افزایش تولید ناخالص داخلی 

Giesecke & Hoang 

(2010) 
 CGE ویتنام

خانوارهای روستایی نسبت به کاهش بیشتر مصرف 

 شهری

Sajadifar, Khiabani, & 
Arakelyan (2012) 

 کاهش مصرف -کاهش تولید CGE ایران

Zaman & Iqbal (2012) افزایش قیمت پرسشنامه پاکستان 

Erero (2015) آفریقای جنوبی CGE قابل جبران توسط دولت -کاهش مصرف پویا 

Benkovskis, Goluzins, & 

Tkacevs (2016) 
 کاهش مصرف - کاهش تولید CGE لتونی

Simionescu & Albu 

(2016) 
 کاهش تولید در اکثر کشورها پنل دیتا منتخب کشورها

Lambi (2017) اروگوئه CGE کاهش مصرف 

 های تحقیقمأخذ: یافته

Source: Research findings 
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 انجام شده درباره موضوعمطالعات داخلی  برخی از: 8جدول 

Table 3: Some internal studies done on the subject 
 نتیجه روش محقق

Siyam (2007) OLS تورم زا نبودن مالیات 

Bina (2010) CGE کاهش تولید 

Arshadi & Mahdavi 

(2011) 
 افزایش اندک تورم ستانده -داده

Faridzad, Parvin, & 
Banoui (2011) 

 افزایش تورم ستانده -داده

Gholami (2013) OLS کاهش مخارج خانوارها -افزایش تورم 

Memar Nejhad & 

Nematzadeh (2016) 
 کاهش مخارج مصرفی -افزایش تورم (OGMMپنل دیتا پویا )

Abdullah Milani, Nasiri 

Aghdam, Mohajeri, & 

Arian Nezhad (2017) 
 ارزش افزوده تنازلی بودن مالیات بر ستانده -داده

Ghavami, Shabani, 
Rahimi, & Ferdowsi 

(2017) 
ARDL کاهش تولید در کوتاه مدت و افزایش آن در بلندمدت 

Ansari Samani & Sadat 
Davoudi (2011) 

 افزایش تورم پنل دیتا

 های تحقیقمأخذ: یافته

Source: Research findings 
 

 روش تحقیق -4
بر ارزش  یاتمال یشیقانون آزما یاجرا یاثرات اقتصاد یبررسدر این مقاله، جهت 

استفاده شده است. این روش  (CGE)از روش تعادل عمومی قابل محاسبه افزوده 

های تحلیل کمّی است که در مقابل دامنة وسیعی از موضوعات سیاستی یکی از روش

ای هسیاستهای تجاری، های مالی به ویژه در حوزه مالیات، سیاستاز قبیل: سیاست

گری نتواند چارچوب جامعپذیر است و میتثبیت، تحلیل محیط زیست و غیره انعطاف

 ترینها فراهم نماید. در واقع، یکی از بزرگرا برای بررسی آثار همه جانبة سیاست

تعادل عمومی قابل محاسبه، قابلیت آن در توضیح پیامدهای اعمال  های مدلمزیت

های یک بخش در کل اقتصاد است ستی خاص و یا ویژگیتغییرات در پارامتر سیا

(Cardenete, Guerra, & Sancho Ferran, 2016.) 

های اقتصادسنجی، وابسته های تعادل عمومی نسبت به مدلمزیت دیگر مدل

های سری زمانی است. عالوه بر آن، چارچوب اقتصاد خردی ها به دادهنبودن این مدل

سازی عامالن اقتصادی عمومی، که به طور کامل رفتار بهینههای تعادل محکم مدل

تری دهد که پایة تحلیلی قویها میکند، این امکان را به این مدلرا توصیف می

 ستانده نیز ترجیح -های دادههای اقتصادسنجی، بر مدلداشته باشند و عالوه بر مدل

هر سیاست در مدل از طریق داده شوند. در الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، اعمال 
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گیرد. در این الگوها تغییر در برخی از تغییر در پارامترهای برونزا صورت می

 & Naderanدهندة یک سیاست یا شوک است )پارامترهای موجود در مدل نشان

Fooladi, 2005 .) 

در مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، معموالاا منبع اطالعات، ماتریسی است که 

نامند. ماتریس حسابداری اجتماعی، ( میSAMاتریس حسابداری اجتماعی )آن را م

ماتریس مربعی است که هر حساب در محل برخورد یک سطر و ستون قرار گرفته 

دهد. است. این ماتریس اطالعات عددی اقتصاد را به طور جامع مورد بررسی قرار می

ن قرار دارد به حسابی که دهنده پرداخت از حسابی است که روی ستوهر درایه نشان

ماتریس حسابداری (. Akbari Moghadam, 2009روی سطر قرار گرفته است )

روابط بین بازیگران اصلی هر اقتصاد شامل: تولیدکنندگان، عوامل تولید، اجتماعی 

بندی شده های طبقهحساب کنندگان، نهادها، و بازیگران خارجی را در قالبمصرف

 انداز(،اب عوامل تولید، حساب نهادها، حساب انباشت )پسشامل: حساب تولید، حس

 (.2016Haqiqi oor &Manz ,) 12دهدو حساب دنیای خارج نشان می

در است که  1211آخرین ماتریس حسابداری اجتماعی ایران مربوط به سال 

که در مقاله حاضر از های مجلس تهیه شده است، توسط مرکز پژوهش 1212سال 

ماتریس حسابداری اجتماعی  شود.عنوان منبع اطالعات استفاده میاین ماتریس به 

ستانده متقارن است که با  -ایران از نوعِ ماتریس مبتنی بر جدول داده 1211سال 

. در تهیه این ماتریس از چهار نوع پایة 12تدوین شده است« از کل به جزء»رویکرد 

متقارن بخش در بخش با فرض آماری استفاده شده است که عبارتند از: جدول آماری 

مرکز آمار ایران،  1211های ملی سال ، آمار حساب1211تکنولوژی بخش سال 

مرکز آمار ایران، و نتایج طرح آمارگیری از  1211سرشماری نفوس و مسکن سال 

 مرکز آمار ایران. سایر  1211هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال 

