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چکیده
این مقاله بر آنست تا با رویکرد جدید خرید نقدی( )CIAبه مقایسهی هزینهی رفاهی مالیات
حقالضرب و مالیات مصرف برای اقتصاد ایران بپردازد .بدین منظور پس از مختصری بحث
پیرامون الگوی مدلسازی  CIAبه تبیین کامل مدل پرداخته شده است و در آخر ،مدل
پژوهش برای اقتصاد ایران کالیبره شده است که نتایج حاصل از کالیبراسیون به این شرح
میباشد:
در کوتاهمدت و وضعیت اضطرار که دولت نیاز به تأمینمالی کسری بودجه دارد ،هزینهی رفاهی
تأمینمالی از طریق مالیات حقالضرب کمتر از هزینه رفاهی تأمینمالی از طریق مالیات مصرف
است و در بلندمدت و وضعیت پایا ،استراتژی جایگزینی مالیات حقالضرب به جای مالیات
مصرف موجب تحمیل هزینه رفاهی بیشتری بر جامعه میشود.
طبقهبندی E13 ،E52 ،O23 :JEL
کلیدواژهها :هزینهی رفاهی ،مالیات حقالضرب ،مالیات مصرف ،الگوی خرید نقدی
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 .3مقدمه
ماهیت و کارکرد پول در نظام اقتصادی یکی از مباحث مهم اقتصادی است که فصلی
بزرگ در اقتصاد را به خود اختصاص داده است؛ این امر به خصوص از این جهت مهم
است که نحوهی درک ماهیت و کارکرد پول در اقتصاد در نوع سیستم پولی و نحوهی
مدیریت سیستم پولی اثری مهم دارد .یکی از جدال برانگیزترین مباحث اقتصادی در
همه دوران ها به خصوص در جامعه آکادمیک اقتصاد ،این بحث بوده است که آیا پول
در عملکرد واقعی اقتصادی تأثیرگذار است یا خیر و اینکه اگر پول تأثیرگذار است،
اقتصاد را چگونه تحت تأثیر خود قرار خواهد داد؟ بررسی تأثیر پول بر عملکرد اقتصادی
اکنون در کانون توجه ما نیست ،بلکه هدف بحث حاضر پرداختن به آن جنبهی
کارکردی پول میباشد که کمتر در کانون توجهات بوده است :مالیات حقالضرب یا به
عبارت دیگر تأمین مالی کسری بودجهی دولت از طریق خلق پول؛ مسألهای که در
اقتصاد ایران به خصوص در سالهای اخیر ،یکی از معضالت اقتصاد کشور بوده است.
بحث مالیات حق الضرب عمدتاً برخاسته از توانایی دولت در چارچوب پول پرقدرت و
استفاده از حقالضرب پول است .به دلیل آنکه افزایش سایر منابع درآمدی دولتها
عمدتاً با موانع و مشکالت بسیاری همراه است ،دولتها برای تأمینمالی کسری بودجه
خود به انتشار پول پرقدرت روی میآورند .خلق پول پرقدرت ،به مثابه افزایش در پایه
پولی است که افزایش حجم پول را به دنبال دارد ،ورود این پول به جریان مخارج
دولت ،موجب باالرفتن سطح عمومی قیمتها و در نتیجه ایجاد تورم و هزینهی رفاهی
میگردد .هزینه رفاهی نیز همواره به عنوان یکی از بزرگترین مشکالت جوامع تلقی
شده است و این امر لزوم نگاهی علمی به مفهوم مالیات حقالضرب را بیش از پیش
ضروری میسازد.
چاپ پول برای جبران کسری بودجه اگرچه یک انتخاب آسان برای دولت بوده و مانند
سایر مالیاتها عمل می کند ولی بسیار مورد نکوهش است چرا که در این حالت دولت
از غفلت ناظرین اقتصادی و نیز تکتک افراد جامعه سوء استفاده کرده و مالیاتی را که
مورد تأیید نهادهای تقنینی و نظارتی نمیباشد و میزان آن برای تکتک افراد جامعه
مشخص نشده است را طلب کرده و هزینههای تورمی سنگینی را بر دوش جامعه
تحمیل میکند.
بهطور کلی در مورد علت مطلوبیت این نوع مالیات برای بعضی از دولتها ،کینز چنین
میگوید :هر دولتی به وسیله درآمد ناشی از چاپ پول میتواند برای مدت زیادی به
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عمر خود ادامه دهد .و این کار به مثابه گرفتن مالیاتی است که مردم طفره رفتن از آن
را بسیار مشکل مییابند و همچنین ضعیفترین دولتها به آسانی درشرایط بحرانی
قادر به اجرا درآوردن آن میباشند.
از جمله سیاستهای تأمین مالی کسری بودجه ،که به کرات در کشورمان اعمال شده و
در سال های اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است ،چاپ پول پر قدرت است.
این مقاله درصدد آن است که به مقایسه هزینه رفاهی مالیات حقالضرب و مالیات
مصرف بپردازد.

 .2پیشینه تحقیق
هزینههای رفاهی مالیات حقالضرب ،یکی از اساسیترین سواالت در حوزه اقتصاد کالن
است و همواره توجه اقتصادانان پولی را بویژه درکشورهای توسعهیافته به خود معطوف
داشته است؛ به طوری که منکیو ،)1006( 3این سوال را به عنوان یکی از چهار سوال
بسیار مهم در اقتصاد کالن تلقی میکند که هنوز جواب دقیق به آن داده نشده است.1
بنابراین نحوة تأثیرگذاری مالیات حقالضرب بر سطح رفاه اجتماعی 3و برآورد منافع
رفاهی بالقوه سیاستهای پولی که نرخ تورم و نرخ بهرهی اسمی را کاهش میدهد ،یک
موضوع کالسیک و جذاب برای اقتصادانان پولی است و امروزه علیرغم آنکه کشورهای
توسعه یافته تورم نسبتاً پایینی را تجربه میکنند ،اما مطالعات متعددی در زمینه
اندازهگیری هزینهی رفاهی تورم در این کشورها صورت گرفته است.
مطالعات انجام شده از لحاظ ساختار و فروض الگو متفاوت هستند .تفاوت الگوها بیشتر
از سه جنبه است :اول اینکه ،الگوها از نظر نحوه ی ورود پول در اقتصاد متفاوتند ،اما
اغلب مطالعات انجام شده در زمینه هزینههای رفاهی مالیات حقالضرب ،بیانگر این
است که مالیات حقالضرب سطح رفاه اجتماعی را کاهش میدهد .3براساس ادبیات
پولی به سه طریق پول در اقتصاد وارد میشود و تقاضای پول بر اساس آنها استخراج
میشود:
1

