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Abstract

Objective: The main purpose of this paper is to evaluate the effect of tax shocks on
consumption of domestic and imported consumer goods, labor income tax and
corporate tax on gross domestic product and inflation in the framework of dynamic
stochastic general equilibrium model of open economy based on New-Keynesian
economic tenets for Iran. To do this purpose, a dynamic stochastic general equilibrium
model has been designed, calibrated and simulated that includes domestic, foreign,
monetary, and financial parts.
Method: To investigate the subject, based on the stochastic dynamic general
equilibrium model, model includes different parts such as households, firms producing
final goods in monopolistic consumption market, pricing with regard to Kalvo price
stickiness, firms producing intermediate goods, the combination of government as
financial section with central bank as monetary section, and foreign section. By
optimization of different parts, the extracted equations are log linearized and some
parameters have been calculated and some others have been calibrated and then
estimated using the Bayesian method. Furthermore, Hybrid New Keynesian Phillips
curve has also extracted for domestic inflation. Also, the function of variants of
macroeconomic variables in relation to tax shocks, have been investigated.
Results: The findings of this study indicate that the bases of tax on domestic
consumption goods, and imported consumption goods, of income tax payroll, and of
corporate tax have small but significant impacts on GDP and inflation. The least
contribution in the changes of GDP among the investigated tax bases is attributed to
tax on domestic consumption goods. Income tax payroll recorded the least
contribution in the changes of inflation.
Conclusion: The results of the present study confirm the low share of taxes in the
Iranian economy. Also, considering the effects that the most important current tax
bases have on macroeconomic variables, the government's action in providing revenue
sources from these tax bases should be such that the activities of economic units face
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the least disruptive effects and unforeseen changes. In this regard, it is recommended
to revise the current method of setting tax rates.
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بررسی واکنش متغیرهای کالن اقتصادی نسبت به مالیات در اقتصاد ایران در چارچوب مدل
تعادل عمومی پویای تصادفی


علیرضا حسنزاده جزدانی

چکیده
هدف :هدف اصلی مقاله حاضر این است که در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز بر پایهه آمهوز ههای اقتصهاد
نیوکینزی برای ایران ،تأثیر تکانههای مالیات بر مصرف کاالهای مصرفی داخلی و وارداتی ،مالیات بر درآمد نیروی کار و مالیات شرکتها را بهر
متغیرهای تولید ناخالص داخلی و تورم بررسی نماید .به این منظور ،یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با لحاظ بخشهای داخلی ،خهاریی
و بخشهای پولی و مالی طراحی ،کالیبر و شبیهسازی شد است.
روش :برای بررسی موضوع ،بر اساس مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ،الگویی شامل؛ بخهش خهانوار ،بخهش بنگها ههای تولیدکننهد
کاالهای نهایی در قالب بازار رقابت انحصاری و قیمتگذاری با لحاظ چسبندگی قیمت کالو ،بنگا های تولیدکنند کاالهای واسطه ،تلفیق دولت
بهعنوان بخش مالی و بانک مرکزی بهعنوان نهاد پولی و بخش خاریی طراحی شد است .با بهینهیابی بخشهای مختلف ،معهادالت اسهتخرایی
خطیسازی شد  ،برخی از پارامترها محاسبه و برخی نیز کالیبر شد و سپس با استفاد از روش بیزی برآورد شد اند همچنهین منحنهی فیلهپس
هیبریدی کینزینهای یدید برای تورم داخلی نیز استخراج شد است و عملکرد متغیرهای کالن اقتصادی نسبت به تکانههههای مالیهاتی ،مهورد
بررسی قرار گرفتهاند.
یافتهها :بر اساس یافتههای پژوهش ،پایه های مالیات بر مصرف کاالهای مصرفی داخلی و وارداتی ،مالیات بر درآمد نیروی کهار و مالیهات
شرکتها ،اثرات کوچک ولی معناداری را بر تولید ناخالص داخلی و تورم میگذارند از بین پایههای مالیاتی بررسی شد  ،مالیهات بهر واردات،
بیشترین تأثیر را بر تغییرات تولید ناخالص داخلی و تورم دارا است .کمترین سهم در تغییرات تولید ناخالص داخلی در بین پایههههای مالیهاتی
مورد بررسی ،مربوط به مالیات بر مصرف کاالهای تولید داخل است و مالیات بر درآمد نیروی کار نیز کمترین سهم در تغییرات تورم را به خود
اختصاص داد است.
نتیجهگیری :نتیجه مطالعه حاضر ،مؤید پایین بودن سهم مالیاتها در اقتصاد ایران است .همچنین با تویه به اثراتی که مهمتهرین پایههههای
مالیاتی کنونی بر متغیرهای کالن اقتصادی میگذارند اقدام دولت در تأمین منابع درآمدی از این پایههای مالیاتی بایستی بهه نحهوی باشهد کهه
فعالیت واحدهای اقتصادی با کمترین اثرات اخاللی و تغییرات پیشبینینشد روبرو شود .در ایهن زمینهه تجدیهدنظر در شهیو کنهونی تعیهین
نرخهای مالیاتی ،توصیه میشود.
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مقدمه

در خالل قرن بیستم ،در اغلب کشورهای توسعهیافته سطح مالیاتها بهطور چشمگیری افزاایش یافتزه اسزت .مالیاتهزا ،از
حدود  8تا  40درصد تولید ناخالص داخلی در آغاز قزرن گذشزته بزه  30تزا  10درصزد تولیزد ناخزالص داخلزی در زمزان
حاضر ،افاایش یافتهاند (فولستر و هنرکسن .)2006 ،4چنین افزاایش معنزاداری در مالیاتهزا سزبب طزرپ پرسزشهایی در
مورد اثر مالیات بر رشد اقتصادی شده است (بزارو 2و همکزاران .)2009 ،مالیاتهزا بزر تصزمیم خانوارهزا در مزورد میزاان
پسانداز ،عرضه نیروی کار ،میاان سرمایهگذاری در سرمایه انسانی تأثیر میگذارنزد .همچنزین تصزمیمگیری بنگاههزا در
مورد میاان تولید ،ایجاد موقعیتهای شغلی جدید ،سرمایهگذاری و نوآوری را تحت تأثیر قرار میدهند.
مالیات بر شرکتها ،مالیات بر واردات ،مالیات بر مصرف و مالیات بر درآمد حقوق (حقوق و دستماد) ،عمزدهترین
پایههای مالیاتی در نظام مالیاتی ایران هستند .ازاینرو ،مطالعه حاضر به دنبال آن است که تأثیر این پایزههای مالیزاتی را بزر
تولید و تورم در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ،مورد بررسی قرار دهد .استفاده از مدل تعادل عمومی
پویای تصادفی این امکان را فراهم میآورد تا تأثیر مالیات بهصورت فراگیر و پویا (ازجملزه تزأثیر بزاز توزیزد درآمزدهای
مالیاتی بهصورت مخارج دولتی) موردتوجه قرار گیرد.
یکی از پیششرطهای الزم جهت بررسی و تجایهوتحلیل اثزرات اعمزال یزک سیاسزت مالیزاتی بزر نظزام اقتصزادی،
بررسی اثرات پایههای مالیاتی بر متغیرهای کالن اقتصادی هست که درواقد بررسزی اثزرات مالیزات بزر عزاملین اقتصزادی
مانند خانوارها ،بنگاهها و دولت هست.اقدام دولت برای کسب درآمد مالیاتی دارای اثراتی است که بررسی آنها بیشتر در
دوپایه خرد و کالن صورت میگیرد .از منظر اقتصاد خرد ،مالیزات بزر تخصزیص منزابد تزأثیر دارد و همچنزین اثزرات بزاز
توزیعی آن نیا قابلتوجه اسزت (بزاتینی .)2006 ،3از منظزر اقتصزاد کزالن ،بزر عرضزه (تولیزد) کزل و تقاضزای کزل تزأثیر
میگذارد.
دولت با توجه الاامات قانونی (اصالپ نظام درآمدی دولزت بزا افزاایش سزهم درآمزدهای مالیزاتی بزهعنوان یکزی از
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،قطد وابستگی هاینه جاری به درآمد حاصزل از نفزت و گزاز بزهعنوان یکزی از اهزداف
قانون برنامه پنجم توسعه) و اقتصادی (توجه به اهمیت جایگاینی درآمد مالیزات بزهجای درآمزد نفزت) بزه دنبزال افزاایش
درآمدهای مالیاتی است .همچنین ازجمله اقزدامات الزم جهزت پیوسزتن بزه سزازمان تجزارت جهزانی اعمزال تغییراتزی در
تعرفههای واردات است اینکه این تغییرات که درواقزد در مالیزات بزر واردات اعمزال میشزوند و جزایگاین کزردن آن بزا
پایههای مالیاتی دیگر چه تأثیراتی را به دنبال دارند مستلام بررسی اثرات پایههای مختلف مالیاتی هستند.
بررسی تأثیر افاایش در درآمد مالیاتی و درواقد چگونه افزاایش یزافتن درآمزد مالیزاتی (اینکزه افزاایش درآمزدهای
مالیاتی از طریق کدامیک از پایههای مالیاتی صورت گیرد) نیازمند بررسزی اثزرات مربزوط بزه هزر یزک از ایزن پایزههای
مالیاتی هست این بررسی به دلیل رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران از اهمیت بیشتری برخوردار میشود .عالوه بزر ایزن،
بررسی اثرات پایههای مالیاتی ،چارچوبی را فراهم میآورد تا عملکرد سیاست مالیاتی مورد تجایهوتحلیل قرار گیرد.
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پیشینه تحقیق

