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مستقی و غیرمستقی آثار متداوتی بر متغیرهای کالن داشتهانهد .بهر اسها
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تکانه مثهت بر مالیاتهای مستقی  ،سط تولید و تور را کاهش داد و تکانهه مثههت بهر
مالیاتهای غیرمستقی  ،تأثیر معناداری را بر سط تولید و تور نشان نداد است.

واژه های كلیدی :تکانه مالیاتی ،مالیهات مسهتقی  ،مالیهات غیرمسهتقی  ،تهور  ،الگهوی
خودرگرسیون برداری ساختاری ( ،1 SVARتابع «ضربه -واکنش».
طبقهبندی h21, h24, k34 :JEL

1. Structural Vector Autoregression Model

مقدمه
ارتباط اقتصادی بین سیاستهای مالی و متغیرهای کالن اقتصالادی همالاار مالارد
تاجه اقتصاددانا باد است .دولتها اغلب در جهت تحقال اهالاا

اقتصالادی از

ابزارهالالای گانالالاگا بالالا عنالالاا «سیاسالالتگالالراری اقتصالالادی» اسالالتداد مالالیکننالالا.
سیاستگراری اقتصادی به مجماعاله اقالااما
بهمنظار تحق اهاا

و دخالالتهالای دولالت در اقتصالاد

اقتصادی -اجتماعی معالین بالرای عبالار از وضال ماجالاد و

رسیا به وض مطلاب اطنق میشاد .سیاست مالی از جمله مالااردی اسالت کاله
نظام مالی دولت را از نظر درآماها و مخارج تحت تأثیر قرار میدها تا بالا اسالتداد

از این ابزار ،در متغیرهای کن اقتصادی در جهت مطلاب اثرگرار باشا .سیاست-
های مالی بخشی از سیاستهای مایریت تقاضا اسالت کاله از سالای دولالت اجالرا
میشاد و مهمترین ابزار این سیاستها ،تغییر در مالیا ها و مخارج دولت اسالت.
اثرگراری سیاستهای مالی بر متغیرهایی ماننا مصالر  ،سالرمایهگالراری ،تالارم و
تالیا ناخالص داخلی انكارناپریر اسالت .مهالمتالرین اهالاا
سیاستها عبار انا از اهالاا
اهاا

کالن اقتصالادی ایالن

«تالازیعی»« ،تخصیصالی» و «تثبیتالی» .دولالتهالا و

پیش روی آ ها با تاجه به شرایط اقتصادی کشار ،نقالش بسالیار مهمالی در

تعیین ماهیت سیاستهای مالی در جامعه دارنا و سیاسالتگالرارا پال
اهاا

مارد نظر ،سیاستهای مالی مناسب برای تحق اهاا

از تعیالین

را انتخاب میکننالا.

البته ماهیت و میزا سیاستهای مالی و همچنین محیط اقتصالادی و زمالا اعمالا
سیاستهای مرکار و بروز تكانههای تأثیرگرار دیگر در کنار آ  ،عاامال مالثثر بالر
کارایی سیاستهای مالی محساب میشانا .در واق علالیرغالم ایالن ماضالا کاله
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سیاستگرارا اقتصادی میتااننا بالا کمال

ابزارهالای مالالی در جهالت اصالن و

تثبیت اقتصادی و کاهش سطح رکاد و تارم در اقتصاد گالام بردارنالا و بالا وجالاد
اتدالالاقنظالالر در خصالالا

اثربخشالالی ایالالن ابزارهالالا ،همچنالالا سالالثایتی نظیالالر اینكالاله

«سیاستهای مختلف مالی بر متغیرهای اقتصالادی چگاناله و باله چاله میالزا تالأثیر
دارد؟» ،جزء پرسشهای مهم و قاب بررسی است.
بنابراین با تاجه به گستردگی مباحث سیاستهالای مالالی ،ایالن ماضالا کاله
اتخاذ سیاستهای مالی و به طار اخص سیاستهای مالیاتی بهعنالاا مهالمتالرین و
گسترد ترین حجم درآما دولت ها در اکثر کشالارهای جهالا و یكالی از ابزارهالای
اصلی دولت در سیاستگراریها ،چه تأثیری بر متغیرهای کن اقتصالادی (سالطح
تالیا و سطح تارم) در ایرا خااها داشت ،از پرسشهالای کلیالای ایالن پالووهش
است .به ویو با تاجه به اهمیت درجا

مختلف تأثیرگراری اناا پایههای مالیاتی،

نیاز به شناسالایی و اولایالتبنالای پایالههالای مختلالف مالیالاتی در تأثیرگالراری بالر
متغیرهای کن اقتصادی امری ضروری است .بر این اساس ها

اصلی پالووهش

حاضر بررسی تأثیرگراری سیاستهای مالیاتی به طار مجزا (مالیا های مستقیم) و
(مالیا های غیرمستقیم) بر متغیرهای کن اقتصادی (تالیا) و (تارم) ،بالا اسالتداد
از داد های فصلی طی باز زمانی « »1396 -1383است.
این مقاله در شش قسمت تنظیم شا اسالت :پال

از مقاماله ،در قسالمت دوم

مبانی نظری در حاز سیاستهای مالی مطر میشاد؛ در بخش سام ،مروری بالر
پار ای از مهمتالرین مطالعالا
سیاستهای مالیاتی صار

تجربالی داخلالی و خالارجی در حالاز تأثیرگالراری
می گیرد .در قسمت چهارم ،پ

از معرفالی متغیرهالای

تحقی  ،فرضیههای ما الگای تجربی معرفی مالیشالاد .قسالمت پالنجم باله نتالای
حاص از برآورد ما ساختاری و تجزیه وتحلی داد ها در اقتصاد ایالرا پرداختاله،
در بخش پایانی جم بنای و پیشنهادها ارائه میگردد.
 .1مبانی نظری
دولتها جهت تحق اهاا
آ ها را بهمقتضای اهاا

اقتصادی خاد ابزارهای مختلدی در اختیار دارنالا کاله
مانظر و ماقعیت اقتصادی خاد در قالالب سیاسالتهالای
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مالی ،پالی ،درآمای و سایر سیاستها به کار میبرنالا .در مبالانی تئالاریكی پاسال
واحای در خصا

تأثیرگراری سیاستهای مالی بر بخشهای عرضه و تقاضالای

اقتصاد وجاد ناارد .با وجاد این ،هماار تأکیا بر این است که سیاستهای مالالی
در دورا رکاد و دورانی بسیار مثثر است که سیاستهای پالالی ،تاانالایی یزم در
اقتصاد را ناارد .به همین دلی ابزارهای سیاست مالی جایگالا ویالو ای در

تحری

میا اقتصاددانا و سیاستگرارا برخالاردار اسالت .بالهطالارکلی مبالانی تئالاریكی
پیراما تأثیرگراری سیاست مالی بر بخش واقعی اقتصاد را میتاا باله دو مكتالب
فكری «کینزینی» و «غیرکینزینی» تقسیم کرد .بر اسالاس دیالاگا کینزینالی ،سیاسالت
مالی از کانا تقاضا و عرضه بر تالیا تأثیرگرار است .از کانالا تقاضالا افالزایش در
مخارج دولت و کاهش مالیا

منجالر باله افالزایش تقاضالای مالثثر در دورا رکالاد

اقتصادی میشاد که این امر بر تأثیرگراری سیاست مالی بر طالر

تقاضالا و تالیالا

دیلت دارد .از کانا عرضه نیالز ،کینالزینهالای جایالا بالا اشالار باله بالازار رقابالت
انحصاری و چسبناگی دستمزدها و قیمتها به دییلی ماننا فرضیه دستمزد کارا و
نااقص بازار سرمایه بر تأثیر سیاستهالای مالالی بالر بخالش واقعالی اقتصالاد اشالار
میکننا

)2013

 .(Ford,کینزینها معتقانا که هرگانه افزایش مستق یالا بالرو زا در

مخارج دولت منجر به افزایش و هرگانه افزایش در مالیا  ،منجر به کاهش تالیالا
میگردد؛ بنابراین سیاست مالی بایا مخالف سیكلی باشا ،یعنی مخالارج دولالت در
رکاد اقتصادی افزایش و در حالت بهباد و رون کاهش یابا و در مقاب مالیا هالا
در حالت کسادی و رکاد کاهش و در وضعیت بهبالاد و رونال افالزایش یابالا .در
واق کاهش مالیا

و افزایش مخارج دولت میتاانا با تأثیر بر سطح تقاضای کال ،

درآما و تالیا ملی را در شرایط رکادی بسیار افالزایش داد و باله کالاهش بیكالاری
منجر شاد .در شرایط تارم و استداد زیاد از ظرفیت اقتصادی نیز عكال
مرکار ،یعنی افزایش مالیا

سیاسالت

و کاهش مخارج دولت ماجب کالاهش تقاضالای کال

میگردد که بازتاب شایای بر کاهش تالیا و درآما ملی داشته و از فشالار تقاضالا
بر محصای

میکاها و باعث کاهش تارم میگردد (.)Akpan & Atan, 2015

در مقاب دیاگا غیرکینزینی بر این باور است که با تاجه باله انعطالا پالریری
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قیمتها و عرضه ثابت پا  ،هر افزایشی در مخارج دولت از طری کاهش مخالارج
بخش خصاصی جبرا می شاد و در نتیجه تأثیری بر سطح تالیا نخااها داشت و
ضریب فزاینا مخارج دولت نزدی