. Mankiw
 .بعضی از مطالعات انجام شده اذعان بر هزینههای رفاهی پایین تورم و برخی دیگر بیانگر هزینههای رفاهی باالی تورم است.
3
. Social Welfare
3
 .ر.ک.ب:
Friedman (1969), Kimbrough (1986), Cole and Stockman (1988, 1992), Schreft (1992),
Gillman (1993), Gomme (1993), Dotsey and Ireland (1996), ), Correia and Teles (1996),
Aiyagari et al. (1996, 1998), Wu and Zhang (1998, 2000), Lucas (2000), Erosa and Ventura
(2002).
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الف -الگوی پول در تابع مطلوبیت سیدراسکی ، )3367( 3فرض کنید که پول به عنوان
کاالی نهایی در تابع مطلوبیت قرار میگیرد و فرد مستقیماً از موازنههای واقعی پول
مطلوبیت کسب میکند .1بنابراین در این الگو به دلیل اینکه پول دارای خدمات
نقدینگی است ،باعث سهولت در معامالت میشود .در شرایط تورمی به دلیل اینکه
قدرت خرید پول در حال کاهش است ،فرد کمتر از مقدار مطلوب پول نگهداری میکند
و منجر به زیان رفاهی برای فرد میشود.
3
ب -الگوی خرید نقدی :3لوکاس و استاکی ( )3313بیان میکنند که یک محدودیت
نقدینه برای فرد وجود دارد و مقدار خرید کاالی نقدی فرد نمیتواند از مقدار پول
نگهداری شده وی بیشتر باشد .در این الگوها ،تورم از یک طرف میتواند فراغت را
جایگزین فعالیت بازار کند و از این طریق بر عرضه نیروی کار اثر منفی دارد و در پی
آن سطح فعالیت کلی اقتصاد کاهش مییابد .از طرف دیگر ،در شرایط تورمی افراد پول
نقد کمتری نگهداری میکنند و خرید اعتباری افراد به وسیلهی واسطههای مالی افزاش
مییابد که این مسأله سهم بخش مالی را افزایش میدهد و این افزایش بخش مالی
نتیجه باال رفتن سطح فعالیتهای اقتصادی نیست .بنابراین نوعی زیان رفاهی است.
ج -الگوی زمان خرید :5مککالم و گودفرند )3317( 6فرض میکنند که هر فرد یک
واحد موجودی زمان در اختیار دارد که به کار ،فراغت و یا زمان معامالتی اختصاص
میدهد .فرض اصلی این الگو این است که مصرف نیاز به صرف زمان برای خرید دارد و
زمان معامالتی با نگهداری پول کاهش مییابد؛ زیرا مبادله پایاپای 7کاالها هزینهبر
است .بنابراین در این الگو به این دلیل تقاضا برای پول وجود دارد که پول هزینهی
معامالتی را کاهش میدهد .با وجود تورم و با نرخ بهرهی اسمی مثبت ،مردم موازنههای
حقیقی کمتری نگهداری می کنند که این امر با افزایش زمان معامالتی و با توجه به
محدودیت منا بع با کم شدن از فراغت فرد ،زیان رفاهی ایجاد میشود .این الگو ارتباط
نزدیکی با الگوی پول در تابع پول دارد .در این الگو پول به طور غیرمستقیم در تابع
مطلوبیت فرد وارد میشود.

1

. Sidrauski

 .بر اساس تحلیل فیشر ( ،)Fischer, 1979پول به عنوان کاالی واسطهای در تابع تولید وارد میشود.
. Cash- In- Advance
4
. Lucas and Stokey
5
. Shopping time model
6
. McCallum and Good friend
7
. Barter
3
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د -الگوی بین نسلی :3ساموئلسن ،)3351( 1فرض میکند پول مانند سایر داراییها
منابع بین نسلی را انتقال میدهد.
3
تفاوت دیگر ،مطالعات انجام گرفته از جنبه شمول مالیات یکجا یا نسبی در الگوهاست.
الگوهاست .در بعضی مطالعات از قبیل سیدراسکی ( )3367و لوکاس (،)1000
مالیاتها به صورت یک جا و مقطوع در نظر گرفته میشوند و در بعضی دیگر نظیر
رمزی ( ،)3317فلپس ( )3373و هو و همکارن ،)1007( 3مالیات به صورت نسبی
است .نهایتاً اینکه ،برخی از مطالعات از قبیل بیلی ،)3356( 5و فریدمن ( ،)3363بر
اساس الگوی تعادل جزیی 6و برخی دیگر نظیر لوکاس ( ،)1000هو و همکاران
( ،)1007در چارچوب الگوی تعادل عمومی 7انجام گرفتهاند (ایزدخواستی.)3331 ،