ناندی )2020(1یک مدل نیوکینای تعادل عمومی پویای تصادفی بزرای اقتصزاد بزاز کوچزک را بزا بخشهزای خانوارهزا،
بنگاههای تولیدی ،مونتاژ ،بنگاههای سرمایهگذاری ،دولت و بانک مرکای ،طراحی مینماید که دولت تا اباارهای مزالی
مانند مصرف ،سرمایهگذاری ،نقل و انتقاالت ،اشتغال عمومی ،مالیات بر مصرف و مالیات بر درآمزد نیزروی کزار کزه بزر
اساس یک قاعده مالی برای جبران کسری مالی استفاده میشود برخوردار است .این مطالعه نشان مزیدهزد کزه در حزالی
که تولید و اشتغال در پاسخ به تکانههای مثبت مخارج ،افاایش مییابند اثری کزه بزر مصزرف گذاشزته مزیشزود ترکیبزی
است .در حالی که محرکهای سرمایهگذاری خصوصی بهطور منحصر به فرد ،منجر به افاایش سرمایهگذاری خصوصزی
میشود اثر محرک مالیاتی ،ترکیبی است .یک شوک مالیات منفی بر مصرف ،اثر ضدتورمی داشته و مصرف را افزاایش
میدهد .این مطالعه با توجه به پوشش مالیاتی محدود ،تأثیر نامتقارن تکانه منفی در کاهش مالیات بر درآمد نیروی کار را
نشان میدهد.
فوتیو 8و همکاران ( )2020با استفاده از دادههای پس از جنگ جهانی دوم تغییزرات مالیزات بزر درآمزد شزرکتهای
فدرال ایاالت متحده  ،نتیجه میگیرد که اثر خروجی کاهش مالیات بر درآمد سرمایه وابسته به بدهی دولت اسزت :وقتزی
بدهی زیاد باشد  ،انبساطیتر از زمانی است که بدهی کم باشد .برای مشخص نمودن ساز و کارهایی که میتواند این اثزر
مالیاتی وابسته به دولت را نشان دهد مقاله از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی 1با سیاست مالی تغییر رژیزم اسزتفاده
میکند و در مییابد که یک کاهش مالیات بر درآمد سرمایه به حدی محرک است که بعید است منجر بزه تعزدیل مزالی
در آینده شود .با افاایش بدهی دولت به میزاان کزافی بزاال  ،احتمزال تعزدیل مزالی در آینزده افزاایش مییابزد  ،و اثزرات
انبساطی کاهش مالیات بر درآمد سرمایه میتواند بهطور قابل مالحظهای کزاهش یابزد  ،خزواه تعزدیل از طریزق معکزوس
سیاست باشد یا افاایش مالیات بر مصرف.
آنتوسویچ 6و همکاران ( )2046با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی چند بخشی بزه مطالعزه تزأثیر دو
نوع مالیات در حوزه اتحادیزه اروپزا پرداختهانزد.یزک نزوع مالیزات مربزوط بزه مالیزات بزر نهادههزای مزورد اسزتفاده در
بخشهای صنعت ،انرژی ،ساخت و ساز و حمل نقل اسزت و نزوع دیگزر مالیزات مربزوط بزه مالیزات بزر سزتاندههای ایزن
بخشها است .و به مقایسه عملکرد مالیات بر نهاده در کاهش میاان بکارگیری نهادهها و افاایش درآمزد ناشزی از مالیزات
بر ستانده پرداختهاند .یافتهها نشاندهنده آن هستند که ایزن دو نزوع مالیزات ،انگیاههزای متضزادی را ایجزاد مزیکننزد و
اثزرات متفزاوتی بزر کزارآیی منزابد مزیگذارنزد .وضزد مالیزات بزر نهزاده ،سزبب تحریزک سزرمایهگذاری در فنآوریهزای
بهبوددهنده کارایی گشته که در بلندمدت در مقایسه مالیات مشابه بر سزتانده 48 ،درصزد تزأثیر بیشزتر بزر تولیزد ناخزالص
داخلی و  20درصد تأثیر بیشتر بر اشتغال را خواهد داشت .همچنین یافتههای این تحقیق نشان میدهد کزه جانشزین کزردن
این درآمدهای مالیاتی به منظور کاهش مالیات بر نیروی کار ،سبب تقویت اثرات سودمند مالیات بر نهاده میشود.
سلسو 1و همکاران ( )2041در چارچوب یک مدل تعادل عمومی تصادفی به شبیه سازی تأثیر دو تکانزه تصزادفی بزر
نرخهای مالیات بر درآمد نیروی کار و مالیات بر درآمد سرمایه بر اقتصاد برزیزل پرداختهانزد .در ایزن مطالعزه ،کزاهش
نرخ مالیات بر درآمد نیروی کار تأثیر بارگتری از کاهش مشابه در نرخ مالیات بر درآمد سرمایه دا شته است .بروز تکانزه
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مالیات بر درآمد نیروی کار سبب افاایش تولید ،مصزرف و سزرمایهگذاری و کزاهش در بزدهیهزای عمزومی و مخزارج
دولتی ،شده است .اثرات کمتر تکانه مالیات بر درآمد سرمایه به رشد انزدک موجزودی سزرمایه ارتبزاط داده شزده اسزت.
همچنین یک همترازی در درآمدهای مالیاتی ناشی از سیاستهای کاهش مالیات ،نمایان شده است به نحوی که درآمزد
مالیات مستقیم کاهش و درآمد مالیات غیرمستقیم افاایش داشتهاند.
9

کوریا )2040( 5یک ارتباط مثبت بین مالیات بر مصرف و پویاییهای رفاه را نشان میدهد همانگونزه کزه کزولمن

( )2000نیا یک ارتباط مثبت میان مالیات بر مصرف و رفزاه را بهدسزت آورد .در واقزد نشزان داد کزه افزاایش در رفزاه از
طریق جانشین کردن کامل مالیات بر مصرف به جای مالیات بر درآمزد ،حاصزل مزیشزود .هزنلن و هزایامن )2040( 40بزه
تحلیل نقشهای چندگانه مالیات بر تصمیمهای بنگاهها پرداختند.
سالگادو )2044( 44یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با بنگاههای نامتجانس را بسط داد و بزه ایزن یافتزه اشزاره
میکند که مالیات بیشتر بر بنگاهها ،سبب ارتباط کمتر نرخهای سزرمایهگذاری و جزا چرخزهای تولیزد ناخزالص داخلزی
میشود .الشازلی )2009( 42در مطالعه خود این نکته را مورد توجه قزرار مزیدهدکزه شزفافیت سیاسزت مالیزاتی و کزاهش
مالیات بر شر کتها سبب انباشت سرمایه خواهد شد .بکستر و کینگ )4993( 43اثر سیاستهای مالی در مدلهای تعادلی
عمومی پویای تصادفی ادوار تجاری حقیقی را ،مورد توجزه قزرار دادنزد .بزه نحزوی کزه کزارگااران بهینزه یزابی کزرده و
قیمتها کامالً انعطافپذیرند .مکانیسم اثرگذاری سیاست مالی بر روی اقتصاد ،اثر منفزی تزأمین مزالی مخزارج دولتزی بزا
افززاایش مالیاتهززا بززر روی ثززروت بخززش خصوصززی اسززت .آرنولززد )2044( 41بززا مفززرو