، آمارهای 1211از: گزارش عملکرد بودجه دولت برای سال های آماری عبارتند پایه

 1211دریافتی و پرداختی عوامل تولید و نهادها از دنیای خارج و به دنیای خارج سال 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، و آمارهای گمرک جمهوری اسالمی ایران سال 

                                                           
 ساختار کلی ماتریس حسابداری اجتماعی در پیوست مقاله آمده است. 12

جهت اطالعات بیشتر درباره انواع ماتریس حسابداری اجتماعی و رویکردهای تهیه آن و همچنین جزئیات  12 

 ( مراجعه شود.1212ایران، به بانویی و همکاران ) 1211بیشتر درباره ماتریس حسابداری اجتماعی سال 
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 Banoui, Vali Zadeh, Sadeqi, Mastaliدر خصوص صادرات و واردات ) 1211

Parsa, & Moosavi Nik, 2015.) 

 19دلکالیبراسیون مبا تکیه بر این اطالعات، برای اطمینان از اعتبار مدل تحقیق، 

کالیبراسیون مدل، فرایند محاسبة پارامترهای انتقال و سهم مورد گیرد. انجام می

ه، دوباره ای که حل معادلاست به گونه CGEاستفاده در توابع مطلوبیت و تولید مدل 

های مدل را به دست دهد. سپس حل مدل کالیبره شده، به همان تعادل اولیة داده

گیرد که نتایج آزمون تجربی مدل با آن عنوان تعادل مبنا مورد استفاده قرار می

هستند که  CGEهای فرایند کالیبراسیون، پایگاه دادة مدل شود. ورودیمقایسه می

 (.Burfisher, 2013)دهند وضیح میاقتصاد را در تعادل اولیه ت

اعمال مالیات بر ارزش افزوده در مدل تحقیق  سازی سیاستدر نهایت، شبیه

شود که شامل چند مرحله است: انتخاب پارامتر سیاستی در مدل )نرخ انجام می

مالیات بر ارزش افزوده(؛ تعیین مقدار اولیة پارامتر سیاستی؛ کالیبراسیون مقادیر 

مالیات بر  %1و  %1ییر پارامتر سیاستی در مدل )اعمال سناریوهای نرخ اولیه؛ تغ

ارزش افزوده(؛ اجرای مجدد مدل و تعیین  جدید متغیرهای درونزا؛ و در نهایت 

)تجزیه و تحلیل اثرات اجرای مالیات بر  محاسبه درصد تغییرات متغیرهای درونزا

وق، در فضای برنامه نویسی نرم ارزش افزوده بر متغیرهای اقتصادی(. تمامی اعمال ف

 شود.انجام می GAMS11افزار 

 

 مدل تحقیق -5

عمومی قابل محاسبه مدل استاندارد تعادل  یک مدل مورد استفاده در این تحقیق،

های تعادل است. این مدل یکی از معروفترین مدلاست که به مدل الفگِرن معروف 

( است که به صورت استاندارد طراحی شده است. CGEعمومی قابل محاسبه )

معادالت این مدل به چهار بخش یا بلوک تقسیم می شوند که عبارتند از: بلوک 

و بلوک قیدهای سیستم. البته تعدیالت  نهادهاقیمت، بلوک تولید و تجارت، بلوک 

ه گرفتبا اقتصاد ایران صورت  الزم در معادالت مدل استاندارد به منظور هماهنگی آن

 (.Lofgren et al, 2002است )

                                                           
19 Model Calibration 
11 General Algebraic Modeling System (GAMS)  
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طراحی شده و  (SAM)این مدل بر پایه اطالعات ماتریس حسابداری اجتماعی 

در این مدل  شود.های اقتصادی، کاالها ، عوامل تولید و نهادها میشامل فعالیت

ای در فرایند تولید مورد استفاده قرار می های واسطهنیروی کار، سرمایه و نهاده

به  (CET)سپس، کاالی تولید شده با استفاده از تابع تبدیل با کشش ثابت گیرند. 

گردد. مصرف کنندگان کاالهای ی و کاالی بازاری داخلی تبدیل میکاالی صادرات

کنند. این کاالهای مرکب یا از خارج وارد شده و یا در داخل مرکب را خریداری می

توسط یک تابع تولید با کشش تولید می شوند. ترکیب واردات و تولید داخلی، 

گردد. کشور معروف است مشخص می 17که به تابع آرمینگتون (CES)جانشینی ثابت 

های جهانی صادرات و واردات است که گیرنده قیمت« کشور کوچک»مورد نظر یک 

با برقراری تعادل در قیدهای سیستم، شامل تعادل در بازار  در سطح ثابتی است.

در بازار کاالهای مرکب، تعادل در بازار خارجی، تعادل در بخش عوامل تولید، تعادل 

 گردد.تعادل در کل سیستم برقرار می، سرمایه گذاری -دولتی و تعادل پس انداز

 زبان به GAMS11 افزاری نرم بسته در ح،یتصر و نییتب از پس مدل نیا معادالت

 حل همزمان طور به مدل معادالت افزارنرم نیا با و دهیگرد لیتبد یسینو برنامه

 .شوندمی

ها و ( شامل عوامل تولید، قیمتCGEاجزای مدل تعادل عمومی قابل محاسبه )

( نشان 1) شکلکاالها و نیز اشکال تبعی ارتباط دهنده هر یک از اجزاء با یکدیگر در 

  داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
17 Armington Function 
11 General Algebraic Modeling System (GAMS) 
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 (CGEاجزای مدل تعادل عمومی قابل محاسبه ) :7 شكل

Figure 1: Components of the Computable General Equilibrium Model (CGE) 

 
 (3113الفگرن و همکاران ): مأخذ

Source: Lofgren et al, 2002 
 

ها، کاالها، عوامل تولید، و نهادها مجموعه: فعالیت چهاراز تحقیق مدل همچنین 

 . ( نشان داده شده است2که در جدول )تشکیل شده 

 
 آن مجموعه های مدل و زیرمجموعه های: 4جدول 

Table 4: Model sets and subsets 
 زیرمجموعه ها مجموعه ها

 خدماتکشاورزی، نفت، معدن، صنعت، انرژی، ساختمان،  فعالیت ها

 خدمات ساختمان، ،یانرژ صنعت، معدن، نفت، ،یکشاورز کاالها

 نیروی کار، سرمایه عوامل تولید

 ها، دنیای خارجشرکت ، دولت،)شهری و روستایی( خانوارها نهادها

 : محاسبات تحقیقمأخذ

Source: Research calculations 
 

دارای معادالت زیادی است که در اینجا فقط به چهار مورد که مربوط  تحقیق مدل

 .11شودبه متغیرهای مورد بررسی هستند اشاره می

 

                                                           
با توجه به تعداد باالی معادالت مدل تحقیق و به جهت جلوگیری از طوالنی شدن مقاله، مجموعه این  11

 معادالت در پیوست قرار داده شده است.