 .3-2مطالعات داخلی
ایزدخواستی ،حجت ( ،)3331در رساله دکتری با عنوان"تحلیل تأثیر مالیات حق
الضرب بر تخصیص منابع و رفاه :مطالعهی موردی اقتصاد ایران" ،با استفاده از تعمیم
الگوی لوکاس ( ،)1000ابتدا در یک الگوی بهینهیابی پویا ،معادالت مربوط به نسبت
مصرف به تولید ،نسبت موازنه های حقیقی پول به تولید ،فراغت نیرویکار ،موجودی
سرمایه ،سطح تولید و سطح رفاه در وضعیت یکنواخت به صورت تابعی از پارامترهای
الگو استخراج شده است .سپس در هر کدام از آنها تحلیل حساسیت نسبت به نرخ
مالیات حق الضرب صورت گرفته است .نتایج حاصل از تحلیل حساسیت در الگوی
تعمیم یافته بیانگر این است که در وضعیت یکنواخت بدون اثرات جانبی تولید ،با
افزایش نرخ مالیات حق الضرب ،نسبت مصرف به تولید ناخالص داخلی ثابت میماند و
نسبت موازنههای حقیقی پول به تولید ناخالص داخلی و فراغت نیرویکار کاهش
مییابد و موجودی سرمایه و سطح تولید افزایش مییابد .بدون اثرات جانبی تولید ،با
افزایش نرخ مالیات حق الضرب سطح رفاه اجتماعی در وضعیت یکنواخت کاهش
مییابد .با اثرات جانبی تولید ،موجودی سرمایه و تولید با شدت بیشتری افزایش
مییابد و با افزایش نسبت موازنههای حقیقی پول به تولید ،سطح رفاه در وضعیت
یکنواخت نیز میتواند افزایش یابد.
1

. Over Lapping General Model
. Samuelson
3
. Lump Sum
4
. Ho et al.
5
. Baily
6
. Partial Equilibrium
7
. General Equilibrium
2
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جعفری صمیمی و تقی نژاد ( ،)3313در مقالهای با عنوان ،هزینهی رفاهی تورم :بسط
الگوی لوکاس و ارائهی دیدگاه جدید ،بخش بانک را در تحلیل هزینهی رفاهی تورم
لوکاس ( ،)1000وارد کردهاند .نتایج این مقاله بیانگر این است که تورم از دو کانال
میتواند زیان رفاه بر اقتصاد تحمیل کند :اول اینکه ،در شرایط تورمی خانوارها برای
ایمن ماندن از اثرات تورم ،دارایی پولی بدون بهرهی کمتری نگهداری میکنند و در
نتیجه کمتر از خدمات دارایی پولی در امر تسهیل معامالت بهرهمند میشوند؛ به عبارت
دیگر ،تورم موجب میشود که خانوارها منابع بیشتری را به زمان معامالتی و منابع
کمتری را جهت تولید کاالی مصرفی اختصاص دهند .دوم اینکه ،تورم موجب میشود
به منظور صرفهجویی در زمان معامالت ،تقاضا برای خدمات بانکی افزایش یافته و به
همین دلیل منابع کمیاب از بخش تولید کاالیی به بخش بانک منتقل میشود که نوعی
زیان اجتماعی است؛ زیرا اگر تورمی وجود نمی داشت ،این منابع به طور مستقیم در
افزایش تولید به کار میرفت.
جعفری صمیمی و تقی نژاد ( ،)3313در مقالهای دیگر با عنوان ،رابطه ی بین تورم و
رفاه :مطالعهای تجربی در اقتصاد ایران ،هزینه ی رفاهی تورم را در چارچوب الگوی زمان
خرید مککالم و گودفریند با استفاده از دادههای اقتصاد ایران اندازهگیری کردهاند.
نتایج بیانگر این است که عالوه بر اینکه در شرایط تورمی خانوارها برای ایمنماندن از
اثرات تورم ،دارایی پولی بدون بهرهی کمتری نگهداری میکنند و در نتیجه کمتر از
خدمات دارایی پولی در امر تسهیل معامالت بهرهمند میشوند؛ بلکه باعث میشود در
اثر تورم ،نرخ حقالضرب نظام بانکی یعنی اختالف بین نرخ بهره روی وام و نرخ سود
سپرده بانکی را افزایش دهد و در بازار پول درونی اختالل ایجاد میشود .همچنین نتایج
تجربی آنها بیانگر این است که هزینه ی رفاهی به وجود آمده از یک نرخ تورم 30
درصدی ،در صورتی که تابع تقاضای پول لگاریتمی و نیمه لگاریتمی باشد ،به ترتیب
معادل  7/ 6و  6/6درصد تولید ناخالص داخلی است.

 .2-2مطالعات خارجی
رمزی ،)3317( 3در مقالهای پایهای تحت عنوان مبحثی در باب نظریهی مالیات ،به این
بحث می پردازد که اگر قرار است دولت درآمد معینی از مالیات بدست آورد ،ترکیب
بهینهی مالیات ها چگونه باید باشد تا کاهش در مطلوبیت خانوارها حداقل شود .یکی از
نتایج وی بیانگر این است که اگر عرضهینیرویکار کششناپذیر باشد ،بهینه خواهد بود
1

. Ramsey
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که همه ی مالیات بر نیروی کار وضع شود و اگر تقاضای پول کششپذیر باشد ،بهینه
خواهد بود که همهی مالیات بر تقاضای پول وضع شود.
بیلی ،)3356( 3در مقالهای پایهای تحت عنوان هزینهی رفاهی مالیهی تورمی ،هزینه ی
رفاهی تورم را بر اساس تغییر در سطح زیر منحنی تقاضای پول کاگان در نتیجه تورم
محاسبه کرده است .وی بیان میکند که با افزایش نرخ بهره ی اسمی در نتیجه تورم،
مردم تمایل کمتری به نگهداری پول از خود نشان میدهند تا زیان نگهداری پول
کاهش یابد و این باعث انحراف از قاعده بهینه پولی فریدمن میشود .بنابراین هزینهی
رفاهی تورم که بر اساس تغییر در سطح زیر منحنی تقاضای پول اندازهگیری میشود،
در نتیجه افزایش نرخ بهرهی اسمی افزایش مییابد.
مارتی ،)3367( 1در مقالهای با عنوان رشد و مالیهی تورمی ،به این نتیجه میرسد که
اگر مالیات حق الضرب برای تولید کاالهای سرمایهای دولتی مورد استفاده قرار گیرد و
باعث افزایش رشد اقتصادی شود ،نرخ مالیات حق الضرب برابر مجموع نرخ رشد درآمد
واقعی و نرخ تورم خواهد بود .این تحلیل به طور ضمنی توسط ماندل،)3365( 3
گسترش پیدا کرده است و رشد اقتصادی را در بحثهای مالیهی تورمی وارد کرده
است .دیدگاه سنتی بیان میکند که مالیات حق الضرب برای تولید کاالهای سرمایهای
دولتی که موجب افزایش نرخ رشد درآمد واقعی میشود ،مورد استفاده قرار نمیگیرد.
سیدراسکی ،)3367( 3در مقالهای پایهای با عنوان انتخاب عقالیی و رشد در اقتصاد
پولی ،5به تحلیل اثرات رشد پول بر متغیرهای واقعی میپردازد .نتیجه پایهای این الگو
بیانگر ابرخنثایی 6پول است که در آن در وضعیت یکنواخت ،ذخیرهی سرمایه و تولید
واقعی مستقل از نرخ رشد عرضهی پول است .همچنین وی بیان میکند که افزایش در
نرخ انبساط پولی 7باعث افزایش برابر در نرخ تغییر قیمتها و کاهش ذخیرهی نقدی
واقعی 1می شود ،اما بر مصرف وضعیت یکنواخت اثرگذار نیست .بنابراین افزایش در نرخ
گسترش پولی ،سطح مطلوبیت وضعیت یکنواخت را کاهش میدهد .در کوتاه مدت،