در نظززر گززرفتن ترجیحززات

مصرفکنندگان ،افاایش مالیاتها برای تأمین مالی مخارج دولت به خاطر اثر منفی بر ثزروت بخزش خصوصزی موجزب
کاهش مصرف خصوصی و افاایش عرضه نیروی کار میشود .بنابراین تولید و اشتغال افاایشیافتزه و دسزتمادها کزاهش
مییابند .این زنجیره از اتفاقات «اثر ثروت» نامیده میشود .اثر ثروت متفاوت از اثزر تقاضزا اسزت کزه از سزوی کیناینهزا
برای توجیه اثر مخارج دولتی ارائهشده است ،زیرا در اثر ثروت هرگونه تغییری در اشتغال و تولید کزه بزه خزاطر سیاسزت
مالی اتفاق میافتد ،به دلیل عکسالعمل بهینه عرضه نیروی کار خانوارهاست .داهلبی )2042( 48معتقد است کزه پیشبینزی
ادوار تجاری حقیقی در رابطه با متغیرهای مهمی چون دستمادها و مصرف خصوصی مخالف با پیشبینی کیناین است.
در این رویکرد چارچوب تعادل عمومی پویای نوکالسیک بزا چسزبندگی اسزمی قیمتهزای اسزمی در کوتاهمزدت
ترکیب میشود و افاایش مخارج دولت و خرید کاالها توسزط دولزت و نیزا اعطزای یارانزهها و پرداختهزای انتقزالی بزه
تولیدکنندگان و خانوار ،در قالب مسئله بهینه یابی آنها موردتوجه قرار میگیرد (صباغ کرمانی و همکاران.)4393 ،
جیمویچ و ریبلو )2041( 46سیاست مالی و تاثیرات آن بر فعالیتهای اقتصادی از مسیر وضد مالیات را مزورد توجزه
قرار میدهند .بارو ( )4990و داوریک )4993( 41مبزاحثی را در مزورد چگزونگی اثرگزذاری سیاسزتهای مزالی بزر رشزد
اقتصادی مطرپ کردند.آنها بهویژه این موضوع را دنبال کردند که رشد اقتصادی چگونه با ترکیب و سطح مخارج بخش
عمومی در ارتباط است.
کلوین )2041( 45به ارزیابی مخارج عمومی ضریب تکاثری فااینده کینای با در نظر گزرفتن چگزونگی تزأمین مزالی
مخارج دولتی و چگونگی رفتار مصرفکنندگان در زمانی که انتظار افاایش مالیات در آینده را دارند میپردازد.
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زبینیک )2044( 49در مطالعه خود براساس یک مدل تعادل عمومی برای اقتصاد کشور چک ،اثر مالیات بزر مصزرف
و مالیات بر دستماد را مورد مطالعه قرار داده است .نتایج مطالعه نشان میدهد که مالیات بر مصرف ،تقاضزای مصزرفی را
کاهش داده و این به معنای تقاضای کمتر برای کاالهای وارداتی و در نتیجه تقاضای کمتزر بزرای کاالهزای وارداتزی کزه
بهعنوان نهادههای تولید مورد استفاده قرار میگیرند مزیشزود .تفزاوت بزین صزادرات و واردات افزاایش یافتزه و بنزابراین
خالص صادرات افاایش مییابد .تولید ناخالص داخلی از یک سو بهواسطه کزاهش مصزرف ،کزاهش مییابزد و از سزوی
دیگر افاایش خالص صادرات اثر مثبت بر آن ( تولید ناخالص داخلی) میگذارد اما این افزاایش تنهزا بزهواسزطه تقاضزای
کمتر برای کاالهای مصرفی است بنابراین اثر منفی مصرف بر تولید ناخالص داخلی را جبران نمیکند .همچنین مالیات بر
تورم در ابتدا بر تورم تأثیر منفی و پس از گذشت چند دوره تأثیر مثبت میگزذارد.مالیات بزر حقزوق و دسزتماد از طریزق
کاهش درآمد قابل تصرف در بودجه خانوارها منعکس شزده و تقاضزای مصزرفی را کزم مزیکنزد و تزأثیری مشزابه تزأثیر
مالیات بر مصرف میگذارد .یزک شزوک افاایشزی در هاینزههای مصزرفی دولزت اثزر مثبتزی بزر تولیزد ناخزالص داخلزی
میگذارد و باعث افاایش تقاضا برای تولید و افاایش تقاضای بنگاهها برای تقاضای نیروی کار میشود .بیکزاری کزاهش
و دستمادها افاایش مییابند.
بهاتاری 20و ترچیی یاکیویچ ( )2042بر پایه یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و با استفاده از دادههزای مربزوط
به سه ماهه اول  4951تا سه ماهه اول  2040انگلستان به بررسی شوکهای مثبت بزه مالیزات بزر ارزش افزاوده ،مالیزات بزر
درآمد نیروی کار و مالیات بر درآمد سرمایه بر متغیرهای اقتصادی از جمله مصزرف و تولیزد ناخزالص داخلزی پرداخزت.
نتایج وی حاکی از اثرات منفی این مالیاتها است .همچنین شوکهای مثبت به مخزارج دولتزی و پرداختهزای انتقزالی،
سرمایه گذاری ،تولید و اشتغال را افاایش داده ولی ضریب شوکهای مالی کمتر از یک است.
اواتا )2009( 24در مطالعه خود برای کشور ژاپن با استفاده از دادههای مربوط به سه ماهه اول سال  4950تا سزه ماهزه
پایانی سال  4995و در چارچوب یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا این موضوع را مورد بررسزی قزرار داد کزه چطزور
رفتار مقام مالی در تأمین منابد مالی بر عکس العمل های پویایی که در واکنش به شوک مخارج دولت شزکل مزیگیرنزد
تأثیر گذار است .یافتههای وی نشان میدهد که ترکیب ساختار مالیات نقزش قطعزی در تعیزین اثرگزذاری سیاسزت مزالی
دارد و این ترکیب ،اثر برون رانی را نیا تحت تأثیر قرار میدهد.
در مورد مطالعات انجام گرفته پیرامون تأثیر مالیات بر اقتصاد ایزران ،ایزن مطالعزه نخسزتین تحقیقزی اسزت کزه تزأثیر
مالیاتها را در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مورد بررسی قرار میدهد.
مدل نظری

در این بخش به طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کیناینهزای جدیزد بزرای اقتصزاد بزاز صزادرکننده نفزت
ایران ،جهت بررسی و مقایسه تأثیر پایههای مالیات بر مصرف کاالهزای داخلزی ،مالیزات بزر مصزرف کاالهزای وارداتزی،
مالیات بر شرکتها و مالیات بر درآمد کار بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و تورم در اقتصاد ایران پرداخته میشود.
بخش خانوار

در چهارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ،فر

میشود اقتصاد از تعداد زیزادی خزانوار تشکیلشزده اسزت
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که همگن بوده و به دنبال حداکثر نمودن مطلوبیت تنایل شده انتظاری بین دورهای خود هستند (اندیس معزرف خزانوار
نماینده است ).
( )4

))

(

عامل تنایل زمانی است .مطلوبیت خانوارها از مصزرف کاالهزا )

در معادله فوق عملگر انتظارات و
و مانده حقیقی پول(

(

∑
(

) ،به سبب تسهیل در مبادالت ،ناشی شده و ازآنجاییکزه فراغزت باکزار کزردن کزاهش

مییابد عرضه نیروی کار )

( با عالمت منفی در تابد مطلوبیت ظاهر خواهد شد .شکل تابد مطلوبیت تنایل شده

انتظاری بیندورهای بخش خانوار بهصورت زیر در نظر گرفتهشده است:
( )2

[

]

بیانگر ضریب ریسک گریای نسبی است که معکوس کشش جانشینی بین دورهای مصرف (که درواقزد کشزش
نرخ رشد مصرف نسبت به مطلوبیت نهایی مصرف است) را نشان میدهزد ،معکزوس کشزش نیزروی کزار بزا توجزه بزه
دستماد حقیقی است .معکوس کشش مانده پول نسبت به نرخ بهره با

نشان داده اسزت .ضزریب تزرجیح مانزده پزولی

است.
شاخص مرکب مصرف کاالها )

( بهصزورت ترکیبزی از کاالهزای مصزرفی داخلزی ( )Cd,tو کاالهزای مصزرفی

وارداتی (  ) C m ,tبهصورت زیر در نظر گرفته میشود:
( )3

]

)

(

)

(

[

که

کشزش جانشزینی بزین دورهای مصزرف میزان کاالهزای مبادلزهای تولیزد داخزل و کاالهزای وارداتزی اسزت.