به صالدر خااهالا بالاد

)2013

 .(Ford,پیالروا

مكتب «پالیا » به رهبری «میلتا فریامن» 1بر این باورنا که سیاستهالای کینالزی
بهویو سیاستهای مالی کارایی چناانی ناارنالا و مهالمتالرین عامال تعیالین کننالا
مخارج ک و درآما ملی عرضه پا است و بر این اساس بازار پالا تعیالین کننالا
درآما ملی به حساب می آیا؛ درحالیکه بر اساس ادعای «مالالیا » ،درآمالا ملالی در
بازار کالای تعیالین مالی شالاد (غنمالی .)1392 ،بالر اسالاس نظریاله نئاکنسالی هالا،
سیاستهای مالی اخن هایی را ایجاد میکنا که از هزینههای مسالتقیم جمال آوری
و هزینههای غیرمستقیم تخصیص ناکارآما مناب در حاز مصر

مالیا

و تالیالا

در بخش خصاصی ناشی میشاد .در واق این مكتب ،دخالت دولت در اقتصاد را
جز در حاود حدظ نظم و امنیت جامعه و حااق اجتناب ناپریر آ مدیا نمیدانا و
بهترین را مقابله با ناساناتی چا تارم و رکاد را سیاست پالی تلقی می کنالا .بالر
اساس این دیاگا  ،سیاست مالی بهینه آ است که در سیك ها خنثی باد  ،قبال از
ماقت فعالیتهای اقتصادی ،هماار نرخهای مالیاتی و مخالارج دولالت را

تغییرا

باو تغییر نگه دارد (رضالایی .)1394،مهالمتالرین فالرو
عبار انا از« :انتظارا

عقنیی»« ،اثرا

مالا هالای غیرکینزینالی

بخش عرضه» و «هم ارزی ریكاردویی».

 انتظارات عقالیی

در صار
ی

وجاد انتظارا

سیاست دارد؛ مالثنا یال

بلناما

ناارد ،انتظارا

مالی بلناما
ثبا

عقنیی ،اثرگراری سیاست مالالی بسالتگی باله اسالتمرار

نیز متداو

سیاسالت انقباضالی زودگالرر باله دلیال اینكاله اثالرا

را تحت تأثیر قرار نمیدها .با وجاد ایالن ،اثالر اقالااما
است .بخش خصاصی این واقعیت را درک میکنالا کاله

بادجه به دلی اینكه دولتها با کسری بادجه کمتری مااجه خااهنا باد ،در

آینا سطح مالیا

پایینتری را به دنبالا خااهالا داشالت .همچنالین اثالر مصالار

ماقت دولتی ،بستگی به منب تأمین مالی هزینه دولتالی دارد .اگالر مصالار

دولتالی

1. Millton Fridman
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آتی دولالت تالأمین مالالی شالا باشالنا ،درآمالا دائمالی

به واسطه کاهش در مصار

تغییری نخااها کرد؛ در صارتی که افزایش در مصار
مالیا

تأمین مالی شاد ،سطح مصر

دولتالی از طریال افالزایش
مندالی

را کاهش میدها و ضالریب مصالر

است (.)Capet, 2004
 اثرات بخش عرضه

چارچاب ما های « »IS-LMبر اساس فر
عرضه اقتصاد است .این فر

قیمت ثابت و در نظر نگرفتن بخالش
نیز سثا برانگیز است .عنو بر

حتی در کاتا ما

آ با تاجه به مكتب کنسی های جایا ،قیمالتهالا و دسالتمزدها باله طالار کامال
انعطا پالریر اسالت و در واقال سالطح بالاییی از انعطالا پالریری در قیمالتهالا و
دستمزدها اثربخشی سیاستهای مالی و تغییرا
این فرو

تالیا را کاهش میدها .بر اساس

سیاستهای مالی قاب پیشبینی ،اثالرا

کاتالا مالا

و بلنامالاتی بالر

تالیا واقعی ناارد و فقط منجر به سطح تارم بایتر میشاد و صرفاا سیاسالتهالای
غیرقاب پیشبینی از طر

عرضه اقتصاد میتاانا روی تالیا اثالر بگالرارد (

Lucas,

 .)1975; Sargent & Wallace,1975در اص کنسی های جایالا اعتقالاد دارنالا کاله
تكانههای طر
طالالر

عرضه باعث ایجاد ناسانا

در تالیا واقعی میشاد؛ نه تكانههای

تقاضالالا .همچنالالین عالالااملی همچالالا عاامالال نهالالادی نیالالز در میالالزا و نالالا

تأثیرگراری سیاستهای مالی بر متغیرهای کالن اقتصالاد مالثثر هسالتنا؛ از جملاله
وقدههای تصمیمگیری ،تصایب و اجرای سیاستهای مالی (وقدههای مالیاتی) 1که
میتاانا کارایی و اثربخشی سیاستهای مالی را تحت تالأثیر قالرار دهالا .در واقال
چنین وقدههایی منجر به کاهش ضالرایب مالالی در کاتالا مالا

مالیشالاد

( Capet,

 .)2004همچنین در صارتی که تعیین دستمزد نیروی کار بالر اسالاس دسالتمزدهای
بعا از کسر مالیا

باشا ،کاهش در سطح مالیا

نیروی کار ممكالن اسالت اثالرا

مثبتی در بخش عرضه داشته باشا؛ بنابراین نیروی کار ،مالیا

را به عنالاا کالاهش

بخشی از سادش در نظر میگیرد و کاهش در مالیا  ،هزینه نیروی کار را کالاهش
میدها و چنانچه دستمزد نیروی کار بر اساس دسالتمزدهای قبال از کسالر مالیالا
1. Tax Collection Lags
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نیروی کار ،اثر عرضه مثبت نخااهالا داشالت؛ زیالرا

تعیین شانا ،کاهش در مالیا

هزینه نیروی کار باو تغییر باقی میمانا .در خصا
نكته قاب تاجه است که کاهش در مالیا
اثرا

بر ساد شرکتها ممكن است منجر باله

بیشتری بر تالیا بالقا نسبت به کاهش در مالیا

کاهش در مالیا

مالیا

بر شرکتها نیز این

نیالروی کالار شالاد؛ زیالرا

بر ساد شرکتها روی کالاهش هزینالههالای سالرمایه و در نتیجاله

سرمایهگراری اثر مستقیم دارد (.)Capet, 2004
 هم ارزی ریکاردویی

از سا ( )1990در مطالعا

متناعی بر ریكاردویی باد سیاستهای مالالی تأکیالا و

ادعا شا است که سیاستهای مالی در مالااقعی خالا

ممكالن اسالت بالر مصالر ،

سرمایهگراری یا تالیا مثثر باشا .از جمله این مطالعا

میتاا به مطالعه «گیالاوازی

و پاگالالانا» )1990( 1و «پروتالالی» )2004( 2اشالالار کالالرد (غنمالالی .)1392،در ادبیالالا
همارزی ریكاردویی ،در صار

اعما یال

سیاسالت مالالی انبسالاطی مثال افالزایش

مخارج دولتی ،اثر این سیاست بر درآما دائمی بستگی به این دارد کاله ایالن افالزایش
هزینهها چگانه جبرا میشاد .در صارتی که افزایش مخارج دولت در زمالا حالا
به کاهش مخارج دولتی در آینا منجر شاد ،اثری بر درآما دائمی و مصر
داشت؛ ولی اگر افزایش هزینههای دولتی تاسالط سالطح بالایتر مالیالا
گردد ،به کاهش سالطح مصالر

نخااها

تالأمین مالالی

و درآمالا دائمالی و در نتیجاله کالاهش سالطح تالیالا

ناخالص داخلی منجر خااها شا ).(Hemming & Mahfouz, 2002
هما طار که مطر شا رویكرد کینزینی بر مبنای فالر

مصالر

بالا درآمالا

جاری مرتبط است؛ درحالی که در «رویكرد ریكاردینی» ،3مصر کننا ها آینا نگالر
و از محاودیتهای بادجهای دولت بهطار کامال آگالا هسالتنا .آ هالا پالیشبینالی
میکننا که کاهش مالیا

در زما حا  ،باهیهای دولت را افزایش می دهالا و در

آینا بار مالیاتی بیشتری را بر خانااد شا تحمی میکنا؛ در نتیجه درآمالا دائمالی
1. Giavazzi & Paganno
2. Perotti
3. Ricardian Approach

اثرات کالن تکانههای مالیاتی در ایران51 ...