1

. Bailey
. Marty
3
. Mundell
4
. Sidrauski
2

 .این مقاله خالصهای از پایان نامه دکتری وی است که در دانشگاه شیکاگو دفاع شده است.
. Hyper neutrality
7
. Rate of Monetary Expansion
8
. Stock of Real Cash
6
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افزایش در نرخ گسترش پولی معادل افزایش در پرداختهای انتقالی دولت به بخش
خصوصی است و باعث افزایش در مصرف و کاهش در نرخ انباشت سرمایه میشود.
فریدمن ،)3363( 3معتقد است که فقط سیاستهای پولیای که منجر به نرخ بهرهی
اسمی صفر میشود ،به تخصیصهای بهینهی منابع رهنمون میشوند و بنابراین از این
موضوع تبعیت میکند که «مقدار بهینه پول به وسیلهی یک نرخ تنزیل قیمتی بدست
میآید که نرخ بهرهی اسمی را برابر صفر نماید» .استدالل فریدمن نشان میدهد که
نرخ بهرهی اسمی صفر جهت تخصیص بهینه منابع الزم است.
فلپس ،)3373( 1در مقالهای با عنوان تورم در نظریه مالیهی عمومی ،به بیان مفهوم
مالیات حق الضرب از دیدگاههای مختلف میپردازد .وی بیان میکند که باید در فضای
تحلیلی رمزی بر همهی کاالها منجمله موازنهی حقیقی پول مالیات وضع شود و نهایتاً
به این نتیجه می رسد که از دیدگاه کارایی پولی و مالی ،اگر عرضهی نیرویکار نسبت
به نرخ مالیات مصرف کشش ناپذیر باشد ،بهینه خواهد بود که همه مالیات بر دستمزد
نیرویکار وضع شود و اگر تقاضای پول نسبت به نرخ بهره کششناپذیر باشد ،بهینه
خواهد بود که همه مالیات بر ماندهی نقدی وضع شود .وی همچنین بیان میکند که
نرخ مالیات حق الضرب باالتر ممکن است بهینه باشد ،به خاطر اینکه با افزایش مالیات
حق الضرب باالتر امکان کاهش مالیاتهای اختاللزا وجود دارد.
مککالم و گودفرند ( ،)3317در مقالهای با عنوان تقاضای پول :مطالعه نظری بر اساس
الگوی زمان خرید ،تغییراتی را در الگوی سیدراسکی دادهاند .فرض اصلی مدل یاد شده
این است که به جای اینکه موازنه ی حقیقی پول مستقیماً مطلوبیت داشته باشد ،فرض
می شود مصرف نیاز به صرف زمان برای انجام معامالت داشته و زمان معامالتی با
نگهداری پول کاهش مییابد .بنابراین در مدل زمان خرید ،به این دلیل تقاضای پول
وجود دارد که پول هزینه یا زمان معامالتی را کاهش میدهد و با افزایش نرخ بهرهی
اسمی ،زمانی که صرف خرید میشود افزایش مییابد؛ بنابراین اتالف زمان ،هزینهی
رفاهی است.
3
فیشر )3313( 3و مککالم ( ، )3330با استفاده از تحلیل تعادل جزئی هزینهی رفاهی
رفاهی تورم را در اقتصاد آمریکا برآورد کردهاند .کولی و هانسن ،)3313( 5هزینهی
1

. Friedman
. Phelps
3.
Fischer
4
. McCallum
5
. Cooley and Hansen
2
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رفاهی تورم را بر اساس شبیهسازی اقتصاد پولی نئوکالسیکی برآورد کردهاند که در آن
افراد به خاطر محدودیت خرید نقدی ،3پول نگهداری میکنند .کولی و هانسن (، )3333
اثرات سایر مالیاتهای اختالل زا را بر حقالضرب پول و هزینهی رفاهی تورم مورد
آزمون قرار دادهاند.
لوکاس ،)1000( 1در مقاله ای با عنوان تورم و رفاه ،سعی نموده با بکارگیری یک مدل
تعادل عمومی در چارچوب مدل زمان خرید ،فرض میکند که مصرف نیاز به صرف
زمان برای خرید داشته و زمان معامالتی با نگهداری پول کاهش مییابد .وی بیان
میکند هنگامی که نرخ تورم افزایش مییابد ،خانوار به دلیل افزایش نرخ بهرهی اسمی
به عنوان هزینه ی فرصت نگهداری موازنه ی حقیقی پول ،تمایل کمتری به نگهداری
پول از خود نشان میدهد .در نتیجه ،منابع کمیاب تولیدی ،از بخش تولید کاالیی به
زمان معامالتی خانوار انحراف مییابد که نوعی زیان رفاهی است .وی با استفاده از
دادههای آمریکا در دوره  3300تا  3333منافع ناشی از کاهش نرخ تورم از ده درصد
به صفر را کمتر از یک درص د درآمد واقعی بدست آورده است و بیان میکند که
سیاست پولی بهینه زمانی حاصل میشود که بر اساس قاعده فریدمن ،نرخ بهرهی
اسمی صفر یا نزدیک به صفر باشد.
اغلب مطالعاتی که صورت پذیرفته است ،هر کدام به نوعی یک جنبه از مباحثی را که
این مقاله به دنبال آن است دنبال کردهاند ،بدین منظور نیازمند طرح الگویی خواهیم
بود که با آن ،مصرف و فراغت در تابع رفاه اجتماعی وارد شود و تمام جنبهها در نظر
گرفته شود ،سپس با استفاده از الگوی طراحی شده به بررسی و مقایسهی آثار مصرفی
و فراغتی دو روش تأمین مالی مالیات حقالضرب و مالیات مصرف پرداخته خواهد شد.
پژوهش حاضر از جهت طراحی الگوی مدلسازی با سایر پژوهشهای انجام پذیرفته
متفاوت است .در این پژوهش سعی شده است تا الگویی واقعگرایانهتر برای مدلسازی
انتخاب شود.