همچنین

به ترتیب سهم کاالهای وارداتی و کاالهای تولیدی داخلی سبد مصزرفی خانوارهزا هسزتند؛ و در

و

دومین مرحله باید سبد مصرفی مشتمل بر ترکیب بهینه سبد کاالیی مرحله اول را وارد تابد مطلوبیزت نمزوده و سزطحی از
مصرف را به همراه متغیرهای دیگری مانند میاان عرضه نیروی کار ،به نحوی انتخاب کند که مطلوبیتش حداکثر شود.
کاالهای مصرفی یا تولید داخل بوده یا از خارج وارد میشوند که خود ،شزامل ترکیبزاتی از کاالهزای تولیزد داخزل
و کاالهای تولیدشده در خارج

هستند که بر اساس جمعگر دیگسزیت -اسزتیگلیتا و مطزابق روابزط زیزر

هستند:
( )3
( )1

]
]

∫[
∫[

نشانگر کشش قیمتی تقاضاست.
تعیین ترکیب بهینه سبد کاالی  Cd,tو Cm,t

خانوار در اولین مرحله تصمیمگیری ،باید با توجه به هاینهای که برای خرید کاالهزای مصزرفی میپزردازد ترکیزب بهینزه
مصرف کاالهای وارداتی و داخلی را به دست آورد .هاینه خانوار برای خریزد کزاالی مصزرفی کزه ترکیبزی از کاالهزای
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وارداتی و تولیدی داخل است را میتوان بهصورت زیر نوشت:
))

( )8

()

شاخص کل قیمت کاالهای مصرفی
قیمت کاالهای تولیدی داخلی) و
هنگام خرید با نرخ

((

،

(

)

شاخص قیمت کاالهزای مصزرفی داخلزی (برابزر بزا شزاخص

شاخص قیمت کاالهای مصرفی وارداتی هستند .کاالهای مصرفی تولید داخزل در

(نرخ مالیات بر مصرف کاالهای داخلی) مشمول مالیزات میشزوند .در مزورد کاالهزای مصزرفی

وارداتی عالوه بر نرخ

مشمول مالیات بر واردات کاالهای مصرفی با نرخ

کاالهای مصرفی خانوارها )

نیا میشوند؛ بنابراین تعیین سبد بهینزه

( با توجه به قید هاینه ،مستلام حل مسئله زیر است:
]
))

)

)

(

((

()

)

[

(

(

در نتیجه حل این مسئله حداکثر سازی ،توابد تقاضا برای کاالهای تولید داخل و وارداتی به دست میآید:
( )6

)

)

( )1

(

(

)

)

(

()

(

در مرحله دوم ،خانوار از طریق حداقل کردن هاینهای که روی یزک مجموعزه پیوسزته از کاالهزای داخلزی صزرف

میکند سطح بهینه مصرف کاالی  C d ,t  i را مشخص میکند و به طریق مشابه ،سطح بهینه مصزرف کزاالی C m ,t i 
تعیین میشود .بر این اساس،شاخص کل قیمت کاالهای مصرفی به دست میآید:
( )9

()
)

]

)

((

((

)

[

)

معادله نرخ تورم بر اساس شاخص مصرفکننده از ترکیب قیمتهای محصوالت تولیدی داخل و وارداتی به دسزت
میآید:
̂

()40

̂[

]

̅

) ̅

̅
̅

(

[

̂

]

̂

̅

̂[

̅

اگر نسبت

̅) ̅
̅

(

با ̅ و نسبت

̅

) ̅

̅

(

̅

]
̂

]

̅) ̅
̅

̂

(

[
̂

̅

̅

̂

̅

̅

با ̅ نشان داده شوند معادله فوق را میتزوان بهصزورت زیزر

در نظر گرفت:
()44

̂[

] ̅[

]

̂
̅

̂

̅

] ̅[

̂[
]

̂

̂
̂

̅

̅

نسبت شاخص قیمت کاالهای داخلی پس از وضد مالیات بر مصرف کاالهای داخلی به شاخص

̂

̂

̅

̅

بزا نمزاد
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در نظر گرفتهشده است:
)

()42

(

بزا نمزاد

به همین صورت نسبت شاخص قیمت کاالهای مصرفی وارداتی پس از وضد مالیات بزه شزاخص
در نظر گرفتهشده است:
))

()43

()

شاخص قیمت کاالهای مصرفی وارداتی از حاصلضزرب نزرخ ارز اسزمی
خارجی

((

در شزاخص قیمزت کاالهزای

به دست میآید:

()41
از تقسیم طرفین معادله باال بر

 ،نرخ ارز حقیقی

به دست میآید:

()48
بر این اساس معادله نرخ تورم کاالهای مصرفی وارداتی عبارت است از:
̂

()46

̂

̂

̂

رشد نرخ ارز حقیقی نیا از معادله زیر تبعیت مینماید:
̂

()41
مقدار

̂

̂

̂

̂

برابر است با نسبت نرخ ارز اسمی به وقفه خود:

()45
بنابراین ̂ نشانگر رشد نرخ ارز اسمی است:
̂

()49

̂

̂

با جانشین کردن ،معادله مصرف داخلی ،بهصورت زیر خواهد بود:
)

()20

(

و معادله مصرف وارداتی ،بهصورت زیر خواهد بود:
)

()24

(

مخارج خانوار جهت مصرف یک مجموعه پیوسته از کاالهای وارداتی برابر خواهد بود با:
()22

(

()

()

)

( ∫
)

بهینه یابی رفتار خانوار

قید بودجه حقیقی خانوار بهصورت زیر تصریح میشود:
()23

(

)

(

،

اوراق قرضه داخلی،

)

در معادله باال،

شاخص قیمت بهای کاالها و خدمات مصرفی

نرخ مالیزات

توسعه و سرمایه /دورۀ پنجم /ش  /2پیاپی 19 /1

بر درآمد نیروی کار،
توسط بنگاهها،

دستماد حقیقی نیروی کار،

بازدهی (عایدی) حقیقی سرمایه ،

مالیات پرداختی یکجا اسمی خانوارها به دولت و

هستند .با ضرب کردن

مقدار

در

سزود اسزمی تقسیمشزده

یارانه دریافتی یکجا اسمی خانوارهزا از دولزت

به دست میآید و از ضرب کزردن

مقزدار

در

به دست میآید .بنابراین قید بودجه مصرفکننده بهشکل زیر خواهد بود:
()21

)

)

(

(

معادله تشکیل سرمایه خانوار نیا به شکل زیر است:
()28

])

در معادله باال،

نرخ استهالک سرمایه است و )

[

(

( تابد هاینه تعدیل سرمایهگذاری بوده که در آن تزابد هاینزه

تعدیل سرمایهگذاری وابسته به سرمایهگذاری جاری و با وقفه است بهنحویکه  S 0یک تابد محدب و فااینزده اسزت
مسئله خانوار جهت حداکثر سازی مطلوبیت خود با توجه به قید بودجه بهصورت زیر است:
()26

)

[

)

) (

(

(

∑

{

)
])

}]

که

تابد الگرانژ،

و

(

[

[

(
]

)

(

ضرایب الگرانژ هستند .خانوار به دنبال تعیین مصزرف ،عرضزه نیزروی کزار ،نگهزداری

مانده حقیقی پول و اوراق قرضه است (ازآنجاکه مطلوبیتهای نهایی ،زمانی که بازارها کامل و مطلوبیزت مجزاا باشزد در
همه دورهها برابر است لذا شرایط مرتبه اول یکسان خواهد بود بنابراین اندیس کنار گذاشته میشود).