تحت تأثیر قرار نمیگیرد و با تاجه به عام محاودیت نقاینگی و بازارهای کامال
سرمایه حاصال از کالاهش مالیالا  ،مصالر
بنابراین همارزی ریكاردویی بین مالیا

تغییالر نخااهالا کالرد

(1979

)Barro,؛

و باهیهای دولت وجاد دارد .در شرایط

همارزی ریكاردویی کام  ،کاهش در پ اناازهای دولتی ناشی از کالاهش مالیالا ،
به طار کام با سطح بایتر پ انااز بخش خصاصی جبرا مالیشالاد و در نتیجاله
تقاضای ک باو تغییر باقی میمانا و ضرایب مالی در این حالالت صالدر خااهالا
باد (.)Hemming & Mahfouz, 2002
دولتها با آگاهی از تأثیرگراری سیاستهای مالی بالر متغیرهالای اقتصالادی و
با استداد از ابزارهای مالیاتی سعی در تحق اهاا

خاد دارنا که مهالمتالرین ایالن

آثار عبار انا از:
 اثر مالیات بر تولید

 اثر مالیا

بر تصمیما تخصیصی بنگالا هالا :در نتیجاله بالهکالارگیری سیاسالتهالای

مالیاتی از سای دولت ،بسیاری از بنگا هالا در تصالمیما تخصیصالی خالاد ناچالار باله
تجایانظر خااهنا باد .به این ترتیب با بروز ایالن انحالرا در تصالمیما تخصیصالی
بنگا ها ،زیا خالصی در رفا اجتماعی ایجاد میشاد .برای مثا اگالر تالاب تالیالا کال
اقتصاد به صا «کاپ داگنس» باشا ،آنگا با برقراری مالیا بر درآما افالراد ،درآمالا
𝑎 𝑌 = (1 − 𝜏)𝐴𝑡 𝐾𝑡𝑎 𝐿1−و در ایالن شالرایط نالرخ
خالص ناشی از مالیا برابر است با
𝑡
بالالازدهی سالالرمایه معالالاد

𝛼−1

𝑡𝑇𝐾𝐿 𝑡𝐴𝑎)𝜏  𝑟𝑡 = (1 −خااهالالا بالالاد .بالالاین ترتیالالب کالالامنا

مشخص است که مالیا بر درآما ،بالازدهی نهالایی سالرمایه را کالاهش مالیدهالا و در
انگیز انباشت سرمایه در میا افراد و در نتیجه رشا اثرگرار است (.)Romer, 1986
 اثر انباشت عاام تالیا :افزایش در مالیا ها باعث کاهش بازدهی پ انالااز
میشاد و باین ترتیب انگیز انباشت سرمایه فیزیكی کاهش مییابا؛ اما تالأثیر نهالایی
این ماضا بر رشا به این مسئله بستگی دارد که تالیا سرمایه انسانی تا چه حا باله
وجاد سرمایه انسانی و سرمایه فیزیكی وابسته است؛ اگر تالیا سالرمایه انسالانی تنهالا
مستلزم وجاد سرمایه انسانی باشا ،کاهش در میزا سرمایه فیزیكی بهطالار کامال از
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طری اف زایش در میزا سرمایه انسالانی قابال جبالرا اسالت و در نهایالت اقتصالاد باله
وضعیت پیش از افزایش مالیا
مالیا

دست خااها یافت .به این ترتیب ،تأثیر افالزایش در

بر رشا اقتصادی صدر خااها باد؛ اما چنانچه تالیا سالرمایه انسالانی مسالتلزم
تاأمالا باشالا ،آنگالا در صالار

وجاد سرمایه انسانی و سرمایه فیزیكی بهصالار

کاهش سطح سرمایه فیزیكی ،سرمایه انسانی قادر باله جبالرا کامال کالاهش سالرمایه
فیزیكی نخااها باد و در نتیجه کاهش سطح سرمایه فیزیكی به دلی افزایش مالیا ،
به کاهش رشا اقتصادی منجر خااها شا (.)Tanzi, 1986
 .1-1اثر مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم بر تولید

مالیا های مستقیم شام «مالیا
ثرو » است؛ این نا مالیا

بر شرکتهالا» و «مالیالا

بر درآما»« ،مالیا

بالر

بر دارایی و درآما افراد وضال مالیشالاد .بالر اسالاس

مبانی نظری ،به دنبا افزایش مالیا های مستقیم ،سطح درآما افراد و به دنبالا آ
سطح تقاضا کاهش و در نتیجه سطح تالیا کاهش مییابالا .در بخالش مالیالا
درآما هرگانه افزایش در مالیا

سطح درآمالا و سالطح مصالر

بالطب سطح تالیا را تغییر میدها .در بخش مالیا

بالر

افالراد را تغییالر و

بر شرکتها نیز افزایش سالطح

مالیا ها ،سطا دستمزد و سرمایهگراری را کالاهش و در نتیجاله تالیالا ناخالالص
داخلی را کاهش میدها ()Bova & Klyviene, 2019
مالیا هالای غیرمسالتقیم شالام «مالیالا
خاما » است که بر پایه مصر

بالر واردا

کایها و خاما

و مالیالا

بالر کایهالا و

وض میشالاد ،از آنجالایی کاله

تكانه مالیا های غیرمستقیم انتخاب نیالروی کالار را در خصالا

فراغالت و کالار

تحت تأثیر قرار نمیدها ،نسبت به تكانه مالیالا هالای مسالتقیم آثالار اخالتن زایالی
کمتری بر تالیا دارد ( .)Tenhofen & et al, 2010در اکثر مطالعا

تجربی نیز تكانه

مالیا های مستقیم اثر بزرگتری نسبت به تكانه مالیا های غیرمستقیم ،بالر تالیالا
داشته است.
 .2-1اثر مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم بر تورم

در مبانی نظری ،مالیا های مستقیم از دو منظر میتاانا بر تارم اثر بگرارد :اگر در

اثرات کالن تکانههای مالیاتی در ایران53 ...

اثر افزایش مالیا های مستقیم ،سطح درآما و قار
از میزا تقاضا برای محصالای

خریا خاناارها کاهش یابالا،

و فشالار بهالر بالرداری اضالافی از ظرفیالت تالیالا

میکاها و منحنی تقاضای ک را به سمت چپ منتق و امكا کاهش سطح تالارم
را فراهم میکنا؛ اما اگر در اثر افزایش مالیالا هالای مسالتقیم ،هزیناله نیالروی کالار
افزایش پیاا کنا ،در نتیجاله سالطح تالارم افالزایش خااهالا یافالت (
 .)2004از طر

Henry & et al,

دیگر بر اساس نظریه پالی ،افزایش حجم پا و انتشار پا باو

پشتاانه مهمترین عام ایجاد تارم است .به دنبا افالزایش مالیالا هالای مسالتقیم و
غیرمستقیم ،سطح درآماها و عایالای دولالت افالزایش و در نتیجاله کسالری بادجاله
دولت کاهش مییابا و چنانچه بادجه دولت از طری استقرا

از بان

مرکزی و

انتشار پایه پالی تأمین شاد ،به دنبا کاهش کسری بادجه ،پایه پالی و حجم پالا
کمتری به اقتصاد تزری خااهالا شالا و باله دنبالا آ شالاها کالاهش سالطح تالارم
خااهیم باد (ارشای و همكارا .)1390 ،
درخصا

مالیا های غیرمستقیم ،این ماضا مطر میشاد که تالأثیر ایالن

پایه مالیاتی بر تارم از دو زاویه قاب بررسی است :نخست آثار ضا تارمی افزایش
مالیا های غیرمستقیم به دلی کاهش کسالری بادجاله دولالت و در نتیجاله کالاهش
حجم نقاینگی و کاهش سطح تارم و دیگری آثار تارمی این پایه مالیاتی بهعنالاا
عام افزایش قیمت نسبی کایها برای مصر کننا نهایی و در نتیجه عام افزایش
فشار هزینه و افزایش تارم که در نهایت تأثیر مالیا های غیرمستقیم بر سطح تارم
جامعه ،برآینا این دو اثر متضاد خااها باد (ارشای و همكارا .)1390 ،
 .2مروری بر مطالعات انجامشده
تأثیرگراری سیاستهای مالیاتی بر متغیرهای کن اقتصادی ،تالاکنا مالارد تاجاله
بسیاری از پووهشگرا قرار گرفته است .در این بخش برخی از مهمترین مطالعا
داخلی و خارجی معرفی میشاد؛ تحقیقاتی که بررسی تأثیر سیاسالتهالای مالالی و
بهطار خا

سیاستهای مالیاتی را بر متغیرهای کن اقتصادی در ایالرا و سالایر

کشارها با استداد از الگاهای اقتصادسنجی ماضا اصلی خاد قرار داد انا.
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«بننچارد و پروتی» )2002( 1در مطالعه خالاد ،پایالایی اثالرا

تغییالر فصاللی

مالیا ها و مخارج دولت را بر تالیا ناخالص داخلی ایالت متحا آمریكا بررسالی
کرد انا .متغیرهای مارد استداد آ ها برای تصریح ما عبالار انالا از درآمالاهای
مالیاتی شام  ،مخارج دولتی و تالیا ناخالص داخلی .آ هالا بالا اسالتداد از الگالای
خادرگرسیا برداری ساختاری ( )SVARو با بررسی تااب ضربه -واکنش به ایالن
نتیجه دست یافتنا که تكانه مثبت مالیا  ،تالیا ناخالص داخلی را کاهش و تكاناله
مثبت مخارج دولتی ،تالیا ناخالص داخلی را افزایش میدها.
«باری و همكارا » ،)2009( 2اثر تكانههای مالی (افزایش مالیا ها و مخالارج
دولتی) را بر متغیرهای تالیا ناخالص داخلالی و تالارم در اتحادیاله اروپالا و ایالالت
متحا آمریكا بالا اسالتداد از داد هالای فصاللی در بالاز زمالانی ( )2007 -1981بالا
استداد از الگای ( )SVARبررسی نماد و با مطالعه تااب ضربه -واکنش باله ایالن
نتیجه رسیا انا که افزایش مخارج دولتی روی تالیا و نرخ تارم اثر افزایشالی دارد
و در مقاب افزایش مالیا ها ،سطح تالیا را کاهش میدهالا و تالأثیر معنالاداری بالر
میزا تارم در آمریكا نااشته است.
«تنهافن و همكارا » ( ،)2010اثرا