 .3ادبیات نظری پژوهش
 .3-3تبیین الگوی پژوهش
الگوی خرید نقدی()Cash-In-Advance : CIA
1

. Cash- In- Advance
. Lucas

2
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نقطهی شروع هر الگوسازی اقتصادی این است که پذیرفته شود ،روش یگانهای برای
تشخیص الگوی تجربی اقتصاد وجود ندارد و البته این امر نمی تواند نقطهی ضعف تلقی
گردد؛ زیرا الگوهای مختلف فرصت انتخاب و امکان مقایسهی آنها را با یکدیگر فراهم
میآورند .این پژوهش نیز برای پاسخگویی به اهداف خود ،ناگزیر است مدلی را برگزیند.
تاکنون مطالعات متعددی با استفاده از الگوهای مدلسازی متفاوتی پیرامون هزینهی
رفاهی مالیات حق الضرب صورت پذیرفته است و البته پژوهش حاضر نیز در این راستا
حرکت میکند؛ اما نکته شای ان ذکر اینست که پژوهش حاضر از جهت گزینش الگوی
مدلسازی با سایر پژوهشهای صورت پذیرفته متفاوت است .در این پژوهش سعی شده
است تا الگویی واقعگرایانهتر برای مدلسازی انتخاب شود و الگویی که منتخب گشته
است ،الگوی «خرید نقدی» است.
الگوی «خرید نقدی »3یک الگوی مدلسازی در مقابل الگوی «پول در تابع مطلوبیت»1
است .در الگوی تعادل عمومی ارو -دبرو(3که یک الگوی مدلسازی پول در تابع
مطلوبیت محسوب میشود)  ،نیازی به پول نیست چرا که مبادالت به صورت خودکار در
یک حراج والراسین 3انجام میشوند .در مقابل ،به منظور مطالعهی برخی دیگر از
پدیدههای پولی ،از نوع دیگری از مدلها که مدلهای خرید نقدی نام گرفتهاند،
استفاده میشود؛ در این مدل ها قید بودجه باید طوری لحاظ شود که هر یک از عاملین
اقتصادی برای انجام معامالت به اندازهی کافی پول نقد در دست داشته باشند(ارو و
دبرو .)3353 ،
مدلهای  ، CIAبر روی تقاضای معامالتی پول تمرکز دارند و در دو حالت معین و
نا معین قابل بررسی هستند؛ که این پژوهش ،حالت معین مدلهای  CIAرا مورد
مطالعه قرار می دهد و منظور از حالت معین ،حالتی است که در آن شوکها دارای
اثرات بعدی معینی باشند .در ادامه به معرفی کامل مدل میپردازیم.

 .2-3تبیین مدل پژوهش
در این مدل مطلوبیت طولعمر نهادهای اقتصادی به صورت زیر میباشد:
()3

1

). Cash-in-advance(CIA
). Money-in-the-Utility-Function(MIU
3.
Arrow-Debreu general equilibrium
4
. Walrasian auctioneer
2
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و به عنوان عامل
که در آن ،مصرف ،فراغت و نرخ رجحان زمانی است.
 ،نسبت به مصرف و فراغت
تنزیل عمل میکند .همچنین تابع مطلوبیت
فزاینده و مقعر میباشد:
مصرف و فراغت مکمل یکدیگر هستند:
در این مدل قید بودجهی نهادها به صورت زیر میباشد:
()1

نرخ تورم و نرخ استهالک سرمایه است.
نرخ مالیات مصرف،
که در آن،
 ،تکنولوژی نئوکالسیک استاندارد با تولید
همچنین تکنولوژی تولید
نهایی کاهنده و مثبت نسبت به نهادههای تولید میباشد:
در تکنولوژی نئوکالسیک استاندارد ،نهادههای کار و سرمایه مکمل یکدیگر هستند:
همچنین در این مدل قید  CIAبه صورت زیر میباشد:
()3

قید  CIAفرض میکند که بخشی از سرمایهگذاری به پول نقد مقید باشد ،یا به عبارت
دیگر بخشی از سرمایهگذاری نیاز به پول نقد داشته باشد.
به منظور تکمیل الگو ،رفتار دولت نیز در نظر گرفته میشود .فرض شده است که دولت
در فضای تحلیلی رمزی ( ،)3317از طریق انتشار پول (مالیات حقالضرب یا مالیات حق
الضرب) و یا از طریق مالیات مصرفی مخارج خود را تأمینمالی میکند .همچنین فرض
میشود که مخارج مصرفی واقعی دولت ،به صورت برونزا و نسبت ثابتی از تولید کل
واقعی است.
قید بودجه دولت به صورت زیر میباشد:
()3
 .3-2-3شروط بهینهسازی