 مواد واسطه ای

 ارزش افزوده

 تولید در فعالیت اول

 تولید در فعالیت دوم

 تولید در فعالیت سوم

. 

. 

 ام nتولید در فعالیت 

 

 تولید کل

 صادرات کل

 فروش داخلی

 واردات کل

 کاالی مرکب

 نهاده واسطه ای

 مصرف خانوار

 مصرف دولت

 سرمایه گذاری

 نیروی کار سرمایه
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 (CPIشاخص قیمت مصرف کننده )

شده در وزن هر ضرب قیمت کاالهای مصرفکننده، از حاصلشاخص قیمت مصرف

، از تقسیمِ ارزش کنندهآید. وزن هر کاال در شاخص قیمت مصرفکاال به دست می

 آید:توسط خانوار به ارزش کل مصرف خانوار به دست می cمصرفِ کاالی 

 

.c c

c C

CPI PQ cwts


                                                                   )1( 

قیمت کاالی مرکب )مصرف  cPQشاخص قیمت مصرف کننده، CPIکه در آن،

مصرف  متیدر شاخص ق c یکاال یا وزن سهم: ccwtsشده در داخل کشور(، و 

 است. کننده

 

 (CESتابع تولید فعالیت )تابع 

افزودة ، با ترکیب دو نوع عاملِ ارزش 31aدر الیه اول، تولید در رشته فعالیت تولیدیِ

31کُل
aQVA ،33ایِ کُلو مواد واسطه

aQINTA در یک تابع تولید با تکنولوژی ،

 شود.ایجاد می  CESتولید

 

 
1

1
QA QA QA
a a a

QA QA QA

a a a a a aQA QVA QINTA
    



    
 

                    )3( 

 

مقدار کل ارزش افزوده  a، aQVA تیدر رشته فعال کل دیتولمقدار  aQAکه در آن:

ایِ مصرف شده در فعالیت کل مواد واسطه a، aQINTAشده در فعالیت ایجاد شده 

a، QA

a یا مقیاس در تابع تولید  23پارامتر کاراییCES،QA

aدر تابع  32پارامتر سهم

QA، وCESتولید 

aدر تابع تولید  39پارامتر توانCES  در فعالیتa باشد.می 
 

                                                           
 ...ی و صنعت، انرژ ،های بخش کشاورزیبه عنوان مثال: فعالیت 31

31 Quantity of Aggregate Value Added 

33 Quantity of Aggregate Intermediate Input 
32 Efficiency Parameter in the CES activity function 

32 CES activity function share parameter 
39 CES activity function exponent 
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 مخارج مصرفی خانوار

های مستقیم، ارزش کل مخارج مصرفی خانوار، از درآمدِ باقیمانده پس از کسر مالیات

 شود.محاسبه میهای انتقالی به سایر نهادهای غیردولتی انداز و پرداختپس
 

 1 (1 ) (1 )h i h h h h

i INSDNG

EH shii MPS TINS YI


 
       
 

               )2( 
 

که در آن h H INSDNG   مجموعة خانوارها، نشان دهندهhEH  مخارج

h، iمصرفی خانوار  hshii  سهم نهاد داخلیi  از درآمد خانوارh  پرداخت انتقالی از(

مالیات مستقیم  h ،hTINSانداز خانوار میل نهایی به پس i) ،hMPSبه نهاد  hخانوار 

 است. hدرآمد خانوار  hYI، و hخانوار بر درآمد 
 

 تقاضای مصرف خانوار

دارند که آن را با توجه به  31گری -مطلوبیت استون شود که خانوارها تابعفرض می

 LES 37کنند؛ که از آن سیستم مخارج خطیقید مخارج مصرفی خانوار حداکثر می

شود. ویژگی این توابع مطلوبیت آن است که سطح حداقلی از مصرف استخراج می

شود. همچنین امکان در نظر گرفتن مصرف حداقل برای هر کاال در نظر گرفته می

م گری و سیست -بنابراین تابع مطلوبیت استوناز کاالها را فراهم می آورد.  31معاش

دهد. تقاضای خانوار تری از تقاضای خانوارها ارائه میمخارج خطی تصویر واقع گرایانه

 :ودشت نسبت به قید بودجه تعیین میسازی تابع مطلوبیبرای هر کاال با حداکثر hنوع 
 

   ,( )m m m

c c h c c h c h h c c h

c C

PQ QH PQ EH PQ   



                         )2( 

 

c به عنوان کاالی مصرفی،  cبیانگر قیمت کاالی مرکب  cPQکه در آن: hQH  میزان

، hتوسط خانوار نوعی  cمصرف کاالی 
 

m

c h  مصرف حداقل معاش کاالیc  برای

، hخانوار 
,

m

c h  میل نهایی به مصرف از مخارج مصرفی مازاد بر سطح حداقل معاش

 است. hمخارج مصرفی خانوار : hEH، و hدر خانوار  cبرای کاالی 
 

                                                           
31 Stone.Geary 
37 LES (linear expenditure system) 
31 subsistence consumption 
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 تجزیه و تحلیل -1
 نتایج حاصل از کالیبراسیون مدل -1-7