شرایط مرتبه اول مسئله مصرفکننده
()21
شرط مرتبه اول برای نیروی کار عبارت است از:
()25

(

)

شرط مرتبه اول برای سرمایهگذاری
()29
] )

که در آن

()

(

{

نسبت ضریب الگرانژ

]

)

(

به ضریب الگرانژ

)

(

است )

[

( و بیانگر ارزش میاان سرمایهگذاری

برحسب هاینه جایگاینی سرمایه است که در اصطالپ توبین نهایی نامیده میشود .از رابطه فوق میتوان به معادله اویلر
سرمایهگذاری نیا تعبیر کرد که بیانگر مسیر بهینزه سزرمایهگذاری اسزت .در نبزود هاینزههای تعزدیل سزرمایهگذاری،یعنی
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(  ،معادله پویاییهای سرمایهگذاری

)

خواهد بود.

شرط مرتبه اول سرمایه به صورت زیر است:
)

()30

(

شرط مرتبه اول اوراق قرضه بهصورت زیراست:
()34

)

(

از ترکیب معادله این دو  ،معادله پویاییهای قیمت سرمایه شکل میگیرد:
()32

(

)

بنابراین معادله اولر مصرف به دست میآید:
()33
شرط مرتبه اول تقاضای پول
()31

)

(
)

(

بخش بنگاه
بنگاههای تولیدکننده داخلی کاالی نهایی

در هر دوره زمانی ،یک بنگاه کاالی نهایی وجود دارد که با خرید
تولیدکننده کاالی واسزطه،

و ترکیزب آنهزا،

باقیمزت

واحد کاالی واسزطهای تولیزدی بنگاههزای
واحزد کزاالی نهزایی را بزا فزنآوری زیزر تولیزد

میکنند:
()38

∫[

]

تکانه تصادفی مارک آپ قیمت تولیدکننده در طول زمان است .از حداکثر سازی سود بنگاه تولیدکننده کزاالی
نهایی ،تابد تقاضا برای محصول متمایا تولیدی هر یک از بنگاههای واسطهای به دست خواهد آمد:
∫

]

∫[

∫

با محاسبه مشتق مرتبه اول ،خواهیم داشت:
()36

)

(

بهاینترتیب تابد تقاضا برای محصول متمایا تولیدی هر یک از بنگاههزای واسزطهای ،تزابعی از نسزبت قیمزت آن بزه
قیمت کاالی نهایی داخلی خواهد بود.

قیمت کاالی واسطهای ام و

شاخص قیمت کاالهزای تولیزدی داخلزی
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است .با و سادهسازی  ،میتوان شاخص قیمت کاالی نهایی تولید داخلی را به دست آورد:
()31

∫[

]

بنگاههای تولیدکننده داخلی کاالهای واسطه
مجموعهای از بنگاههای رقابزت انحصزاری در بخزش تولیزد کاالهزای واسزطهای کزه در دامنزه ]

میشوند یعنی

[ شزاخصبندی

 ،اقدام به تولید کاالهای متمایای میکنند .این بنگاهها بزا اسزتفاده از نیزروی کزار خانوارهزا و

سرمایه کاالهای واسطهای را تولید مینمایند .آنها دستماد اسمی
سرمایه  ،عایدی یا نرخ بازدهی حقیقی سرمایه

را به خانوارها پرداخت میکنند و در مقابزل اجزاره
را با توجه به تابد تولید زیر ،تولیزد مزی

را میپردازند .بنگاه ام ،

نماید:
()35
نشاندهنده شوک بهزرهوری

نشاندهنده هاینه ثابت است که تضمینکننده سود صفر در شرایط باثبات است.

بهینه یابی بنگاههای واسطهای بهمنظور تعیین میاانی از نهادههای تولید که هاینهاش را حداقل میکنند صورت میگیرد.
تابد الگرانژ مسئله فوق بهصورت زیر خواهد بود:
()39

[

)

]

( [
]

نرخ مالیات شرکتی است .ضریب الگرانژ

هاینه نهایی حقیقی تولید یک واحد کزاالی واسزطه ام اسزت.

شرایط مرتبه اول عبارتاند از:
()10

)

(

()14
با ترکیب و مرتبسازی ،تابد تقاضای نیروی کار استخراج میشود:
()12

)

(

همچنین معادله هاینه نهایی تولید برحسب قیمتهای حقیقی بهصورت زیر به دست میآید:
()13

)

(

قیمتگذاری تولیدکنندگان داخلی

عالوه بر حداقل کردن هاینهها ،مسئله دیگری که بنگاههای تولیدکننده داخلی با آن روبرو هسزتند نحزوه قیمتگزذاری و
تعدیل قیمتهاست( کیدلند 22و پرسکات . )4952 ،در این تحقیق فر

میشود کزه قیمزت بنگاههزای داخلزی بهصزورت

کامل انعطافپذیر نبوده و با استفاده از الگوی کالوو ،چسبندگی سزطح قیمتهزا در ایزن بخزش مدلسزازی میشزود .بزر
اساس این روش فر

میشود در هر نقطهای از زمان یک نسبت تصادفی

بهصورت بهینه نبوده و مابقی

از بنگاهها قزادر بزه تعزدیل قیمزت خزود

از بنگاهها قیمت خود را تغییر میدهند .برای بنگاههایی کزه نمزیتواننزد بهینزه یزابی

کنند ،قیمتها با تورم دوره قبل شاخصبندی میشوند:
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()11
که در آن

پارامتری است که درجه شاخصبندی قیمزت را مشزخص مزیکنزد.

نرخ تورم تولیدات داخلی و

بنگاهی بنگاهی دوره قیمت بهینه جدید را انتخاب مینماید قیمت
تنایل شده انتظاریاش در دورهای که

را به نحوی انتخاب میکند که ارزش حزال سزود

حاکم است حداکثر شود .مسئله حداکثر سازی سود تنایل شده انتظاری بنگزاه

بهصورت زیر است:
()18

]

مفهوم

∏

(

∑

نشاندهنده ارزشی است که خانوارهزا در دوره بزرای یزک واحزد کزاالی مصزرفی دوره
درواقد مطلوبیت نهایی درآمد اسمی در دوره

هستند.

قائزل

است که برای بنگاههای تولیدکننده کاالی واسزطهای،

برونزا است .خانوارها مالک بنگاهها هستند بنابراین سود بنگاه با استفاده از عامزل تنایزل برحسزب مطلوبیزت نهزایی دوره
برای دوره بیان میشود .معادله ( )18با توجه به تابد تقاضای کاالی واسطه بهوسیله تولیدکنندگان نهایی حزداکثر
میشود:
()16

]

شرط مرتبه اول برای قیمت بهینه

)

[

(

∏[

بهصورت زیر است:
∏)

∑

( [

()11
]

با توجه به اینکه در هر دوره زمانی تنها
کنند و

∏[

درصد از بنگاهها میتوانند قیمتهای خود را بهصورت بهینزه تنظزیم

درصد مابقی بنگاهها ،قیمتهای خود را با استفاده از نرخ تورم گذشته شاخصبندی مزیکننزد شزاخص قیمزت

کل در زمان :
()15

]

] )

∫

[ ∫[

(

ترکیب این معادالت منجر به معادلهای برای نرخ تورم داخلی میشود که به منحنی فیلیپس هایبریزدی کینزاین هزای
جدید معروف است .صورت لگاریتم خطی شده این منحنی بهصورت زیر است:
()19

̂

̂

̂

̂

̂

درصورتیکه تمام بنگاهها قادر باشند قیمتهزای خزود را بهصزورت بهینزه تعزدیل نماینزد
قیمت تولیدکننده در طول زمان صفر باشد

و مزارک آپ

معادله به معادلهای که در آن هاینه نهایی حقیقزی مسزاوی بزا یزک

است تبدیل میشود.
دولت و بانک مرکزی

به دلیل پایین بودن میاان استقالل بانک مرکای در ایران (مشیری و همکزاران ( )4390درجزه تسزلط بخزش سیاسزتهای
مالی بر اقتصزاد ایزران را  11درصزد بزرآورد نمودهانزد) .دولزت و بانزک مرکزای در مدلسزازی مطالعزه حاضزر در یزک