کاتا ما

تكانههای مالی بالرو زا را بالر

تالیا با رویكرد خاد رگرسیا برداری ساختاری به تدكی

اجزای تالیا و اجالزای

هزینهای دولت و اجالزای مالیالا هالا و بالر اسالاس رویكالرد «بننچالارد و پروتالی»
( )2002برای کشار آلما مارد بررسی قرار داد و به ایالن نتیجاله رسالیا انالا کاله
مالیا

ک تأثیر معناداری بر تالیالا نالاارد .در صالارتی کاله تالأثیر اجالزای مالیالا

(مستقیم و غیرمستقیم) متداو

خااها باد .مالیا هالای مسالتقیم باله طالار معنالادار

تالیا را کاهش میدها؛ درحالیکه مالیا

غیرمستقیم بر تالیالا و اجالزای آ تالأثیر

معنادار ناارد .همچنین مالیا های مستقیم و غیرمستقیم تأثیر معناداری را بر سالطح
تارم نااشته است.
«کاراگاز و کسكین» ،)2016( 3اثرا

تكانههای مالیاتی را بر متغیرهای اقتصاد
1. Blanchard & Perotti
2. Burriel et al.
3. Karagoz & Keskin

اثرات کالن تکانههای مالیاتی در ایران55 ...

کن با استداد از رویكالرد ( )BVARدر ترکیاله و در بالاز زمالانی ()2015 -2003
مارد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسیا انا که تكانههای مالیاتی تأثیر مثبالت و
اناکی بر متغیرهای تالیا و تارم داشته است.
«باا و کلیاین» ،)2019( 1در مقالهای با عناا اثرا

کن تكانههالای مالالی در

پرتغا  ،تأثیر تكانه های مالیاتی را بر سالطح تالیالا و تالارم بالا اسالتداد از رویكالرد
خاد رگرسیا برداری ساختاری و بر اساس مقالاله بننچالارد و پروتالی ( )2002در
باز زمانی ( )2017 -1995مارد بررسی قرار دادنا .نتالای تاابال ضالربه -واکالنش
نشا داد که افزایش مالیا های مستقیم اثر مندی معنادار بر تالیا دارد؛ درحالیکه
افزایش مالیا های غیرمستقیم ابتاا تأثیر مثبت ماقتی را بر تالیا نشا مالیدهالا و
در طا زما مالیا های غیرمستقیم تأثیر معناداری بر سطح تالیا ناارد .در واقال
مالیا

مستقیم نسبت به مالیا های غیرمستقیم تأثیر بالزرگ تالری بالر تالیالا داشالته

است .همچنین در باز مارد بررسی افزایش هالر دو پایاله مالیالا هالای مسالتقیم و
غیرمستقیم ،تأثیر مثبت و اناکی را بر سطح تارم نشا میدها.
«پیریا و ویمنز» )2013( 2و «پیریا و روکا ساگالز» )2011( 3در مطالعا
در خصا

خالاد

تأثیرگراری تكانههای مالیا های مستقیم و غیرمستقیم بالر تالیالا ،باله

این نتیجه دست یافته انا که تأثیر مالیا های مستقیم بر تالیا بیش از تالأثیر مالیالا
غیرمستقیم باد اسالت« .آفانسالا و سالازا» )2011( 4و «پاشالارتیاو و همكالارا »

5

( )2014نیز اثر تكانههای مثبت درآماهای مالیاتی را بر متغیر های کالن بررسالی و
نتیجه گیری کرد انا که تكانههای مثبت درآماهای مالیاتی تالیا و تالارم را کالاهش
میدها.
عنو بر مطالعا

پیش گدتاله« ،پروتالی» (« ،)2004بالایا و گالینرد» (،6)2005
1. Bova & Klyviene
2. Pereira & Wemans
3. Pereira & Roca-Sagales
4. Afonso & Sousa
5. Pashourtidou et al.
6. Biau & Girard
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«دکاسالالترو و هرنانالالاز»« ،)2006( 1فرنانالالاز»« ،)2006( 2کاارسالالما و همكالالارا »

3

(« ،)2011اونا »« ،)2015( 4آکپا و آتا »« ،)2015( 5بلینگا» ،)2016( 6با استداد از
ما ( )SVARبه بررسی تأثیر سیاستهای مالی بر متغیرهالای کالن پرداختالهانالا.
نتای کلی این مطالعا

تأثیر مندی تكانه مالیاتی را بر تالیالا و تالأثیر مثبالت تكاناله

مخارج دولتی را بر تالیا نشا میدها .تكانههای مالیاتی در اکثالر مطالعالا
سطح تارم را در کاتا ما

افزایش داد است ولی در بلناما

فالاق

تأثیر چنالاانی بالر

تالالارم را نشالالا نمالالیدهالالا« .اباباکالالار»« ،)2016( 7بایسالالی »« ،)2015( 8راونیالال
زیلی »« ،)2011( 9میردای» )2009( 10نیالز در مطالعالا

و

خالاد بالا اسالتداد از مالا

خادرگرسیا برداری تأثیر مثبت و اناک تكانههای مالیاتی را بالر تالیالا ناخالالص
داخلی نشا داد انا .همچنین« ،پایریر» )2014( 11نیز اثر سیاستهای مالیاتی را در
دور رکاد و رون بر تالیا با استداد از الگای ( )TVARمارد بررسی قالرار داد و
به این نتیجه رسیا که افزایش سیاستهای مالیاتی تالیا را کاهش مالی دهالا و ایالن
تأثیر در دور رکاد بیشتر از دور رون اسالت .بایسالی

( )2015و «جیاردانالا و

همكارا » )2008( 12نیز تأثیر مثبت و بسیار اناک تكانههای مالی را بر تالارم نشالا
داد انا« .اونا » )2014( 13نیز در مطالعه خاد ابتالاا افالزایش بسالیار انالاک تالارم و
سپ

کاهش تارم را نسبت به تكانههای مثبت مالیاتی نشا داد اسالت« .هنالری و
1. De Castro & Hernandez
2. Fernandez
3. Cuaresma et al.
4. Unal
5. Akpan & Atan
6. Belinga
7. Abubaka
8. Boiciuc
9. Ravnic & Zilic
10. Mirdala
11. Poirier
12. Giordano et al.
13. Unal
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همكالالارا » )2004( 1نیالالز در مطالعالاله خالالاد ،بالاله ایالالن نتیجالاله رسالالیانا کالاله افالالزایش
مالیا های غیرمستقیم به جهالت افالزایش قیمالت مصالر کننالا و افالزایش هزیناله
نیروی کار ،سطح تارم را افزایش میدها .درحالیکه مالیا های مستقیم از  2منظر
میتاانا بر سطح تارم تأثیر میگرارد ،اگر در اثر افالزایش مالیالا

مسالتقیم ،سالطح

درآما خاناار و به تب آ سطح تقاضای ک کاهش پیاا کنا ،در نتیجه تارم کالاهش
مییابا ،اما در صارتی که در اثر افزایش مالیا

مستقیم ،هزینه نیروی کار افالزایش

پیاا کنا ،تارم افزایش خااها یافت.
خالالارجی صالالار

عالالنو بالالر مطالعالالا

گرفتالاله ،در بررسالالی ادبیالالا

تأثیرگراری تكانه مالی در ایرا نیز میتاا به برخی از اینگاناله مطالعالا

تجربالالی
اشالار

کرد؛
«صامتی و همكارا » ( ،)1387با بهر گیری از سیستم معادی
استداد از روش حااق مربعا

هالمزمالا و بالا

دو مرحلهای ،تالأثیر درآمالاهای مالیالاتی دولالت و

مخارج را بر شاخصهای نرخ رشا واقعی اقتصاد و تارم در بالاز زمالانی (-1386
 )1338مارد بررسی قرار داد انا .نتای حاکی از آ اسالت کاله نالرخ رشالا واقعالی
درآماهای مالیاتی دولت تأثیر معنالاداری بالر نالرخ رشالا حقیقالی نالاارد .همچنالین
افزایش نرخ رشا مالیا ها از ی

سا سبب کالاهش نالرخ تالارم و از سالای دیگالر

ماجب افزایش نرخ رشا درآماهای دولت میشاد.
«ارشای و همكارا » ( ،)1390با استداد از ما قیمتی داد  -ستانا و اعمالا
نرخهای مالیاتی ماضا قانا مالیا
و خاما

بر ارزش افزود و اعما معافیتهای کایها

ماضا ماد  12و همچنین معافیالت صالادرا

قانا  ،اثر قیمتی مالیا

ماضالا مالاد  13ایالن

بر ارزش افزود در ایرا را محاسبه کرد انا .نتالای نشالا

میدها اجرای قانا مالیا

بر ارزش افزود اثالر قیمتالی بسالیار نالاچیزی در ایالرا

دارد.
«پروین و همكارا » ( ،)1391در مقالهای با عناا «تأثیر تكانالههالای مالالی بالر
تالیالالا و سالالطح قیمالالت در ایالالرا بالالا اسالالتداد از الگالالای خالالادرگرسالالیا بالالرداری
1. Henry et al.
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ساختاری» ،به بررسی آثار تكانههای مالیالاتی بالر تالیالا ناخالالص داخلالی و سالطح
قیمت در ایرا با استداد از الگای خادرگرسیا پرداخته است .نتالای حاصال از
تااب ضربه -واکنش در این مطالعه نشا داد که تكانههای مثبالت در مالیالا هالای
مستقیم باعث کاهش تالیا و سطح قیمت در کاتا مالا

مالیشالاد و مالیالا هالای

غیرمستقیم اثر معناداری بر این متغیرها نااشته است.
«فایدی و همكارا » ( ،)1393در پووهش خالاد بالا اسالتداد از «مالا تعالاد
عمامی محاسبهای ایستا» ،آثار پایههای مختلف مالیاتی را بر تالیا بررسی کرد انالا.
بر اساس نتای  ،افزایش مالیا
و مالیا

واردا

بر درآما و افزایش مالیا

غیرمسالتقیم (مالیالا

بالر

بر کایها و خاما ) ،سطح تالیا را کاهش میدها که البته سهم

مالیا های غیرمستقیم در کاهش سطح تالیا بیش از سهم مالیا

بر درآما است.