 GAMSافزاری  نرم بسته از استفاده با شده ارائه عمومی تعادل مدل حل و تصریح

 مقداراست.  های سهمی و رفتاریپارامتر نوع دو تحقیق شامل مدل. است شده انجام

اند و پارامترهای محاسبه شده SAMماتریس  از میمسیتق ورط به یسهم یپارامترها

 با ای پارامترها نیا. اندبه دست آمده SAMهای خارج از ماتریس از دادهرفتاری 

 تعادل یهامدل در فادهتاس مورد یاهنیتخم از ای و گذشته مطالعات از استفاده

تولید و تجارت مدل تحقیق حاضر  بلوک پارامترهای .ندیآیم دست به مشابه، یعموم

 است: ( آمده9در جدول )
 

: مقادیر پارامترها در توابع تولید و تجارت5 جدول  

Table 5: Parameter values in production and trade functions 
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 112/1 921/1 3 122/1 217/1 113/1 127/1 1/1 1/1 کشاورزی

 211/1 127/1 3 132/7 113/1 112/1 7/9 1/1 1/1 نفت

 171/1 122/1 3 937/3 273/1 121/1 121/1 1/1 1/1 معدن

 111/1 212/1 3 912/2 131/1 129/1 2/1 1/1 1/1 صنعت

 119/3 921/1 3 111/2 711/1 111/1 377/1 1/1 1/1 انرژی

 139/3 229/1 3 1 1 1 1 1 1 ساختمان

 112/1 121/1 3 911/9 231/1 171/1 133/1 1/1 1/1 خدمات

 مأخذ: محاسبات تحقیق

Source: Research calculations 
 

 یپارامترها CET و CES توابع در انتقال سهم و یپارامترها ی،نیجانش یهاکشش

شود کشش جانشینی همانطور که مالحظه می .هستند مدل تجارت و دیتول بلوک

به ترتیب  ،تبدیل تولیدواردات در تابع آرمینگتون و کشش جانشینی صادرات در تابع 

 ,Mijnenه است )از مطالعات پیشین گرفته شدکه در نظر گرفته شده  1/1و  1/1

2013; Decaluwe, Cockburn, & Annabi, 2006) پارامترهای سهم و انتقال .

 های مختلف متفاوت است. از آنجا کهدر تابع آرمینگتون و تبدیل تولید برای بخش

در بخش ساختمان بحث واردات و صادرات موضوعیت ندارد، لذا کشش جانشینی 
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جانشینی صادرات در تابع تبدیل تولید و همچنین واردات در تابع آرمینگتون و کشش 

کشش  باشد.پارامترهای سهم و انتقال در این دو تابع برای این بخش صفر می

که برگرفته در نظر گرفته شده  3 مقدار هابرای همه بخشجانشینی بین عوامل تولید 

. پارامتر سهم و (Berthold, Fehn, & Thode, 2002) استاز مطالعه دیگری 

که بر اساس  های هفتگانه متفاوت استنیز برای بخش CESانتقال در تابع تولید 

 وارد شده در نرم افزار به دست آمده است. SAMهای داده

 

 سازی سناریوهانتایج حاصل از شبیه -1-2

در قالب دو  متغیرهای اقتصاد ایران برتأثیر اجرای مالیات بر ارزش افزوده  ادامهدر 

ضع مالیات بر ارزش گیرد. این سناریوها عبارتند از: ومورد بررسی قرار می سناریو

در تمامی سناریوها نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بخش  .%1و  %1 افزوده با نرخ

 باشد:به شرح زیر می سناریوها اجراینتایج  .31کشاورزی صفر در نظر گرفته شده است

 

 تورم -1-2-7

( نشان داده شده 1سناریوها بر متغیر تورم در جدول ) سازینتایج حاصل از شبیه

های آتی، بیانگر درصد تغییر متغیر نسبت است. اعداد این جدول و همچنین جدول

 به مقدار پایه آن است.
واحد: درصد -نتایج شبیه سازی سناریوها بر متغیر تورم :1 جدول  

Table 6: Scenario Simulation Results on Inflation Variable 

 متغیر

 سناریو

 تورم

 39/1 درصد 1نرخ 

 21/1 درصد 1نرخ 

 نتیجه: تأثیر مثبت مالیات بر ارزش افزوده بر تورم

   : محاسبات تحقیقمأخذ               

                  Source: Research calculations   

 

شود اجرای مالیات بر ارزش افزوده موجب افزایش تورم مالحظه میهمانطور که 

گردد. از آنجا که نرخ مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت کاالها و خدمات اعمال می

                                                           
 ( قانون مالیات بر ارزش افزوده، بخش کشاورزی معاف از مالیات بر ارزش افزوده است.13طبق ماده ) 31
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کننده نهایی افزایش را برای مصرف یمصرف خدمات و کاالهاو قیمت  21گرددمی

و افزایش  )(CPI 21کنندهقیمت مصرفشاخص دهد، در مجموع موجب افزایش می

های اقتصاد یکسان نیست؛ قیمت تورم خواهد شد. البته تغییر قیمت در همه بخش

کشاورزی که معاف از مالیات بر ارزش افزوده است کاهش، و در محصول در بخش

د. یابهای اقتصاد که مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند افزایش میسایر بخش

درصد افزایش  39/1درصد، تورم  1با نرخ مالیاتیِ  در مجموع، با اجرای سناریوی اول

درصد افزایش  21/1درصد، تورم  1یافته و با اجرای سناریوی دوم با نرخ مالیاتیِ 

شود افزایش تورم در هر دو سناریو کمتر از یک یابد. همانطور که مالحظه میمی

ر مثبتی بر درصد است. به این معنی که اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده اث

 شود.موجب نمیتورم دارد ولی این اثر چندان قوی نیست و تورم باالیی را 

 

 (GDP)تولید ناخالص داخلی  -1-2-2

در جدول  (GDP) یناخالص داخل دیتولسازی سناریوها بر متغیر نتایج حاصل از شبیه

 ( نشان داده شده است. 7)