به منظور بهینهسازی مسألهی نهادها ،عبارت ( )3را نسبت به عبارات ( )1و ()3
ماکزیمم میکنیم.
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با تشکیل تابع هامیلتونی و مشتقگیری مرتبهی اول از آن ،شروط الزم مرتبه اول
عبارتند از:
( -5الف)
( -5ب(

( -5ج)
(  - 5د)

متغیر هموضعیت مربوط به قید بودجه و
که
قید  CIAاست.
همچنین شروط تراگردی نیز عبارتند از:

ضریب الگرانژ مربوط به

که در شرط ( -5الف)  ،مطلوبیت نهایی مصرف برابر با هزینه نهایی مصرف است؛ و
هزینه نهایی مصرف نه تنها شامل قیمت سایهای قید بودجه (موازنهی حقیقی پول )
بلکه شامل قیمت سایهای قید  CIAنیز میباشد .شرط ( -5ب) درواقع شرط بهینهای
برای مبادلهی بین کار و فراغت است و تصریح میکند که در نقطهی بهینه ،مطلوبیت
نهایی فراغت باید با تولید نهایی کار برابر باشد .همچنین شروط ( -5ج) و ( -5د)
بیانگر آن هستند که برای موازنه ی حقیقی پول و سرمایه هیچگونه آربیتراژی رخ
نمیدهد .و نهایتاً شروط تراگردی آورده شده که در واقع شروط معمولی بدون بازی
پونزی برای دو دارایی پول و سرمایه هستند.
 .2-2-3شروط تعادل

در این قسمت ،بازار پول و بازار کاال باید در تعادل باشند.
شرط تعادل بازار کاال به صورت زیر میباشد:
( -6الف)

که با بکاربردن عبارت ( ،)3-3شرط تعادل بازار کاال به صورت زیر درمیآید:
( - 6ب )

} است ،تنها با یک متغیر
تعادل ،یک مسیر زمانی {
سیاستی درونزای و یا  ،که در بهینهسازی نهادها (( -5الف) -5( ،ب) -5( ،ج)،
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( -5د)) ،در تعادل بازارهای پول و کاال (( -6الف) -6( ،ب)) ،در قید بودجه دولت ( )3و
در قید  ،)3( CIAصدق میکند.
به منظور تعیین تعادل ،ابتدا ( -5الف) و ( -5ب) را در ( -5ج) جایگزین میکنیم؛
حاصل ،عبارت زیر میباشد:

 -7الف

شرط ( -7الف) ،شزط بینِ زمانیِ بدونِ آربیتراژ برای موجودی سرمایه است .همانطور
که مالحظه می فرمایید و قابل اهمیت است ،این شرط به طور مستقیم توسط مالیات
حقالضرب تحت تأثیر قرار نمیگیرد .بهعالوه اینکه اگر

باشد این شرط توسط

باشد آنگاه سرمایهگذاری
مالیات مصرف هم تحت تأثیر قرار نمیگیرد .اما اگر
به طور مستقیم
به پول نقد مقید میشود و این شرط در دورههای زمانی و
توسط مالیات مصرف تحت تأثیر قرار میگیرد .این به خاطر آنست که سرمایهگذاری در
زمان حال ،نیاز به استفاده از موازنهی حقیقی پول دارد و بنابراین قیمت سایهای بعد از
مالیاتِ موازنهی حقیقی پول ،مبادله بین مصرف و پسانداز را تحت تأثیر قرار میدهد.
بعد ،با جایگذاری ( -5الف) و ( -5ب) در ( -5د) داریم:
 -7ب
که
1

شرط ( -7ب) ،شرط بینِ زمانیِ بدونِ آربیتراژ برای موازنهی حقیقی پول استت .در ایتن
شرط ،تنزیل شدهی (توسط نرخ رجحان زمانی) مطلوبیت نهایی مصترفِ بعتد از مالیتات
با تنزیل شدهی (توسط نرخ تورم) مطلوبیت نهایی فراغت نستبت
در دوره زمانی
به تولید نهایی نیرویکار در دوره زمانی برابر است.اگر
صتتورت

باشتد ،ایتن شترط بته

در متتیآیتتد و بنتتابراین تنهتتا مالیتتات

حقالضرب در دوره و مالیات مصرف در دوره است که بتر مبادلته بتین مصترف دوره
 .با جایگذاری ( -6-3الف) و قید  CIAدر (،)3-3
با ترکیب کردن رابطه بدست آمده و ( -6-3ب) بدست میآید.
میآید .و عبارت

بدست
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باشد ،عالوه بتر مالیتات
و فراغت دوره اثر میگذارد .و در صورتی که
نیتز بتر
حقالضرب در دوره و مالیات مصرف در دوره ،مالیات مصرف در دوره
و فراغتت دوره اثتر متیگتذارد .بنتابراین وقتتی کته
مبادله بتین مصترف دوره
سرمایهگذاری نیازمند موازنه ی حقیقی پول است ،قیمت سایهای موازنهی حقیقتی پتول
و فراغتت دوره را تحتت تتأثیر قترار
بعد از مالیات ،مبادلته بتین مصترف دوره
میدهد.
باشد،
نکته شایان ذکر آنست که ،در عبارات ( -7الف) و ( -7ب) زمانی که
را تحت
مالیات حقالضرب در دوره  ،مبادله بین مصرف و پسانداز دورههای و
تأثیر قرار میدهد ،در صورتیکه مالیات مصرف در دوره مبادله بین مصرف و پسانداز
و را تحت تأثیر قرار میدهد .بنابراین وقتی که یک تغییر در مالیات
دورههای
مصرف در دوره داریم ،نهادها یک دوره زودتر شروع به واکنش نسبت به تغییر خواهند
کرد.
عبارات ( -6الف) -6( ،ب) -7( ،الف) و ( -7ب) سیستم پویای مدل وتعیینکنندهی
مسیرهای تعادلی  ،و هستند .سایر مسیرهای تعادلی
(یا ) با جایگذاری در معادالت دیگر بدست میآید.
در وضعیت یکنواخت،3
،

،

است .و بنابراین عبارت ( -6-3ب) منجر به
توسط معادالت زیر تعیین میشود:
و
،

،

،

،

و

و

میشود.