«خاایی و همكارا » ( ،)1397در مقالالهای بالا اسالتداد از الگاهالای «حالالت-
فضا» و به کارگیری داد های فصلی سا های  1367تا  1395اثر سیاستهالای مالالی
را بر رشا اقتصادی بررسی نماد و نتیجه گرفتهانا که اثر سیاسالتهالای مالالی بالر
رشا اقتصادی ایرا در دور مارد بررسی مثبالت اسالت؛ البتاله ایالن اثالر مثبالت در
بلناما

کاهش می یابا .همچنین اثر سیاست مالی بر تارم در اقتصاد ایالرا مثبالت

باد که این اثر افزایشی در دور های رون بیشتر است.
همچنالالین «شالالدیعی و همكالالارا » (« ،)1384فنحتالالی و همكالالارا » (،)1388
«حیاری و سعیاپار» ( )1393با استداد از روشهای اقتصادسالنجی در ایالرا  ،اثالر
سیاستهای مالیاتی را بر رشا اقتصادی مطالعه کرد انا .نتای کلالی ایالن مطالعالا
نشا داد که ارتباط معكاس معناداری بین افزایش مالیا ها و رشالا اقتصالادی در
ایرا وجاد دارد« .اباناری و همكارا » ( ،)1388نیز در مطالعه خالاد تالأثیر مثبالت
افزایش مالیا

را بر تالیا ناخالص داخلالی نشالا داد اسالت« .مالانی و همكالارا »

( )1388و «فرامرزی و همكارا » ( ،)1394نیز رابطه مالیا
ایرا و کشارهای عضا اوپ

و رشا اقتصالادی را در

مارد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسیا انا کاله

به علت اتكای بیش از حا این کشارها به درآماهای ندتی ،ارتباط معنالاداری بالین
مالیا

و رشا اقتصادی در این کشارها وجاد ناارد؛ درحالالیکاله ایالن ارتبالاط در

اثرات کالن تکانههای مالیاتی در ایران59 ...

کشارهای عضا «سازمان همکاری و تاسعة اقتصاایی» ( 1)OECDمندالی و معنالادار
باد است.
جنبه نوآورانه پژوهش

در این پووهش؛ در مرحله تعیین قیاد جهت شناسایی سیسالتم ،ابتالاا کشالشهالای
تالیالالا بالالر مالیالالا هالالای مسالالتقیم و غیرمسالالتقیم محاسالالبه و سالالپ
به دست آما به عناا متغیر ابزاری در برآورد کششهای مالیا
استداد شا است .در واقال روش تعیالین قیالاد ،بالهصالار

از کشالالشهالالای
بالر تالیالا و تالارم

ترکیبالی از اطنعالا

حسابااری ملی از مناب مالیاتی و تخمین کشالشهالا بالر اسالاس روش انجالامشالا
تاسط «گیارنا و همكارا » )1995( 2و با استداد از داد های سری زمانی (فصاللی)
است که این روش از جنبههای متمایزکننا پووهش فاق است .همچنالین تدكیال
تكانههای مالیاتی برحسب پایههای مالیالاتی (مسالتقیم و غیرمسالتقیم) بالا تاجاله باله
اهمیت درجا

مختلف اختن زایی اناا پایههای مالیالاتی و نیالاز باله شناسالایی و

اولایتبنای نا تأثیرگراری هر ی

از پایهها بر متغیرهای کن اقتصادی و روش

مارد استداد و باز زمانی مارد نظر ،از جنبههای متمایزکننا تحقی حاضر نسبت
به مطالعا

پیشین است.

 .3روششناسی تحقیق
 .1-3معرفی متغیرهای تحقیق و فرضیههای مدل

ها

اصلی در این پووهش ،بررسی اثر تكانههای مالیاتی (مسالتقیم و غیرمسالتقیم)

بر متغیرهای کن اقتصادی (تالیالا و تالارم) در اقتصالاد ایالرا اسالت کاله جهالت
شناسایی تكانههای مالیاتی و بررسی اثرا

آ ها ،از ما خالاد رگرسالیا بالرداری

ساختاری ( )SVARو مطالعة تااب ضربه -واکنش بالر اسالاس مطالعاله بننچالارد و
پروتی ( )2002استداد شا است .این پووهش از حیث ها « ،تحقی کالاربردی»
و از حیث روش از نا «تحلیلی -تاصیدی» است.
1. Organisation for Economic Co-operation and Development
2. Giorno et al.
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متغیرهای ما عبار انا از )𝑔𝑑𝑝𝑡 ( :تالیالا ناخالالص داخلالی )𝑝t ( ،شالاخص
ضمنی تالیا ناخالص داخلی (شاخص تارم) )𝑔𝑡 ( ،مخارج دولتی (شالام مخالارج
جاری و مخارج عمرانی) )𝑟𝑑𝑡t ( ،درآماهای مالیالاتی مسالتقیم (شالام مالیالا
درآما اشخا

حقیقی ،مالیا

مالیاتی غیرمستقیم (شام مالیا

بر شرکت و مالیا
بر کایها و خاما

گدتنی است که تمام متغیرها به صار

بالر

بر ثرو ) و ( 𝑡𝑡𝑖𝑟) درآمالاهای
و مالیا

بالر واردا ) اسالت.

لگاریتمی و به قیمتهای ثابت سالا 1390

هستنا .در این پووهش در پاس به پرسش تحقی مبنی بر اینكه «تكانههای مالیاتی
چه تأثیری بر سطح تالیا و تارم در ایرا دارد؟» فرضیههای ذی مارد آزما قرار
گرفتهانا:
 فرضیه نخست :تكانه مثبت مالیا های (مستقیم) و (غیرمستقیم) بالر سالطحتالیا تأثیر مندی دارد.
 فرضیه دوم :تكانه مثبت مالیا های (مستقیم) و (غیرمستقیم) تأثیر مندی بالرتارم دارد.
قلمرو مكانی تحقی حاضر ،اقتصاد ایرا است و در این پووهش از داد هالای
سری زمانی (فصلی) منتشر بان
اطنعا

مرکزی ایرا  ،1سایت مرکز آمالار ایالرا  ،2آمالار و

سازما امار مالیاتی کشار ،3جااو کن مناب و مصار

بادجاله بالرای

باز زمانی  1396 -1383و مطالعه کتابخانهای و فیشبرداری اسالتداد شالا اسالت.
همچنین نرمافزارهای  Eview ،Excelو  Stataبرای تحلی فرضیههالای پالووهش باله
کار رفتهانا.
 .2-3معرفی الگوی تجربی

رویكرد ما در این پووهش بر اساس روش بننچالارد و پروتالی ( )2002اسالت .در
این پووهش بردار متغیرهای برو زا با  Ytو بردار پسماناهای فالرم حال شالا
نشا داد شا است و فرم ح شا  VARبهصار

بالا Ut

ذی معرفی میشاد.
1. http://www.cbi.ir/
2. http://www.amar.org.ir/
3. http://www.intamedia.ir/
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t=1،2......T

()1

در «معادله  Yt ،»1ی

بردار

N*1

 N*Nچناجملهای و Utی
فر

𝑡𝑈 𝑌𝑡 = 𝐶(𝐿)𝑌𝑡−1 +

از متغیرهالای بالرو زا اسالت )Cl ).یال

بردار  N*1از تكانههالای فالرم حال شالا ای اسالت کاله

میشاد ،دارای تازی همسا و مستق است .به عبارتی ماتری

برابر با ماتری

مالاتری
کااریالان

همسا تازی شا است.