 
 واحد: درصد - GDPنتایج شبیه سازی سناریوها بر متغیر  :1 جدول

Table 7: Scenario Simulation Results on GDP Variable 

 متغیر

 سناریو
 (GDP) یناخالص داخل دیتول

 -13/1 درصد 1نرخ 

 -12/1 درصد 1نرخ 

 GDPنتیجه: تأثیر منفی مالیات بر ارزش افزوده بر 

   تحقیقمأخذ: محاسبات              

              Source: Research calculations   

 

همانطور که از جدول فوق پیداست، اعمال مالیات بر ارزش افزوده موجب کاهش 

درصدی نرخ مالیات بر  1گردد. اجرای سناریو می (GDP)تولید ناخالص داخلی 

دهد و اجرای درصد کاهش می 13/1ارزش افزوده، تولید ناخالص داخلی را به اندازه 
                                                           

( قانون مالیات بر ارزش افزوده. مأخذ محاسبه مالیات، بهای کاال یا خدمت مندرج در 12طبق ماده ) 21

 باشد.صورتحساب می
21 Consumer Price Index (CPI) 
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به میزان  GDPدرصد مالیات بر ارزش افزوده، موجب کاهش  1سناریو دوم با نرخ 

لید یابد؛ توهای اقتصاد کاهش نمیگردد. البته تولید در تمامی بخشدرصد می 12/1

یابد، زیرا در بخش کشاورزی که معاف از مالیات بر ارزش افزوده است افزایش می

رزی، موجب افزایش تقاضا و به تبع، افزایش عرضة ها در بخش کشاوکاهش قیمت

محصوالت در این بخش شده است. اما در مجموع اجرای مالیات بر ارزش افزوده 

 کاهش در تولید ناخالص داخلی را در پی دارد. 

 

 درآمد و مخارج خانوارها -1-2-8

ند کز تغییر مینی آنانمخارج خانوارها، تغییر درآمد  اجرای مالیات بر ارزش افزوده و با

 ( آمده است.1که جزئیات آن در جدول )
 

واحد: درصد -نتایج شبیه سازی سناریوها بر متغیر درآمد و مخارج خانوارها :3 جدول  

Table 8: Scenario Simulation Results on Household Income and Expenditure Variable 
 متغیر

 سناریو

 مخارج خانوارها خانوارهادرآمد 

 روستایی شهری روستایی شهری

 -213/9 -211/9 -213/9 -211/9 درصد 1نرخ 

 -112/1 -111/1 -112/1 -111/1 درصد 1نرخ 

 نتیجه: تأثیر منفی مالیات بر ارزش افزوده بر درآمد و مخارج خانوارها

   مأخذ: محاسبات تحقیق 

Source: Research calculations  

شود. اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب کاهش درآمد و مخارج خانوارها می

کاهش درآمد خانوارها؛  اول،دهد: کاهش مخارج مصرفی خانوارها از دو کانال رخ می

چون مالیات بر ارزش افزوده به شکل درصدی از قیمت  افزایش قیمت کاالها. دوم،و 

 شود و بار مالیاتی آن بر عهده مصرفزوده می( به آن اف%1و  %1کاال )در اینجا 

بنابراین اعمال این مالیات به معنی افزایش  کنندگان نهایی یا همان خانوارهاست.

همانطور که در  گردد.کننده است که موجب کاهش تقاضای وی میقیمت مصرف

ده، درصد مالیات بر ارزش افزو 1اجرای سناریو اول با نرخ  شودجدول فوق مالحظه می

شود درآمد و مخارج خانوارهای شهری و روستایی، به ترتیب، به اندازه باعث می

درصد،  1درصد کاهش یابد؛ و با اجرای سناریو دوم با نرخ  213/9درصد و  211/9

و برای خانوارهای روستایی  111/1مقدار درآمد و مخارج خانوارهای شهری به اندازه 

هر چه نرخ مالیات بر ارزش افزوده باالتر باشد،  د.یابدرصد کاهش می 112/1به اندازه 



 1211. زمستان 2. شماره 11ی های اقتصادی سابق(. دورهی اقتصاد مقداری )بررسیفصلنامه          
 

31

میزان کاهش در مخارج مصرفی خانوارها بیشتر است؛ زیرا باالتر بودن نرخ مالیات بر 

 شود کهمالحظه می ارزش افزوده به معنای باالتر بودن قیمت کاالی مصرفی است.

تفاوت دارد.  اندکی با هم روستاییو  شهریتغییر در درآمد و مخارج خانوارهای 

کاهش بیشتر درآمد و مخارج خانوارهای روستایی نسبت به خانوارهای شهری، ویژگی 

 نماید.تنازلی بودن مالیات بر ارزش افزوده را تأیید می

های مختلف اقتصاد کاهش مصرف خانوارها از کاالی بخش الزم به ذکر است

ایر ی سهاسه با کاالدر مقای در کاالهای بخش کشاورزیکاهش مصرف  یکسان نیست.

ها کمتر است؛ چون کاالهای بخش کشاورزی معاف از مالیات بر ارزش افزوده بخش

 .شوندو دچار افزایش قیمت نمی هستند

 

 و پیشنهادات نتیجه گیری -1

 ،(CGE)سازی مدل تعادل عمومی قابل محاسبه در این مقاله تالش شد تا با شبیه

مالیات بر ارزش افزوده در ایران مورد بررسی قرار  تورمی، تولیدی و مصرفیاثرات 

 شارها مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده و پیشینه پژوهشدر ابتدای مقاله به گیرد. 

در  .شد پرداخته و اجزای آن تحقیقمدل تشریح  روش تحقیق وبه بیان سپس  شد.