توسعه و سرمایه /دورۀ پنجم /ش  /2پیاپی 18 /1

چارچوب در نظر گرفته شدهاند از اینرو دولت و بانک مرکای بهصزورت دو بخزش مجزاا مدلسزازی نشزدهاند .هزدف
دولت متوازن نگاهداشتن بودجه خود است .بر این اساس بانک مرکای نیا بهگونهای عمل مینماید تا دولت بتواند تعزادل
بودجهای خود را حفظ کند .دولت هاینههای خود را از طریق درآمدهای حاصل از دریافت مالیات بر مصزرف کاالهزای
داخلی ،مالیات بر مصرف کاالهای مصرفی وارداتی ،مالیات شرکتی ،مالیات بر درآمد نیروی کار ،مالیات یکجزا ،فزروش
اوراق مشارکت و درآمد حاصل از فروش نفت تأمین مالی مینماید.
فروش ارز حاصل از درآمدهای نفتی از سوی بانک مرکای به دولت ،در پایه پولی منعکس خواهزد شزد؛ بنزابراین،
آنچه در قید بودجه دولت بهصورت تغییرات پایه پولی منعکس میشود ترکیب درآمدهای نفتی و برداشت از سپردههزای
دولت ناد بانک مرکای است .رابطه ( )4قید بودجه دولت را تصریح مینماید:
)

()80

(
)

پایه پولی و

(

مجموع مخارج دولتی است.

کاالهای مصرفی وارداتی،

نرخ مالیات بر مصرف کاالهای داخلزی

نرخ مالیات بر درآمد نیروی کزار و

نزرخ مالیزات شزرکتی هسزتند کزه بهصزورت یزک

فرآیند خود رگرسیون مرتبه اول در نظر گرفته شدهاند .پایه پولی ،مجموع اعتبارات داخلی
(خالص داراییهای خارجی )

نزرخ مالیزات بزر

بانک مرکای است که با استفاده از نرخ ارز اسمی )

و ارزش ذخایر خزارجی
( به پزول داخلزی تبدیلشزده

است:
()84
تغییرات پایه پولی از رابطه زیر پیروی مینماید:
()82
نشزان داده شزده اسزت .تغییزر در

در معادله باال ،تغییر در ذخایر خارجی ناشی از تغییر در نزرخ ارز اسزمی بزا
ذخایر خارجی بانک مرکای ( بهصورت ارزی ) از رابطه زیر تبعیت میکند:
)

()83
کل درآمدهای صادراتی )

(

( از مجموع درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت ،بهصزورت اسزمی

درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی

و

حاصل میشود.

()81
کل درآمدهای صادراتی در فرم حقیقی خود به صورت
̂

̅
̅̅̅

̂

̅
̅̅̅

است و صزورت لگزاریتم خطزی آن نیزا

̂ است.

شاخص قیمت کاالهای صادراتی در بازارهای جهانی بهصورت ارزی است و لگاریتم خطی شده درآمزدهای
صادراتی به صورت زیر است:
)̂

̂(

̅
̅̅̅̅

̂

̅
̅̅̅̅

̅
̂
̅̅̅̅

̂

̅
̅̅̅̅

̂

نشززاندهنده سزززطح واردات اسززت ازآنجاکززه در مززدل ،واردات تنهززا کاالهززای مصززرفی را شززامل میشززود
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( میتوان معادله ( )83-3را بهصورت زیر در نظر گرفت:

)

()88
با تعدیل این رابطه نسبت به شاخص قیمت خارجی  ،انباشت ذخایر خارجی حقیقی عبارت خواهد بود با:
()86
هر بنگاه تولیدکننده داخلی ،میتواند کاالهای خود را در بازار داخلی و بزازار جهزانی بزه فزروش برسزاند .بزا فزر
اینکه تقاضای خارجی برای کاالهای صادراتی ،مانند تقاضا برای کاالهای تولید داخزل باشزد میتزوان تزابد تقاضزا بزرای
کاالهای صادراتی در بازارهای جهانی را بهصورت زیر نوشت:
()81

) (

در معادله باال،
قیمت

کشش جانشینی بین کاالهای تولیدی داخلی و صادراتی در بازارهای جهزانی اسزت.

جهانی و

شزاخص

مصرف در سطح جهانی است .با توجه به اینکه اقتصاد ایران در مقایسزه بزا اقتصزاد جهزان ،خیلزی

کوچک است ( بر اساس آمار بانک جهانی در سال  2045ارزش تولید ناخالص داخلزی ایزران برحسزب شزاخص برابزری
قززدرت خریززد  4698061میلیززون دالر و ارزش تولیززد ناخززالص داخلززی جهززان برحسززب شززاخص برابززری قززدرت خریززد
 436301212میلیون دالر بوده است که به معنای سهم  4/21درصدی اقتصاد ایران از تولید ناخالص داخلی جهانی است).
بنابراین اقتصاد جهان ،نسبت به اقتصاد ایران بسته محسوب میشود و صادرات ایران سزهم انزدکی از سزطح کزل مصزرف
جهان را تشکیل میدهد .بنابراین؛ در معادله () به جای

میتوان تولید ناخالص داخلی جهان

()85
همچنین فر

را جایگاین کرد:

) (

میشود که در بازار صادرات ،قانون قیمت واحد برقزرار اسزت زیزرا سزهم صزادرات ایزران در تولیزد

ناخالص داخلی جهانی اندک بوده و بنابراین کاالهای صادراتی ایران در بازارهزای جهزانی ،گیرنزده قیمزت (قیمتپزذیر)
هستند؛ بنابراین هر نوع افاایش در نرخ ارز و قیمت جهانی ،باقیمت کاالهای تولیدی ایزران برحسزب پزول داخلزی ،رابطزه
یکبهیک دارد:
()89
در این معادله بهجای

شزده اسزت کزه

باید قیمت کاالهای تولیزدی داخلزی صزادراتی لحزاد شزود ولزی فزر

شاخص قیمت تولیدی صادراتی با شاخص قیمت کاالهای تولید داخل یکسان اسزت بزر ایزن اسزاس ،معادلزه نزرخ تزورم
کاالهای صادراتی بهدست خواهد آمد:
()60

̂

̂

̂

همچنین ازآنجاییکه جریان تولید نفت بیشتر تکیه بر ذخایر نفتی کشزور داشزته و بزا افزاایش سزرمایه و نیزروی کزار
چندان تغییر نمیکند بنابراین در این مطالعه ،تولید نفت از طریق بنگاههای تولیدی ،مدلسازی نشزده و بهصزورت بزرونزا
در نظر گرفتهشده است از سوی دیگر ،تعیین قیمت نفت در بازارهزای جهزانی صزورت گرفتزه و سزهمیه صزادراتی نیزا از
طریق اوپک مشخص میشود بنابراین درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت بهصورت برونزا بوده و فزر

میشزود

که از یک فرآیند خود رگرسیون مرتبه اول به فرم زیر تبعیت میکند .بازار کاالی نهایی زمانی در تعادل است کزه تولیزد
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مساوی تقاضای خانوارها برای مصرف و سرمایه گذاری ،مخارج دولت و صادرات منهای واردات باشد:
()64
همچنین قاعده سیاست ارزی در شکل لگاریتم خطی از معادله زیر تبعیت میکند:
̂

̂

̂

)

̂

̂(

̂

̂

̂ نرخ تورم هدفگذاری شده و ̂ شوک سیاست ارزی بوده که به صورت یک فرآیند خود رگرسزیون مرتبزه
اول در نظر گرفته شده اند.
دنیای خارج

بقیه دنیا به صورت برونزا در نظر گرفته میشود .یعنی ،متغیرهای تورم خارجی و تولیزد خزارجی بزه صزورت بزرونزا در
مدل لحاد میشود .تورم خارجی ( ) و تولید خارجی ( ) از فرآیند ) AR(1تبعیت میکنند:
()62
()63
برآورد پارامترهای مدل