تصریح  Ytو  Utشام متغیرهای ذی است:
} 𝑡𝑡𝑖𝑟 𝑌𝑡 = {𝑔𝑑𝑝𝑡 ،𝑃𝑡 ، 𝑔𝑡 ،𝑟𝑑𝑡𝑡 ،و𝑢𝑡𝑟𝑖𝑡 }′

،𝑢𝑡𝑟𝑑𝑡 ،

شرو کار با تعریف تكانههای فرم ح شا معادی

𝑔
𝑡𝑢

،𝑢𝑡𝑝 ،

𝑝𝑑𝑔
𝑡𝑢{

= 𝑡𝑈

مخارج دولتی و مالیالا هالای

مستقیم و غیرمستقیم ،بهعناا ترکیب خطی از تكانههای مالی سالاختاری
𝑡𝑖𝑟𝑒
و 𝑡

برای این متغیرها و تكانههای سایر معادی

𝑔

𝑡𝑒 و 𝑡𝑑𝑟𝑡𝑒

فرم حال شالا  VARاز جملاله

𝑥𝑡𝑢 𝑢𝑡𝑝 ،است𝑒𝑡𝑟𝑑𝑡 ،𝑒𝑡𝑝 ،𝑒𝑡𝑔 ،𝑒𝑡𝑥 .و 𝑡𝑖𝑟𝑡𝑒 ،نباد همبستگی چناگاناله بالین تكانالههالا را

نشا میدها.
ارتباط بین تكانههای فرم ح شا و تكانههای فرم ساختاری بالهصالار
تعریف میشاد:

زیالر

𝑡𝑒A𝑢𝑡 = B

()2

کالاله در «معادلالاله  A »2یالال

مالالاتری

 N*Nو  Bمالالاتری

 k*kاسالالت و  𝑒tبالالردار

تكانه های فرم ساختاری است که متقابنا غیالرهمبسالته و در نتیجاله متعامالا فالر
میشاد .این فر

تكانه را باله صالار

یزم است تا بتاا اثر پایای ی

جااگاناله

در نظر گرفت .در واق در ما  SVARبه دلی عام همبستگی بالین پسالماناها در
معادی

مختلف (تكانهها) ،امكا بررسی اثر هر تكاناله بالهصالار

مندالرد فالراهم

میشاد .در ما  SVARمارد استداد این پووهش ،ارتباط میا باقیمانا های فالرم
ح شا (جمن

()3

 )𝑈tو فرم ساختاری (  )𝑒tبهصار
𝑡𝑑𝑟𝑡𝑒

+

𝑔
𝑡𝑢 𝑡𝑑𝑟𝑔𝑎

+

𝑝
𝑡𝑢 𝑡𝑑𝑟𝑝𝑎

+

زیر تعریف میشاد:

𝑝𝑑𝑔
𝑡𝑢 𝑡𝑑𝑟𝑥𝑎

=

𝑡𝑑𝑟𝑡𝑢

𝑝
𝑔
𝑝𝑑𝑔 𝑡𝑖𝑟
𝑝𝑑𝑔𝑎 = 𝑡𝑖𝑟𝑡𝑢
𝑡𝑖𝑟𝑡𝑒 𝑢𝑡 + 𝑎𝑝𝑟𝑖𝑡 𝑢𝑡 + 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑡 𝑢𝑡 +
𝑔
𝑔
𝑝𝑑𝑔
𝑝 𝑔
𝑔
𝑔
𝑔
𝑡𝑒 𝑢𝑡 = 𝑎𝑔𝑑𝑝 𝑢𝑡 + 𝑎𝑝 𝑢𝑡 + 𝑎𝑟𝑑𝑡 𝑢𝑡𝑟𝑑𝑡 + 𝑎𝑟𝑖𝑡 𝑢𝑡𝑟𝑖𝑡 +
𝑝𝑑𝑔
𝑔 𝑝𝑑𝑔
𝑝 𝑝𝑑𝑔
𝑝𝑑𝑔
𝑝𝑑𝑔
𝑝𝑑𝑔
𝑡𝑒 𝑢𝑡 = 𝑎𝑔 𝑢𝑡 + 𝑎𝑝 𝑢𝑡 + 𝑎𝑟𝑑𝑡 𝑢𝑡𝑟𝑑𝑡 + 𝑎𝑟𝑖𝑡 𝑢𝑡𝑟𝑖𝑡 +
𝑝
𝑔 𝑝
𝑝
𝑝𝑑𝑔
𝑝
𝑝
𝑝
𝑡𝑒 𝑢𝑡 = 𝑎𝑔 𝑢𝑡 + 𝑎𝑔𝑑𝑝 𝑢𝑡 + 𝑎𝑟𝑑𝑡 𝑢𝑡𝑟𝑑𝑡 + 𝑎𝑟𝑖𝑡 𝑢𝑡𝑟𝑖𝑡 +
i

در این چارچاب ،ضریب  αjعك

العم خادکار متغیر مالی  iرا به متغیر کالن

j
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میسنجا .در این پووهش روش تجزیه «چالسكی» 1مارد استداد قرار نمالیگیالرد؛
زیرا روش چالسكی تخمینهای همسایی از تكانههای ساختاری را ارائه

نمیدها.

در واق باقیمانا فرم خنصه شا از ما خاد رگرسیا بالرداری بالرای معالادی
مالیا ها و مخارج دولت را به صار

ترکیب خطی از ناسانا

پیش بینینشالا در

تالیا و تارم و تكانههای ساختاری مالیا ها و مخارج دولت در نظر مالیگیالریم و
پ

از شناسایی تكانههای مالالی از طریال وضال یكسالری محالاودیت بالر روابالط

همزما بین متغیرها ،اثر آ ها را بر متغیرهای تالیا و تارم بررسی میکنیم.
معادله او و دوم بیا میکنا که تكانههای مالیا های مسالتقیم مالیتاانالا در
ی زما مشخص ناشی از چهار عام باشا :نخست پاس به تكانههای تالیالا کاله
𝑡𝑑𝑟
𝑝𝑑𝑔𝑎) نشا داد شا است؛ دوم واکنش به تكانههای ساختاری مخارج کاله بالا
با (

( 𝑡𝑑𝑟𝑔𝑎) نشا داد میشاد؛ سام تكانههای تارم که با ( 𝑡𝑑𝑟𝑝𝑎) نشالا داد مالیشالاد؛
چهارم تكانههای ساختاری مالیا های مستقیم که به صالار

) 𝑡𝑑𝑟𝑡𝑒(

صالار

(داد

شا است .در معادله دوم ماارد مشابهی برای تكانههای مالیالا هالای غیالرمسالتقیم
مارد تاجه قرار میگیرد .معادله سام تكانههای مخارج دولتی را بیا میکنا که در

𝑔
𝑝𝑑𝑔𝑎)
زما مشخصی میتاانا ناشی از واکنش مخارج دولتی به تكانههالای تالیالا (

𝑔
𝑡𝑑𝑟𝑎)  ،مالیالا
یا به علت واکنش به تكانههالای سالاختاری مالیالا هالای مسالتقیم (

𝑔
𝑡𝑖𝑟𝑎) ،تارم ( 𝑔𝑝𝑎) یا تكانههالای سالاختاری مربالاط باله خالادش ( 𝑔𝑡𝑒)
غیرمستقیم (

باشا .معادله چهارم تكانههای تالیا را نشا میدها که میتاانا ناشالی از واکالنش

𝑝𝑑𝑔
𝑡𝑑𝑟𝑎) ،مالیا
تالیا به تكانههای مالیا های مستقیم (

𝑝𝑑𝑔
𝑡𝑖𝑟𝑎) مخالارج
غیرمسالتقیم (

دولتی ( 𝑝𝑑𝑔𝑔𝑎) ،تارم ( 𝑝𝑑𝑔𝑝𝑎) یا ناشالی از تكانالههالای سالاختاری مربالاط باله تالیالا

( 𝑝𝑑𝑔𝑡𝑒) باشا و در نهایت معادله پنجم که تكانههای تارم را نشا میدها ،میتاانا

𝑝
𝑡𝑑𝑟𝑎) ،مالیا
ناشی از واکنش تارم به تكانههای مالیا های مستقیم (

غیالرمسالتقیم

𝑝
𝑝
𝑝𝑑𝑔𝑎) یا تكانههای ساختاری مرباط باله تالارم
𝑡𝑖𝑟𝑎( مخارج دولتی ( 𝑔𝑝𝑎 ) ،تالیا (
)

( 𝑝𝑡𝑒) باشا .روش این تحقی در شناسایی کام سیستم در سه مرحله ذیال انجالام

میشاد:
1. Cholesky

اثرات کالن تکانههای مالیاتی در ایران63 ...

در مرحله نخست روی اطنعا

برنامالههالای مربالاط باله

نهادی در خصا

𝑔
𝑡𝑖𝑟
𝑡𝑑𝑟
𝑝𝑑𝑔𝑎 تأکیالا
𝑝𝑑𝑔𝑎 و
𝑝𝑑𝑔𝑎،
مالیا های مستقیم و غیرمستقیم برای تعیین پارامترهالای

میشاد .این ضرایب در ماضالا مالیالا هالا و مخالارج دو اثالر متدالاو
میکننا؛ اثرا

را تبیالین

خادکار فعالیتهای اقتصادی روی مالیا ها و مخارج تحت قااعا

سیاست مالی و تعاین

صنحایای که بالر روی سیاسالت مالالی در واکالنش باله

رخااد پیشبینینشا در طا فص انجام شا است ،نكته اصاللی رویاله شناسالایی
(تعیین) الگالا ،تشالخیص اسالتداد از داد هالای فصاللی اسالت .شالااها مسالتقیم در
خصا

اجرای سیاستهای مالی نشا میدها که سیاستگالرارا بالرای آگالاهی

دربار تكانه تالیا ،تصمیم در خصا
بایا اتخاذ شاد ،تصایب این اقااما

مالی که در واکنش به ایالن تكاناله

اقااما

از طری رویه قانا گراری و اجالرای آ  ،باله

بیش از ی فص زما نیاز دارنا.
برای تعیین

𝑔
𝑝𝑑𝑔𝑎 نیاز داریم که کشش متغیر تالیالای مخالارج و
و

𝑡𝑖𝑟
𝑡𝑑𝑟
𝑝𝑑𝑔𝑎
𝑝𝑑𝑔𝑎،

مالیا ها را محاسبه کنیم و برای تعیین این کشالشهالا باله اطنعالاتی در خصالا
ویوگیهای سیستمهای مالیا
سطح مالیا ها را به صار

و مخارج احتیاج داریالم .در خصالا

مالیالا هالا،

و به شك 𝑖̅𝑇 ∑=̅𝑇 بیا میکنیم که 𝑖𝑇 در صالارتی کاله

با مالیا ها مطابقت داشته باشا مثبت

است𝐵𝑖 .