ماتریس حسابداری اجتماعی  جدیدترین هایبا استفاده از داده تحقیق مدل ادامه

(SAM) و با نرم افزارایران ،GAMS   :تخمین زده شد. اقتصاد به هفت بخش

کشاورزی، نفت، معدن، صنعت، انرژی، ساختمان و خدمات تفکیک شد و اثرات اجرای 

مالیات بر  %1و  %1تصاد در قالب دو سناریو با نرخ نون مالیات بر ارزش افزوده بر اققا

تایج ن مورد بررسی قرار گرفت.با فرض معافیت مالیاتی بخش کشاورزی  ،ارزش افزوده

 انون مالیاتدر مجموع اجرای ق :سازی سناریوهای مختلف نشان داد کهحاصل از شبیه

موجب افزایش تورم، کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش مخارج بر ارزش افزوده، 

 گردد.مصرفی خانوارها می

گردد و افزوده بر قیمت کاالها و خدمات اعمال مینرخ مالیات بر ارزش  چون

دهد، موجب کننده نهایی افزایش میرا برای مصرف یمصرف خدمات و کاالهاقیمت 

و افزایش تورم شد. قیمت محصول در (CPI) کننده قیمت مصرفشاخص افزایش 

های کشاورزی که معاف از مالیات بر ارزش افزوده است کاهش، و در سایر بخشبخش

. افزایش تورم در هر یافتاقتصاد که مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند افزایش 

. به این معنی که اجرای سیاست مالیات بر ارزش بوددو سناریو کمتر از یک درصد 
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افزوده اثر مثبتی بر تورم دارد ولی این اثر چندان قوی نیست و تورم باالیی را موجب 

 شود.نمی

  (GDP)ارزش افزوده موجب کاهش تولید ناخالص داخلی اعمال مالیات بر 

د. تولید در بخش کشاورزی که معاف از مالیات بر ارزش افزوده است افزایش یگردمی

مالیات بر ارزش  ، اجرایدر مجموعها کاهش پیدا کرد و ولی در سایر بخش، یافت

 .داشتافزوده کاهش در تولید ناخالص داخلی را در پی 

اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران موجب کاهش تولید  مالحظه شد که

با اجرای مالیات بر ارزش افزوده  نظری مبانیکه طبق ناخالص داخلی شد، در حالی

ان این نکته نمای. در جستجوی چگونگی این رخداد، یابدافزایش  توانستمی تولید

اصالح نظام مالیاتی از پایین به باال آغاز شود، اجرای مالیات بر  وقتیکه  شودمی

گردد. اما در ایران دولت از باال به پایین اقدام ارزش افزوده منجر به افزایش تولید می

به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده کرد. بنابراین، ابتدا فشار بر واردکننده و 

س سلسله مراتب، آنها اولین مجریان گرفتن تولیدکننده تحمیل گردیده و بر اسا

اند. در این شرایط، واردکننده باید از تولیدکننده این مالیات به نیابت از دولت شده

تواند این مالیات را از عامل داند که میمالیات را دریافت کند اما تولیدکننده نمی

مالیات بر ارزش بعدی که توزیع است باز پس بگیرید یا خیر. زمانی که در ایران 

های افزوده اجرا شد، الزامات و بسترهای الزم برای پیاده کردن این طرح در حوزه

ثبت اثر م امکان مختلف فراهم نشده بود، بنابراین با وجود انتظارات نظری در خصوص

مالیات بر ارزش افزوده بر تولید، به دلیل اجرای این نظام مالیاتی در شرایطی که 

آن در ایران به درستی آماده نشده بود، موجب کاهش تولید شده  زیرساخت و بستر

 است.

ر ها و بسترهای الزم ببایست ابتدا الزامات، زیرساختبنابراین سیاستگذاران می

نمودند و سپس قانون را اجرا اجرای صحیح مالیات بر ارزش افزوده را فراهم می

رزش افزوده اجرا شده و ده سال از کردند. اما حاال که قانون آزمایشی مالیات بر امی

نیز اجرای آن برای یازدهمین سال  1211اجرای آن گذشته است و در الیحه بودجه 

تمدید گردیده، شایسته است که دولت و مجموعه نظام مالیاتی کشور در بسترسازی، 

های الزم برای اجرای قانون دائمی آن تعجیل نمایند. در ایجاد یا تقویت زیرساخت

راستا سازمان امور مالیاتی کشور بایداز طرق مختلف از قبیل: اصالح مواد قانونی، این 

نامه های جدید یا اصالح موارد سابق، ایجاد و توسعه ها و تدوین آیینصدور بخشنامه
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 های فناوری اطالعات برای اجرای صحیح قانون و دریافت مالیات از زیرساخت

نمایند که مالیات بر ارزش افزوده طبق مبانی  کننده نهایی، شرایطی را فراهممصرف

ده کنننظری آن اجرا گردد و بار مالیاتی بر دوش تولیدکننده قرار نگیرد و مصرف

 ها،زمینهنهایی مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نماید. قطعا با فراهم نمون پیش

لیات بر ارزش ها و بسترهای الزم برای اجرای قانون ماشرایط، الزامات، زیرساخت

افزوده مطابق با آنچه که در تعریف و مبانی نظری این نوع مالیات بیان شد، اقتصاد 

ایران نیز شاهد اثرات مثبت بیشتری از اجرای این قانون، بویژه افزایش تولید ناخالص 

 داخلی خواهد بود.

 شاجرای قانون مالیات بر ارزسازی سناریوها نشان داد که نتایج حاصل از شبیه

شود. با کاهش درآمد خانوارها، افزوده موجب کاهش درآمد و مخارج خانوارها می

، میزان کاهش های باالتر مالیات بر ارزش افزودهنرخ با. یافتکاهش  نیز مخارج آنان

روستایی در درآمد و مخارج خانوارهای  کاهشبود. در مخارج مصرفی خانوارها بیشتر 

انوارهای شهری بود که ویژگی تنازلی بودن مالیات کاهش درآمد و مخارج خ بیشتر از

 بر ارزش افزوده را تأیید نمود.

. دنبوهای مختلف اقتصاد یکسان کاهش مصرف خانوارها از کاالی بخشهمچنین 

ر ها کمتکاهش مصرف در کاالهای بخش کشاورزی در مقایسه با کاالهای سایر بخش

ار دچ یت از مالیات بر ارزش افزوده،فمعا ، به دلیلکاالهای بخش کشاورزی چون؛ بود

شود بخش کشاورزی به دلیل معافیت . همانطور که مالحظه مینشدافزایش قیمت 

های اقتصاد تغییرات متفاوتی را از مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با سایر بخش

 زتجربه کرده است. در واقع با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، بخش کشاورزی ا

اثرات منفی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در امان مانده و از اثرات مثبت آن 

بنابراین در صورتی که دولت قصد حمایت از بخش خاصی از  مند شده است.بهره

تواند از راهکار معافیت مالیاتی آن بخش استفاده اقتصاد را در نظر داشته باشد می

است که دولت برای آن بخش از کاهش مخارج خانوارها در  همچنین ضروری نماید.