بززرای بززرآورد پارامترهززا از روش بیززاین کززه روشززی مززا بززین کالیبراسززیون و حززداکثر درسززتنمایی اسززت و از الگززوی
متروپولیس-هستینگا استفاده شده است ( در این روش مقادیر اولیه برای پارامترها بهعنوان اطالعات پیشین است .چنانچزه
اطالعات دقیقی باشد ،روش بیای تبدیل به کالیبراسیون میشود .اگر اطالعات اولیه نادرست باشد ،این روش بزه حزداکثر
درستنمایی تبدیل میشود) .با استفاده از الگوریتم متروپولیس -هستینگا  8زنجیره موازی با حجزم پانصزد هزاار برداشزت
نمونه برای بهدست آوردن چگالی پسین پارامترها استخراج میشود.
برای برآورد مدل از یازده متغیر قابل مشاهده تولید ناخالص داخلی (بزه قیمزت پایزه  ،)4316نزرخ مزثثر مالیزات بزر
مصرف کاالهای مصرفی داخلی ،نرخ مثثر مالیات بر مصرف کاالهای مصرفی وارداتی  ،نرخ مثثر مالیات بر شرکتها و
نرخ مثثر مالیات بر درآمد حقوق و دستماد ،مخارج دولت ،مخارج مصرفی خصوصی ،سزرمایهگذاری کزل ،نزرخ رشزد
پایه پولی ،تورم مصرف کننده )( (CPIبه قیمت پایه  ،)4353نرخ رشد ارز اسمی در بزازار آزاد و تزورم خزارجی اسزتفاده
شده است .برای جمدآوری دادههای مورد استفاده از بانک اطالعاتی سریهای زمانی بانک مرکزای جمهزوری اسزالمی
ایران ،مرکا آمار ایران ،سازمان امور مالیاتی و بانک جهانی استفاده شده است .دادههای مورد استفاده بزه صزورت فصزلی
تعدیل شده هستند به این صورت که ابتزدا لگزاریتم دادههزا گرفتزه شزده و در مرحلزه بعزد بزا اسزتفاده از فیلتزر هزدریک-
پرسکات با

 λروندزدایی شدهاند).

قبل از برآورد پارامترها ،باید پارامترهایی که نیاز به برآورد ندارند مشخص شده و مقدار آنها کالیبره شوند.
یکی از نتایج مهم نرمافاار داینر ارائه نمودارهایی با عنوان  MCMCکه در واقد مرجد اصلی بزرای اطمینزان یزافتن از
درستی جوابهاست است .در نرمافاار داینر چندین بار شبیهسازی متروپولیس -هستینگا اجرا میشزود و اگزر نتزایج ایزن
زنجیرهها شبیه هم باشد به سمت یکدیگر همگرا میشوند (توکلیان .)4394 ،داینر سه شزاخص بزا نامهزای Interval ,m2

 ,m3را از طریق نمودارهای  MCMCارائه میدهد که بیانگر گشتاور سوم پارامترها ،واریانسها و بنویسید فاصله اطمینان
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 50درصدی از میانگینها است .نتایج آزمون تشخیصی تک متغیره و چنزد متغیزره بروکزا و گلمزن بیزانگر صزحت نتزایج
هستند .بر اساس این آزمون تک متغیره واریزانس ،واریزانس درون نمونزهای و بزین نمونزهای کلیزه پارامترهزا بزه یکزدیگر
نادیک شده و در آخر به مقدار ثابتی همگرا شدهاند و با توجه به اینکه آزمون چند متغره واریانس درون نمونزهای و بزین
نمونهای نیا به مقدار ثابتی همگرا میشوند نتزایج بزرآورد رویکزرد بیزای بزا اسزتفاده از روش  MCMCاز صزحت خزوبی
برخوردار هستند.
کالیبره کردن مدل و نتایج حاصل از شبیهسازی

در این بخش با استفاده از پارامترهای برآوردی به روش بیای و همچنین محاسبه برخی از پارامترها با استفاده از دادههزای
فصلی تعدیل شده اقتصاد ایران ،سیستم معادالت لگاریتم خطی با استفاده از نرمافاار  dynareشبیه سازی شده اسزت و بزر
این اساس ،اثر شوکهای مالیات بر مصرف کاالهای داخلی ،مالیات بزر کاالهزای مصزرفی وارداتزی ،مالیزات بزر درآمزد
نیروی کار و مالیات شرکتها بر متغیرهای مهم اقتصادی از جمله ،تولید ناخالص داخلی و تورم مورد بررسی قرار گرفتزه
است.
جهت بررسی پویایی متغیرهای اقتصادی نسبت به تکانههای مختلف ،از نمودارهای عکسالعمل آنزی کزه بزر اسزاس
الگوی برآورد شده بهدستآمده و از اباارهای مهم تجایهوتحلیل اقتصادی به شمار میروند استفاده میشود.
جدول  .1پارامترهای کالیبره شده مدل براساس دادههای اقتصاد ایران
نماد انگلیسی
̅
̅
̅
̅
̅
̅
̅
̅
̅̅̅̅
̅

پارامتر

مقدار پارامتر

نسبت شاخص قیمت تولیدکننده به شاخص قیمت مصرفکننده

0/9190

نسبت شاخص قیمت وارداتی به شاخص قیمت مصرفکننده

4/2563

ضریب فرآیند خود رگرسیون تکانه مالیات بر مصرف داخلی

0/03645

ضریب فرآیند خود رگرسیون تکانه مالیات بر مصرف وارداتی

0/1884

ضریب فرآیند خود رگرسیون تکانه مالیات بر درآمد

0/0158

ضریب فرآیند خود رگرسیون تکانه مالیات بر شرکتها

0/0914

نسبت سرمایهگذاری به تولید

0/ 4

نسبت واردات به تولید

0/45

نرخ استهالک سرمایه

0/0143

̅

نرخ بازدهی حقیقی سرمایه

4/0345

̅
̅̅̅
̅
̅
̅
̅
̅
̅
̅
̅̅̅̅̅

نرخ عایدی اوراق قرضه

0/989

نسبت صادرات به تولید

0/23

نسبت کاالهای مصرفی از تولید داخل به تولید

0/4931

نسبت کاالهای مصرفی وارداتی به تولید

0/0428

نسبت مخارج دولت به تولید

0/8255

̅
̅
̅̅̅
̅
̅̅̅̅

نسبت خالص داراییهای خارجی بانک مرکای به پایه پولی
نسبت صادرات نفتی به کل صادرات
نسبت صادرات غیرنفتی به کل صادرات

0/89
0/531
0/468
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نماد انگلیسی
̅
̅̅̅
̅
̅̅̅
̅̅̅̅
̅̅̅
̅̅̅