پایه مالیاتی است کاله متنالاظر بالا

Ti

است .در این مرحله کشش فصلی مالیا های مستقیم و غیرمسالتقیم را نسالبت باله
𝑡𝑖𝑟
𝑡𝑑𝑟
𝑝𝑑𝑔𝑎 و با استداد از فرما ذی محاسالبه
𝑝𝑑𝑔𝑎 و

تالیا ناخالص داخلی به صار
میکنیم.
( )4

̅𝑇
𝑖̅ 𝑝𝑑𝑔∑𝑖 𝜂 𝑇𝑖,𝐵𝑖 . 𝜂𝐵𝑖,
𝑇

در رابطه فاق  ηTi,Biکشش مالیا

=

𝑡𝑑𝑟
𝑝𝑑𝑔𝑎

،

𝑡𝑖𝑟
𝑝𝑑𝑔𝑎

 iنسبت به پایه مالیالاتی و  ηBi,gdpکشالش پایاله

مالیاتی نسبت به تالیا ناخالص داخلی است .برای تعیین ایالن کشالشهالا ،از روش
گیارنا و همكارا ( )1995استداد شا که در آ کشش تالیالا ناخالالص داخلالی
برای چهار پایه مالیاتی با بهر گیری از فرما فالاق محاسالبه شالا اسالت .در ایالن
𝑡𝑑𝑟
𝑝𝑑𝑔𝑎 ،دو پایه مالیا
پووهش برای محاسبه
𝑡𝑖𝑟
𝑝𝑑𝑔𝑎 ،دو پایاله مالیالا
شرکت و برای محاسبه

بر درآما اشخا
بالر واردا

حقیقی و مالیا
و مالیالا

بر

بالر کایهالا و
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خاما

لحاظ شا است .البته بایا تاجه کرد که تحقی گیارنا بر اساس داد های

ساینه تخمین زد شا است؛ اما در این پووهش نیاز است که از تغییالرا

فصاللی

مارد استداد شاد .هم کشش درآماهای مالیاتی نسبت به پایه مالیاتی و هم کشش
پایه مالیاتی نسبت به تالیا ناخالص داخلی میتاانا بهصار

داد هالای فصاللی یالا

سالیانه محاسبه شاد؛ اما به دلی وقدههای وصا مالیا  ،کشش درآماهای مالیاتی
نسبت به پایههای مالیاتی (با داد های فصلی) ،متداو

با کشش درآماهای مالیالاتی

نسبت به پایههای مالیاتی (با داد های ساینه) است .به همین صار
فصلی و سالیانه پایه مالیاتی نسبت به تالیا ناخالص داخلی نیز متداو

کشالشهالای
با یكالایگر

است .همچنین به این دلی که کشش درآما مالیاتی نسبت به پایه مالیاتی و کشالش
پایه مالیاتی نسبت به تالیالا ناخالالص داخلالی در طالی زمالا متغیالر اسالت ،ارزش
𝑡𝑖𝑟
𝑡𝑑𝑟
𝑝𝑑𝑔𝑎 محاسبهشا به این شیا در طی زما متداو
𝑝𝑑𝑔𝑎 و
کششهای

خااها باد.

𝑡𝑖𝑟
𝑡𝑑𝑟
𝑝𝑑𝑔𝑎 بالر اسالاس «فرمالا ،»4
𝑝𝑑𝑔𝑎 و
مرحله دوم :در مرحله دوم بالا تخمالین

میتاانیم فرم تقلی یافتة تعای شا را به صالار

دور ای از پسالمانا مالیالا هالای

مستقیم و غیرمستقیم و مخارج بر اساس «رابطه  »5به صار

ذی تعیالین کنالیم .در

اینجا به طار مشخص  𝑟𝑑𝑡tو  𝑟𝑖𝑡tو  𝑔tرا با یكایگر همبسته و مسالتق از 𝑝𝑑𝑔 𝑒tدر
نظر میگیریم؛ بنابراین میتاا از آ ها بهعناا متغیر ابزاری بالرای بالرآورد 𝑝𝑑𝑔𝑔𝑎 و
𝑝𝑑𝑔
𝑝𝑑𝑔
𝑡𝑖𝑟𝑎 استداد کرد.
𝑡𝑑𝑟𝑎 و

( )5

𝑡𝑑𝑟
𝑝𝑑𝑔𝑎 ′𝑟𝑑𝑡t ≡ 𝑟𝑑𝑡𝑡 −
𝑡𝑝𝑑𝑔
𝑡𝑖𝑟
𝑝𝑑𝑔𝑎
𝑔𝑑𝑝𝑡 -′𝑟𝑖𝑡t ≡ rit t
𝑔

𝑡𝑝𝑑𝑔 𝑝𝑑𝑔𝑎 ′𝑔t ≡ g t −

در مرحله سام برای تخمین

𝑔

𝑡𝑑𝑟𝑔𝑎𝑎𝑔𝑟𝑖𝑡 𝑎𝑟𝑑𝑡 ، ،

𝑔
𝑡𝑖𝑟𝑎 میتاانیم رویكرد دوگانهای را
و

اقتباس کنیم .وقتی مالیا ها و مخارج بهطار همزما افزایش مییابا ،عك العمال
مالیا

به افزایش در مخارج یا بالعك

مطر میکنیم؛ در حالت نخست فر
سپ

مخارج تعیین میشاد .در نتیجه

صدر قرار میدهیم .در حالت دوم فر

چیسالت؟ مالا مالا را بالر طبال دو فالر
میکنیم که تصمیما

𝑔

𝑡𝑑𝑟𝑎 و 𝑡𝑖𝑟𝑔𝑎

مالیاتی ابتاا اتخاذ و

𝑔
𝑡𝑑𝑟𝑎 را مساوی
تخمین و 𝑡𝑖𝑟𝑎 و 𝑔

بر این است که ابتاا تصمیما

مرباط باله

𝑔
𝑡𝑑𝑟𝑎 و
𝑡𝑑𝑟𝑎 را تخمالین مالیزنالیم و
مخارج دولتی اتخاذ میشالاد؛ بنالابراین 𝑡𝑖𝑟𝑔𝑎 و
𝑔

اثرات کالن تکانههای مالیاتی در ایران65 ...
𝑔

𝑡𝑖𝑟𝑎 ،را مساوی «صدر» قرار میدهیم .به نظر میرسا وجاد همبسالتگی بالین  rdttو
 rittو  gtبه قالاری کاچال

اسالت کاله تدالاو

نمادارهای عك العم تالیا دارد.
با در نظر گالرفتن فالرو

 ،تالأثیر انالاکی بالر

ایالن دو فالر

()1

فالاق ،دو مالاتری

A

و  Bباله قالرار زیالر تعریالف

میشاد؛ روابط مرباط به ماتری های ذی  ،شالك سالاختاری الگالای

VAR

را باله

تصایر میکشا که بر اساس تئاریهالای اقتصالادی و در ساله مرحلاله ،ضالرایب آ
برآورد شا است.

𝑡𝑑𝑟𝑡𝑒
0000
𝑡𝑖𝑟
𝑡𝑒 1 0 0 0
𝑔
𝑡𝑒
0100
𝑝𝑑𝑔 𝑒 0 0 1 0
𝑡
]0 0 0 1
𝑝
] 𝑡𝑒 [

𝑡𝑑𝑟𝑡𝑒
0000
𝑡𝑖𝑟
𝑡𝑒 1 0 0 0
𝑔
𝑡𝑒
0100
𝑝𝑑𝑔 𝑒 0 0 1 0
𝑡
]0 0 0 1
𝑝
] 𝑡𝑒 [

𝑡𝑑𝑟𝑡𝑢
1
𝑡𝑖𝑟𝑡𝑢
0
𝑔
𝑢𝑡 =𝐵 0
𝑝𝑑𝑔
0
𝑡𝑢
[0
𝑝
] 𝑡𝑢 [

𝑡𝑑𝑟𝑝𝑎
𝑡𝑖𝑟𝑝𝑎
𝑔
𝑝𝑎
𝑝𝑑𝑔
𝑝𝑎
𝑝
] 𝑝𝑎

𝑡𝑑𝑟
𝑝𝑑𝑔𝑎
𝑡𝑖𝑟
𝑝𝑑𝑔𝑎
𝑔
𝑝𝑑𝑔𝑎
𝑝𝑑𝑔
𝑝𝑑𝑔𝑎
𝑝
𝑝𝑑𝑔𝑎

𝑡𝑑𝑟𝑔𝑎
𝑡𝑖𝑟𝑔𝑎
𝑔
𝑔𝑎
𝑝𝑑𝑔
𝑔𝑎
𝑝
𝑔𝑎

𝑡𝑑𝑟
𝑡𝑖𝑟𝑎
𝑡𝑖𝑟
𝑡𝑖𝑟𝑎
𝑔
𝑡𝑖𝑟𝑎
𝑝𝑑𝑔
𝑡𝑖𝑟𝑎
𝑝
𝑡𝑖𝑟𝑎

𝑡𝑑𝑟
𝑡𝑑𝑟𝑎
𝑡𝑖𝑟
𝑡𝑑𝑟𝑎
𝑔
𝑡𝑑𝑟𝑎 𝐴
𝑝𝑑𝑔
𝑡𝑑𝑟𝑎
𝑝
𝑡𝑑𝑟𝑎 [

𝑡𝑑𝑟𝑡𝑢
9.7
0
0
1
0.65 0
𝑡𝑖𝑟𝑡𝑢
0
9.7
0
0
0.7 0
𝑔
𝑢𝑡 =𝐵 0
𝐴
0
0
9.7 −2.51 0
𝑝𝑑𝑔 𝑢 −6.75 0.45 −0.2 9.7 0
0
[0
𝑝 𝑡 ][ 1.74 −5.2 −0.62 0 9.7
] 𝑡𝑢 [