سبد کاالها و خدمات ضروری، با توجه به تأیید ویژگی تنازلی بودن مالیات بر ارزش 

شود از یک سو، با در این راستا به دولت پیشنهاد میافزوده، اقداماتی انجام دهد. 

عمال مالیات بر ارزش افزوده های پولی و مالی مناسب، از تورم ناشی از اانجام سیاست

داده از بین برود یا کاهش یابد، و از سوی دیگر، با بکاهد تا کاهش قدرت خرید رخ
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های توزیعی مناسب، کاهش رفاه خانوارها، به ویژه خانوارهای استفاده از سیاست

 را جبران نماید. روستایی
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 هاضمائم و پیوست

 معادالت مدل تحقیق(: 7پیوست )

 

 :بلوک قیمت

 

                                                        .(1 ).c c cPM pwm tm EXR  

                                                            .(1 ).c c cPE pwe te EXR  

                                                                   .c c

c C

CPI PQ cwts


 

                                                                 c c

c C

DPI PDS dwts


 

                        (1 )a a a a a a aPA ta QA PQVA QVA PINT QINTA   
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 نهادها:بلوک 
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QINV IADJ qinv 

                                                                .c c
QG GADJ qg 

     
, ,

. . . .

. . . . . . . .

. . .

i i f f a a a

i INSDNG f c a

a a a c c c c c c

a c c

c c c gov f gov row

c f

YG TINS YI tf YF tv PVA QVA

ta PA QA tm pwm QM EXR te pwe QE EXR

tq PQ QQ YIF trnsfr EXR



  

  

  

  

  

 
 

                                 , .c c i gov

c i INSDNG

EG PQ QG trnsfr CPI


   

 

 :بلوک قیدهای سیستم

 

                                                                 ,f af

a A

QFS QF


 

           , ,c c a c h c c c c

a A h H

QQ QINT QH QG QINV qdst QT
 

       

         
, ,

.
c c row f c c i row

c CM f F c CE i INSD

pwm QM trnsfr pwe QE trnsfr FSAV
   

       

                                                                YG EG GSAV  

                     
.(1 ). .

. .

i i i

i INSDNG

c c c c

c c

MPS TINS YI GSAV EXR FSAV

PQ QINV PQ qdst



  

 



 
 

         
. . . .

c ch c c c c c c

h H c C c C c C

TABS PQ QH PQ QG PQ QINV PQ qdst
   

      
 

 

 

 

 

 

 



 رانیا در افزوده ارزش بر اتیمال یمصرف و یدیتول ،یتورم اثرات از یعموم تعادل لیتحل کی

 

 

27

 غیرها و ضرایب معادالت مدل تحقیقمت(: معرفی 2پیوست )

 ها:مجموعه
 

A:  هافعالیتمجموعه 

c C:  کاالهامجموعه 

c CDکاالهای تولید داخل عرضه شده در داخل : 

c CDNکاالهای غیرتولید داخل : 

c CEکاالهای صادراتی : 

c CENکاالهای غیرصادراتی : 

c CMکاالهای وارداتی : 

c CMNکاالهای غیروارداتی : 

c CX)کاالهای تولید داخل )عرضه شده در داخل و خارج : 

f F :  عوامل تولیدمجموعه  

i INS:  نهادهای داخلی و جهان خارج( نهادهامجموعه( 

i INSDزیرمجموعه نهادها( : نهادهای داخلی( 

i INSDNGزیرمجموعه نهادهای داخلی( : نهادهای داخلی غیردولتی( 

h H : زیرمجموعه نهادهای داخلی غیردولتی( خانوارهامجموعه( 

 پارامترها:

ccwts  :وزن کاالی c قیمت مصرف کننده در شاخص CPI  

cdwts  وزن کاالی :c قیمت تولید کننده در شاخص DPI 

caica  کاالی : مقدارc در فعالیت  به کار رفته ایبه عنوان نهاده واسطه a 

epwe )قیمت جهانی صادرات )بر حسب پول خارجی : 

cpwm)قیمت جهانی واردات )بر حسب پول خارجی : 

cqdst  :یکاال انبار یموجود در رییتغ c 

cqg  :هیپا سال در دولت یمصرف یتقاضا 

cqinv :یکاال یبرا یگذار هیسرما یتقاضا زانیم c هیپا سال در 
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,i fshif :یداخل نهاد سهم i دیتول عامل از f 

,i ishii  :نهاد خالص درآمد سهم iنهاد به کهi شودیم داده یانتقال پرداخت صورت به. 

ata  :نرخ مالیات بر فعالیت 

cte  : مالیات بر صادراتنرخ 

ftf :  نوع دیتول عامل درآمد بر اتیمالنرخ f 

ctm  :واردات بر اتیمال 

ctq :فروش بر اتیمال 

atv نرخ مالیات بر ارزش افزوده : 

 حروف یونانی:

QA

aa  :در تابع تولید فعالیت اسیمق کارایی یا پارامتر 
QVA

aB  :در تابع ارزش افزوده اسیمق کارایی یا پارامتر 
QX

c
 :در تابع کل عرضه محصوالت داخلی انتقال پارامتر 

q

c :انتقال در تابع آرمینگتون پارامتر 
t

c :انتقال در تابع تبدیل  پارامترCET عرضه بین بازار داخلی و صادرات 

,

m

c h: یبرا معاش حداقل سطح بر مازاد یمصرف مخارج از مصرف به یینها لیم 

 h نوع خانوار در c ی بازاریکاال
QA

a :پارامتر سهم در تابع تولید فعالیت 

,
QX
a c :پارامتر سهم در تابع کل عرضه محصوالت داخلی 

q

c :پارامتر سهم در تابع آرمینگتون 
t

c : پارامتر سهم در تابع تبدیلCET عرضه بین بازار داخلی و صادرات 
QVA

a :پارامتر سهم در تابع ارزش افزوده 

,

m

c h : مصرف حداقل معاش کاالیc برای خانوار نوع h 

,a c : محصول c تیفعال واحد هر از شده دیتول a 
QA

a کشش در تابع تولید کل : 
QVA

a
 : کشش جانشینی در تابع تولید ارزش افزوده 

QX
c : تابع کل عرضه محصوالت داخلیکشش در 
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q
c
 : پارامتر کشش در تابع آرمینگتون 

t
c
 : پارامتر کشش در تابع تبدیلCET عرضه بین بازار داخلی و صادرات 

 متغیرهای برونزا:

 
DPIشاخص قیمت تولید کننده : 

FSAVپس انداز خارجی : 

GADJمصرف دولت : عامل تعدیل 

IADJعامل تعدیل سرمایه گذاری : 

fQFSمقدار عرضه عوامل تولید : 

,f aWFDIST عامل تفاوت قیمت از قیمت متوسط برای عامل تولید :f  در فعالیتa  

 متغیرهای درونزا:

 

CPIشاخص قیمت مصرف کننده : 

EGمخارج دولت : 

hEHمخارج مصرفی خانوار : 

EXRپول خارجی بر حسب پول داخلی( : نرخ ارز( 

GSAV :پس انداز دولت 

iMPS : نهایی به پس انداز نهادهای داخلی غیر دولتیمیل 

aPA )قیمت فعالیت) درآمد ناخالص هر فعالیت : 

cPDDقیمت تقاضای کاالی داخلی عرضه شده به بازار داخل : 

cPDS قیمت عرضه کاالی داخلی عرضه شده به بازار داخل : 

cPE : یصادرات یکاال متیق c )بر حسب پول داخلی( 

aPINT قیمت نهاده واسطه ای تجیع شده برای فعالیت : a 

cPMقیمت واردات بر حسب واحد پول داخلی : 

cPQقیمت کاالی مرکب : 

aPQVA :)قیمت ارزش افزوده )درآمد عامل تولید بر حسب هر واحد فعالیت 
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cPX  : قیمت کل تولید کننده برای کاالیc 

,a cPXAC :کاالی  برای قیمت تولید کنندهc  تولید شده در فعالیتa 

aQA :سطح تولید فعالیت 

cQD میزان کاالی :c تولید و فروخته شده در داخل 

cQE میزان کاالی :c  صادراتی 

,f aQF( تقاضا شده در فعالیت : عامل تولید )شامل نیروی کار و سرمایهa 

cQG تقاضای مصرفی دولت برای کاالی :c 

,c hQH :یکاال مصرف زانیم c ینوع ینوع خانوار از h 

aQINTA : ایهای واسطهرکبِ نهادهکاالی ممقدار کل 

,c aQINT : مقدار کاالیc  فعالیتای در واسطه نهادهبه عنوان مصرف شدهa 

cQINV میزان تقاضای سرمایه گذاری برای کاالی :c 

cQM میزان کاالی :c وارداتی 

cQQ)مقدار کاالهای عرضه شده به بازار داخل )کاالی مرکب آرمینگتون : 

aQVAمقدار کاالی مرکب ارزش افزوده : 

cQXبازاری کاالی داخلی : میزان کل تولید c 

,a cQXAC : میزان کل تولید بازاری کاالیc در فعالیتa 

 TABSجذب کل : 

iTINS  مالیات مستقیم بر درآمد نهاد : i)نهاد داخلی غیردولتی( 

,i iTRII  پرداخت انتقالی از نهاد :i  به نهادi ()هر دو زیرمجموعه نهاد داخلی غیردولتی 

fWF قیمت متوسط عامل تولید :f 

fYF درآمد عامل تولید :f 

YGدولت : درآمد 

iYI : درآمد نهادi )زیرمجموعه نهاد داخلی غیردولتی( 

,i fYIF درآمد نهاد داخلی :i  از عامل تولیدf 
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 SAM(: ساختار کلی ماتریس حسابداری اجتماعی 8پیوست )

 

 SAMساختار کلی ماتریس حسابداری اجتماعی 

 

حساب 

 تولید

حساب 

 تولید عوامل

حساب 

 نهادها

حساب 

 انباشت

حساب 

 دنیای خارج

 جمع درآمدها

 حساب تولید

ماتریس 

مبادالت 

واسطه بین 

 بخشی 

 

مصرف نهایی 

کاالها و 

خدمات توسط 

 نهادها 

تشکیل 

 سرمایه ثابت 

صادرات کاالها 

 و خدمات

جمع درآمد تولید 

 کنندگان

حساب عوامل 

 تولید

ماتریس ارزش 

 افزوده 
   

درآمد عوامل 

تولید از دنیای 

 خارج 

جمع درآمد 

 عومل تولید

  حساب نهادها

ماتریس 

تخصیص 

درآمد عوامل 

 تولید به نهادها 

انتقاالت 

جاری و 

 ای بینسرمایه

 نهادها 

 

درآمد نهادها از 

 دنیای خارج 

جمع درآمد 

 نهادها

   حساب انباشت

پس انداز 

نهادهای 

 داخلی 

 

قرض کردن از 

 دنیای خارج 

انداز جمع پس

-نهادها یا پس

 انداز ملی

حساب دنیای 

 خارج

واردات کاال و 

 خدمات

پرداختی به 

عوامل تولید 

 خارجی 

پرداختی 

نهادها به 

 دنیای خارج 

قرض دادن 

به دنیای 

خارج یا تراز 

 تجاری

 

جمع درآمد 

 دنیای خارج

 جمع هزینه ها
جمع هزینه 

 تولید کنندگان

جمع هزینه 

 عوامل تولید

جمع هزینه 

 نهادها

جمع هزینه 

سرمایه 

 گذاری

جمع هزینه 

 دنیای خارج
 

 (.1219) منظور و یقیحق ؛(1212) همکاران و ییبانومأخذ: 
 

Source: Banoui  et all (2015); Manzoor & Haqiqi (2016). 
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