( -1الف)
( -1ب)
( -1ج)

نهایتاً طی مسیر تعادلی در وضعیت یکنواخت سطح رفاه به صورت زیر میباشد:
( -1د)

ال واضح است که رفاه در بلند مدت تابعی از سطح مصرف و فراغت در بلند مدت
کام ً
است.

1

. Steady state
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 .4کالیبرهکردن الگوی پژوهش برای اقتصاد ایران
کالیبرهکردن 3الگوهای بهینه یابی با تخمین الگوهای اقتصادسنجی از نظر تحلیلی
تفاوت اساسی دارد .درتخمین الگوهای اقتصادسنجی ،محقق با استفاده از اطالعات
آماری متغیرها به برآورد پارامترهای الگو میپردازد .به عبارت دیگر ،متغیرهای الگو به
عنوان برونزا و پارامترهای الگو به عنوان درونزا مطرح است .لیکن در کالیبرهکردن
الگوهای بهینه یابی ،مقدار عددی پارامترها به صورت داده شده و برونزا وارد الگو
میشود.
در این پژوهش نیز ،کالیبراسیون بر اساس پارامترهای داده شدهای که حاصل تالش
سایر پژوهشگران است ،انجام خواهد شد .پارامترهای به کار رفته در الگو ،در جدول
 3نشان داده شده است.
جدول  :3پارامترهای بکار رفته در الگوی پژوهش
پارامترها

مقادیر پارامترها

منبع

نرخ رجحان زمانی
محدودیت خرید نقدینگی𝛗

0/03
0/05

داللی اصفهانی و همکاران ()3316
)Lu, H.C. et.al (2011

کشش جانشینی بین مصرف و فراغت𝛆

0/5

)Shone (2004

3

دشتبان و همکاران ()3313

کشش سرمایه در تولید𝛂

0/3

ایزدخواستی ()3331

ضریب تکنولوژی
نسبت مخارج جاری دولت به تولید 𝛃

0/3

)Lu, H.C. et.al (2011

0/33

)Lu, H.C. et.al (2011

0/05

)Lu, H.C. et.al (2011

شدت مصرف
نرخ استهالک سرمایه 𝛅

منبع :گردآوری بر اساس پژوهشهای انجام شده

برای کالیبراسیون مدل پژوهش به تابع مطلوبیت و تابع تولید نیاز داریم که بدین
منظور از تابع مطلوبیت با کشش جانشینی ثابت 1و تابع تولید (تکنولوژی تولید) با
بازدهی ثابت نسبت به مقیاس 3استفاده میکنیم:
()3
()30

1

. Calibration

برآورد عددی الگو با استفاده از روشهای بهینهسازی ریاضی
). Constant Elasticity of Substitutability(CES
3
.Constant Return to Scale(CRS)=Cobb-Douglas Production Technology
2
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با جایگذاری مقادیر پارامترهای جدول ( )3در الگوی پژوهش(عبارات -1الف تا -1د)،
نتایج تجربی حاصل از مقداردهی الگوی پژوهش در استراتژیهای مختلف حاصل
میشود که در جدول ( )1گزارش شده است.
جدول .2نتایج استراتژیهای مختلف بر متغیرهای کالن و رفاه در وضعیت یکنواخت
𝛃
الگوی پایه بدون دخالت
دولت
57/51