پارامتر

مقدار پارامتر

نسبت صادرات غیرنفتی به خالص داراییهای خارجی بانک مرکای

0/ 3

نسبت صادرات نفتی به خالص داراییهای خارجی بانک مرکای

4/1043

نسبت واردات به خالص داراییهای خارجی بانک مرکای

4/8961

نسبت اعتبارات داخلی به پایه پولی

0/14

̅
مأخذ :محاسبه بر اساس دادههای اقتصاد ایران

با توجه به اینکه متغیرهای مدل به شکل انحزراف لگزاریتمی از مقزادیر باثباتشزان هسزتند اعزداد درجشزده در محزور
عمودی نمودارهای عکسالعمل آنی ،با ضرب آنها در عدد  ،400درصد تغییرات متغیرهزا را نشزان میدهنزد .بزرای مثزال
عدد  0/048بیانگر  4/8درصد است البته در مورد متغیرهای که به صورت رشد هستند ماننزد نزرخ تزورم ،نزرخ رشزد پایزه
پولی و نرخ رشد ارز ،میاان انحراف متغیر مورد نظر از وضعیت باثباتشان را نشان میدهد که در ایزن حالزت عزدد 0/048
برای متغیری مانند نرخ تورم ،بیانگر انحراف نرخ تورم به میاان  4/8واحد درصد از وضعیت باثباتش است.
با بروز شوک مالیات بر مصرف کاالهای مصرفی داخلی به اندازه یزک انحزراف معیزار ،تولیزد ناخزالص داخلزی بزه
میاان  0/001درصد کاهش مییابد .در نتیجه بروز این شوک  ،تزورم افزاایش  0/065واحزد درصزدی را تجربزه خواهزد
کرد .افاایش مالیات بر مصرف کاالهای مصرفی داخلی ،مصرف این کاالها را کزاهش مزیدهزد بزه نحزوی کزه در ابتزدا
مصرف کاالهای داخلی  0/06درصد کاهش مییابد ایزن کزاهش منجزر بزه کزاهش تقاضزای کزل شزده و تزورم کزاهش
مییابد .روند کاهش مصرف به تدریج کند شده و پس از گذشت  1سال اثر شوک تخلیزه شزده و مصزرف بزه مقزدار بزا
ثبات خود بر میگردد و در طول کمتر از یک سال نیا تورم به سطح ایسزتای خزود مزیرسزد .اعمزال مالیزات بزر مصزرف
داخلی سبب یک کاهش  0/48درصدی بر تورم داخلی شده و با گذشت تقریباً یکسال ،تورم داخلی نیا به سزطح باثبزات
خود باز میگردد.
در صورتی که شوک وارد شده مربوط به مالیات بر مصرف کاالهای وارداتی باشزد مصزرف کاالهزای وارداتزی 1
درصد کاهش و تولید ناخالص داخلی  0/368درصد افاایش خواهد یافت .همچنین بروز شوکی به میزاان یزک انحزراف
معیار بر مالیات بر مصرف کاالهای وارداتی سبب افاایش تورم به مقدار  0/12واحد درصد میشود.
برای بررسی اثر مالیات بر شرکتها به بررسی اثر وقوع شوکی بزه میزاان یزک انحزراف معیزار در ایزن پایزه مالیزاتی
میپردازیم .وقوع چنین شوکی سبب کاهش  0/43درصدی در تولید ناخالص داخلی و کاهش  0/04واحزد درصزدی در
تورم خواهد شد .درواقد افاایش مالیات بر شرکتها ،سرمایهگذاری بنگاهها را تحت تأثیر قرار داده و سزبب کزاهش 4/8

درصدی در سرمایهگذاری میشود .کاهش سرمایهگذاری از یکسزو عرضزه کزل و تولیزد ناخزالص داخلزی را کزاهش
میدهد و از سوی دیگر از آنجاکه سرمایهگذاری یکی از اجاا تشکیل دهنده تقاضای کل است سزبب کزاهش تقاضزای
کل و در کوتاهمدت ،کاهش تورم میشود .با گذشت یک دوره ،تأثیر شوک مالیات بر شرکتها بر تورم مثبت میشود.
با وقوع یک شوک به مقدار یک انحراف معیار به پایه مالیاتی درآمد نیروی کار ،تولیزد ناخزالص داخلزی بزه میزاان

 0/0011درصد کاهش مییابد که دلیل آن در کاهش عرضه نیروی کار است .با بروز شوک مالیزات بزر درآمزد ،مقدار
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عرضه نیروی کار  0/042درصد کاهش مییابد اثر شوک بر تولید ناخزالص داخلزی پزس از  40دوره از بزین مزیرود .در
کوتاه مدت تورم به میاان  0/028درصد افاایش یافته و سپس به کاهش یافته و در کمتزر از یزک سزال بزه مقزدار باثبزات
خود باز میگردد.
نتیجهگیری و پیشنهادات

استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی این امکان را فراهم میآورد تا تأثیر مالیات به صورت فراگیزر و پویزا مزورد
توجه قرار گیرد .از یک سو امکان بررسی تأثیر پایههای مختلف مالیاتی را بر متغیرهای اقتصزادی و از سزوی دیگزر تزأثیر
همامان اخذ مالیات و هاینه کردن آن توسط دولت را فراهم مینمایزد .در حزال حاضزر سزهم مالیاتهزا در تزأمین منزابد
درآمدی دولت و تولید ناخالص داخلی اندک است از این رو در نظر گرفتن مالیاتها در اندازه و مقیاسی کزه بارگتزر از
میاان فعلی آن است ( با توجه به الاامات قانونی و اقتصادی اصالپ نظزام درآمزدی دولزت از طریزق افزاایش درآمزدهای
مالیاتی ،بویژه بهعنوان یکی از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی) را میتوان نوعی آینده نگری و آینده پژوهی در مسزائل
اقتصاد ایران دانست.
نتایج مثید آن است که پایههای مالیات بر مصرف کاالهای مصرفی داخلی و وارداتی ،مالیات بر درآمد نیروی کزار
و مالیات شرکتها ،اثرات کوچک ولی معناداری را بر تولید ناخالص داخلی و تورم میگذارند کزه ایزن موضزوع مثیزد
پایین بودن سهم مالیاتها در اقتصاد ایران است .از بین پایههای مالیاتی بررسی شده ،مالیات بزر واردات ،بیشزترین تزأثیر و
مالیات بر مصرف کاالهای تولید داخل کمتزرین تزأثیر را بزر تغییزرات تولیزد ناخزالص داخلزی داراسزت.همچنزین در بزین
پایههای مالیاتی ،بیشترین سهم در تغییرات تورم ،مربوط به مالیات بر واردات و کمترین سهم در تغییرات تورم مربزوط بزه
مالیات بر درآمد نیروی کار است.
با توجه به یافتههای تحقیق ،مالیات بر واردات تنها پایه مالیاتی است که دارای اثزر مثبزت بزر تولیزد ناخزالص داخلزی
است عالوه بر آن این پایه مالیاتی ،بیشترین تأثیر را بر متغیرهای کالن مورد بررسی این مطالعه داشزته اسزت .ازآنجاییکزه
واردات در اقتصاد ایران تا حد زیادی ،تحت تأثیر درآمدهای نفتی است این یافته ،مثید ایزن موضزوع اسزت کزه درآمزد
مالیات بر واردات نیا متأثر از درآمدهای حاصل از فروش نفت است و با توجه به اینکه عمده درآمد مالیزات بزر واردات
مربوط به عوار

وضدشده بر کاالهای وارداتی مصرفی است این وابسزتگی درآمزدهای مالیزاتی حاصزل از واردات ،بزه

درآمدهای ناشی از صادرات نفت ،تشدید میشود .از اینرو در اعمال سیاسزت مالیزاتی اتخزاذ شزیوهها و روشهزایی کزه
وابستگی این پایه مالیاتی به درآمدهای نفتی را کاهش دهد باید مورد توجه قرار گیرند.
بنگاههای دولتی علیرغم گستردگی فعالیتهایشان در اقتصاد ،همواره مالیات کمتری نسبت بزه بنگاههزای خصوصزی
پرداختهاند حتی برخی موارد مالیات منفی ( یارانه ) داشتهاند ازینرو تأثیر مالیات بر شرکتها بهطور کامزل بزر تولیزد و
تورم ،منعکس نشده است بنابراین اعمال سیاست مالیاتی بایستی به نحوی باشد کزه افزاایش ایزن پایزه مالیزاتی در افزاایش
مالیات پرداختی بنگاههای خصوصی خالصه نشود.
همچنین با توجه به نتایج این تحقیق ،در بین پایههای مالیاتی مورد مطالعه ،مالیات بر واردات بیشترین اثر را بزر تولیزد
ناخالص داخلی و تورم داشته است اینرو اقدام دولت در تأمین منابد درآمدی از این پایه مالیاتی بایستی با در نظر گزرفتن
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 در. بزا تغییزرات پیشبینینشزده روبزرو نسزازد، به نحوی باشد که فعالیت واحدهای اقتصادی مرتبط با واردات را،این یافته
. توصیه میشود،این زمینه تجدیدنظر در شیوه کنونی تعیین نرخهای تعرفه
 تأثیر پایههای مالیاتی جدید مانند مالیات بر مجمزوع درآمزد،مطالعه پیرامون کارآیی و اثربخشی معافیتهای مالیاتی
.و بررسی میاان توهم مالی در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی توصیه میشود
یادداشتها
1. Fölster and Henrekson
3. Batini
5. Fotiou, Shen and Susan Yang
6. Antosiewicz, Lewandowski and Witajewski
7. Celso, Costa and Sampaio
9. Coleman
11. Salgado
13. Baxter and King
15. Dahlby
17. Dowrick
19. Zbynek
21. Iwata

2. Barro
4. Nandi

8. Correia
10. Hanlon and Heitzman
12. Elshazly
14. Arnold
16. Jaimovich and Rebelo
18. Cloyne
20. Bhattarai and Trzeciakiewicz
22. Kydland and Prescott

منابع
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.4
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