1/66

1/66

3/073

7/5

1/506

0

0

0

دخالت دولت و اعمال
مالیات حقالضرب
55/13

1/173

1/653

3/063

7/5

1/133

0/05

0

0/3

55/13

1/373

1/657

3/063

7/5

1/131

0/30

0

0/3

55/11
55/17

1/071
3/330

1/655
1/653

3/057
3/053

7/5
7/5

1/137
1/136

0/35
0/10

0
0

0/3
0/3

55/17

3/330

1/651

3/035

7/5

1/135

0/15

0

0/3

55/16

3/135

1/653

3/030

7/5

1/133

0/30

0

0/3

55/15

3/766

1/633

3/033

7/5

1/133

0/35

0

0/3

55/30

1/506

دخالت دولت و اعمال
مالیات مصرف
1/660

3/073

7/5

1/113

0

0/05

0/3

55/30

1/631

1/660

3/073

7/5

1/113

0

0/30

0/3

55/30

1/730

1/660

3/073

7/5

1/113

0

0/35

0/3

منبع :یافته های پژوهش

 .4تحلیل نتایج تجربی حاصل از کالیبره کردن
 .3-4نتایج در الگوی پایه
نتایج حاصل از کالیبراسیون الگوی پژوهش در جدول ( )1گزارش شده است .این نتایج
بیانگر آنست که در وضعیت یکنواخت در الگوی پایه که دولت دخالتی در اقتصاد ندارد
) ،وقتی که مصرف و سرمایه بوسیله موازنهیحقیقی پول محدود
(
میشوند،سطح مصرف ،فراغت ،سرمایه ،تولید ،موازنهی حقیقی پول و رفاه به ترتیب به
صورت ( ،)1/66( ،)1/66( ،)3/073( ،)7/5( ،)1/506و ( )57/51حاصل شده است.
 .2-4نتایج استراتژی تأمین مالی مخارج دولت تنها از طریق مالیات حقالضرب
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بر اساس نتایج حاصل از تحلیل حساسیت الگوی پژوهش در وضعیت یکنواخت ،در
حالتی که مصرف و سرمایه بوسیله موازنه ی حقیقی پول محدود میشوند ،بکارگیری
استراتژی تأمینمالی مخارج دولت تنها از طریق مالیات حقالضرب و افزایش نرخ
مالیات حقالضرب از صفر در الگوی پایه که دولت دخالتی در اقتصاد ندارد
) ،باعث
) ،به  5درصد (
(
کاهش سطح موازنهیحقیقیپول از ( )1/66به ( )1/173می شود .بنابراین ،با توجه به
اینکه سطح مصرف و سرمایهگذاری بوسیله موازنهی حقیقی پول محدود میشود ،با
کاهش موازنه ی حقیقی پول به ترتیب باعث کاهش سطح مصرف و سرمایهگذاری از
( )1/506و( )3/073به ( )1/133و ( )3/063میشود .با کاهش سطح مصرف و
سرمایهگذاری ،تولید و رفاه به ترتیب از ( )1/660و ( )57/51به ( )1/653و () 55/13
کاهش مییابد .در تحلیل حساسیت متغیرهای کالن اقتصادی الگو ،با افزایش نرخ
مالیات حقالضرب از  5درصد به  35درصد ،به ترتیب سطح موازنه ی حقیقی پول،
مصرف ،سرمایه ،تولید و رفاه در وضعیت یکنواخت از (،)3/063( ،)1/133( ،)1/173
( )1/653و ( )55/13به ( )1/633( ،)3/033( ،)1/133( ،)3/766و ( )55/13کاهش
مییابد.
 .3-4نتایج استراتژی تأمین مالی مخارج دولت تنها از طریق مالیات بر مصرف
بر اساس نتایج حاصل از تحلیل حساسیت الگوی پژوهش در وضعیت یکنواخت ،در
حالتی که مصرف و سرمایه بوسیله موازنه ی حقیقی پول محدود میشوند ،بکارگیری
استراتژی تأمینمالی مخارج دولت تنها از طریق مالیات مصرف و افزایش نرخ مالیات
مصرف از صفر در الگوی پایه که دولت دخالتی در اقتصاد ندارد (
) ،باعث کاهش سطح موازنهی
) ،به  5درصد (
حقیقی پول از ( )1/66به ( )1/506می شود ،اما بر سایر متغیرهای کالن الگو تأثیرگذار
نیست.
 .4-4نتایج استراتژی جایگزینی مالیات حقالضرب به جای مالیات مصرف
در وضعیت یکنواخت ،در حالتی که مصرف و سرمایه بوسیله موازنهی حقیقی پول
محدود می شوند ،اگر دولت استراتژی جایگزینی مالیات حق الضرب به جای مالیات
مصرف را دنبال کند ،با کاهش نرخ مالیات مصرف از  5درصد به صفر (
) و افزایش نرخ مالیات حقالضرب از صفر به  5درصد
(

) ،باعث کاهش موازنهی حقیقی پول از
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( )1/506به ( )1/173میشود .با توجه به اینکه در الگوهای خرید نقدی (،)CIA
مصرف و سرمایه بوسیله موازنهی حقیقی پول محدود میشوند ،باکاهش موازنهی
حقیقی پول ،باعث کاهش سطح مصرف ،سرمایه ،تولید و رفاه از (،)3/073( ،)1/130
( )1/660و ( )55/30به ( )1/653( ،)3/063( ،)1/133و ( )55/13میشود.
همچنین ،با کاهش نرخ مالیات بر مصرف از  35درصد به صفر و افزایش نرخ مالیات
حق الضرب از صفر به  35درصد ،باعث کاهش موازنهی حقیقی پول از ( )1/730به
( )3/766میشود .با کاهش سطح موازنهی حقیقیپول ،سطح مصرف ،سرمایه ،تولید و
رفاه به ترتیب از ( )1/660( ،)3/073( ،)1/130و ( )55/30به (،)3/033( ،)1/133
( )1/633و ( )55/15کاهش مییابد.

 .4نتیجهگیری
این مقاله درصدد آن بوده است تا به بررسی و مقایسهی هزینهی رفاهی مالیات
حق الضرب و مالیات مصرف بپردازد که این هدف با استفاده از الگوی خرید نقدی دنبال
شد و نتایج حاصل از این پژوهش را میتوان برای دو بعد زمانی تقسیم کرد:
باشد یا به عبارت دیگر سرمایهگذاری به
الف -3-در بهینهیابی پویا ،زمانی که
پول نقد مقید باشد ،در صورتیکه دولت بخواهد کسری بودجه ی خود را تنها از طریق
مالیات حقالضرب تأمینمالی کند و در دوره این مالیات را اعمال کند آنگاه هزینهی
رفاهی آن یک دوره پس از اعمال مالیات بر جامعه تحمیل میشود.
باشد یا به عبارت دیگر سرمایهگذاری به
الف -1-در بهینهیابی پویا،زمانی که
پول نقد مقید باشد ،در صورتیکه دولت بخواهد کسری بودجه ی خود را تنها از طریق
مالیات مصرف تأمینمالی کند و در دوره این مالیات را اعمال کند آنگاه هزینهی
رفاهی آن یک دوره قبل از اعمال مالیات بر جامعه تحمیل میشود.
به این نتیجهگیری کلی دست یافتهایم که در کوتاهمدت و در وضعیت اظطرار که دولت
نیاز به تأمینمالی کسری بودجه دارد ،هزینهی رفاهی تأمینمالی از طریق مالیات
حقالضرب کمتر از هزینه رفاهی تأمینمالی از طریق مالیات مصرف است.
ب -در بلندمدت و در وضعیت یکنواخت ،استراتژی جایگزینی مالیات حقالضرب به
جای مالیات مصرف موجب کاهش رفاه و تحمیل هزینه رفاهی بر جامعه میشود.
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محمدی و محمود ختایی)،.تهران :انتشارات سازمان برنامه و بودجه ،مرکز مدارک اقتصادی -اجتماعی
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تقوی ،مهدی و اسماعیل ،صفرزاده ( ،)3313نرخ بهینه رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در چارچوب
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جعفری صمیمی ،احمد و وحید ،تقی نژاد عمران ( ،)3313رابطه بین تورم و رفاه :مطالعه ای تجربی در
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جعفری صمیمی ،احمد و وحید ،تقی نژاد عمران ( ،)3313هزینه رفاهی تورم :بسط الگوی لوکاس و
ارائه دیدگاه جدید ،مجله تحقیقات اقتصادی.71-55 :63 ،
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