حا با در اختیار داشتن مقادیر دو ماتری

 Aو  Bو جمن

پسمانا فرم ح شالا

 VARمیتاا تكانههالای سالاختاری ابزارهالای مالیالاتی را شناسالایی و اسالتخراج و
سپ

با لحاظ این تكانهها در ما تصریحشا  ،اثر آ ها را بالر متغیرهالای تالیالا و

تارم با استداد از تااب ضربه -واکنش بررسی کرد.
 .4برآورد مدل و تجزیهوتحلیل دادهها
 .1-4نتایج آزمون پایایی متغیرهای مدل

در این بخش کلیه متغیرهای ما  ،مارد «آزما پایایی با لحاظ شكست سالاختاری»

1

قرار میگیرنا .برای بررسی پایایی متغیرهای ما از آزما «دیكی فالر تعمیمیافتاله»

2

( )ADFهمرا با  Breakاستداد شا است .نتای مرباط به آزما نشا مالیدهالا کاله
1. Unit Root With Break Test
2. Augmented Dicky Fuller
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تمام متغیرها در سطح مانا هستنا و در نتیجه تمامی متغیرهای ما ( I )0هستنا.
جدول  .1نتایج آزمون پایایی متغیرهای مدل
مقدار محاسباتی
آماره دیکی فولر همراه با

متغیر

شرح

Lgdp

لگاریتم تولید ناخالص داخلی

Lrdt

Lrit
Ltb
Lp

لگاریتم مالیاتهای مستقیم شامل (مالیات
بر درآمد و مالیات بر شرکت و مالیات بر
ثروت)
لگاریتم مالیات غیرمستقیم شامل (مالیات
بر کاال و خدمات و مالیات بر واردات)
لگاریتم کل مخارج دولت شامل (مخارج
جاری و مخارج عمرانی)
لگاریتم شاخص ضمنی تولید ناخالص
داخلی (شاخص تورم)

Break

احتمال آزمون
دیکی فولر همراه با Break

-5/11

0/02

-9/66

0/01

-5/16

0/01

-5/88

0/01

-4/82

0/05

منب  :یافتههای تحقی

 .2-4تعیین طول وقفه مناسب در مدل

در این مرحله وقده بهینه الگا بایا تعیین شاد .در الگای اولیه متغیرها شام تالیا
ناخالص داخلی ،مخارج دولت ،درآماهای مالیالاتی شالام مالیالا هالای مسالتقیم و
غیرمستقیم و نرخ تارم است .نتای آزما تعیین وقداله بهیناله الگالای  VARبالرای
تخمین ما و بر اساس «معیار شاارتز بیزین» ،)SC( 1دو وقده را بالهعنالاا وقداله
مناسب این الگا نشا میدها.
جدول  .2نتایج آزمون تعیین وقفه بهینه الگوی VAR

تعداد وقفه
0
1
2
3

LR

AIC

SC

HQ

265/31
78/44
*48/11

2/48
-2/79
-3/87
-4/33

2/67
-1/62
*-1/72
-1/21

2/55
-2/34
-3/06
-3/15

منب  :یافتههای تحقی

 .3-4نتایج توابع ضربه -واكنش

نمادار  ،1واکنش متغیرهای تالیا ناخالالص داخلالی و تالارم باله یال

تكاناله یال

1. Schwartz's Bayesian Criterion

اثرات کالن تکانههای مالیاتی در ایران67 ...

انحرا

معیاری در مالیا های مستقیم و غیرمستقیم را طالی یال

دور  10فصاللی

نشا میدها.
نمودار  .1توابع ضربه -واکنش تولید ناخالص داخلی به تکانه مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای غیرمستقیم

منب  :یافتههای تحقی

نمادار  1تكانه مثبت مالیا هالای مسالتقیم ( )lrdtو غیرمسالتقیم ( )lritرا بالر سالطح
تالیا ناخالص داخلی ( )lgdpنشا میدها :بر طب نمادار نخست چنانچاله تكاناله
مثبتی بر مالیا های مستقیم وارد شاد ،این تكانه از دور او تا دور پنجم سالطح
تالیا را کاهش داد  ،از دور پنجم به بعا تأثیر معناداری را بر تالیا نشا نمیدها
که بر اساس آ بخشی از فرضیه او مبنی بر «تأثیر مندی مالیا

مستقیم بر تالیالا»

تأییا میشاد.
شك دوم اثر تكانه مثبت مالیا
نشا میدها که تكانه مثبت مالیا

غیرمستقیم را بر سطح تالیا ناخالص داخلی
غیرمستقیم ،تأثیر معناداری را بالر سالطح تالیالا

ناارد که بر اساس آ  ،بخشی از فرضیه او مبنی بر «تأثیر مندی مالیا
بر تالیا» رد میشاد.

غیرمسالتقیم
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نمودار  .2توابع ضربه -واکنش تورم به تکانه مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای غیرمستقیم

منب  :یافتههای تحقی

نمادار  2تكانه مثبت مالیا هالای مسالتقیم ( )lrdtو غیرمسالتقیم ( )lritرا بالر سالطح
تارم ( )lpنمایش میدها .هما طار که در شالك او نشالا داد شالا اسالت ،در
صارتی که بر مالیا های مستقیم تكانه مثبتی وارد شاد ،این تكانه تالا دور ششالم
تأثیر مندی با معناداری اناک بر سطح تارم دارد و از دور ششالم باله بعالا بالهطالار
معنادار سطح تارم را کاهش میدها که بر اساس آ بخشی از فرضیه دوم مبنی بر
«تأثیر مندی مالیا

مستقیم بر تارم» تأییا میشاد.

شك دوم که گایای تأثیر تكانه مثبت مالیا
نشا میدها که تكانه مثبت مالیا

غیرمستقیم بر سطح تارم است،

غیرمستقیم تأثیر معناداری بر سطح تارم نالاارد

و بر اساس آ  ،بخشی از فرضیه دوم مبنی بر «تأثیر مندالی مالیالا

غیرمسالتقیم بالر

تارم» رد میشاد.
نتیجهگیری و پیشنهادها
در ایالالن پالالووهش ،اثالالرا

تكانالالههالالای مالیالالاتی شالالام مالیالالا هالالای «مسالالتقیم» و

«غیرمستقیم» بر متغیرهای کن اقتصادی شام «تالیالا ناخالالص داخلالی» و «نالرخ

اثرات کالن تکانههای مالیاتی در ایران69 ...

تارم» ،طی سا های  1396 -1383با اسالتداد از الگالای خالاد رگرسالیا بالرداری
ساختاری بررسی شا و نتایجی به شر ذی به دست آما است:
تأثیر تکانه مثبت مالیاتهای مستقیم بر سطح تولید ناخالص داخلی

نتای حاص از الگای برآورد شالا و تاابال ضالربه-واکالنش در طالی دور مالارد
بررسی نشا میدها ،تكانه مثبت مالیا هالای مسالتقیم شالام «مالیالا
اشخا

حقیقی ،مالیا

بر شرکتها و مالیا

بالر درآمالا

بر ارث» ،از دور او تا دور پنجم

سطح تالیا را کاهش داد  ،از دور پنجم به بعا تأثیر معناداری را بالر تالیالا نشالا
نمیدها که میتاا این نتیجه را کامنا قاب تاجیه دانست؛ زیالرا باله دنبالا تكاناله
مثبت مالیا های مستقیم ،سطح درآما کاهش یافته ،در اثر آ  ،منحنی تقاضای کال
به سمت چپ انتقا و در نتیجه سطح تقاضای ک و سالپ
مییابا .مطالعا

سالطح تالیالا کالاهش

بالاا و کلیالاین ( ،)2019بننچالارد و پروتالی ( ،)2002تنهالافن و

همكارا ( )2010و پروین و همكارا ( )1391نیز این نتیجه را تأییا میکنا.
تأثیر تکانه مثبت مالیاتهای غیرمستقیم بر سطح تولید ناخالص داخلی

بر اساس نتای به دست آمالا از الگالای بالرآوردشالا و تاابال ضالربه -واکالنش در
خصا

مالیا های غیرمستقیم ،تكانه مثبت مالیا های غیرمستقیم شام «مالیا

بر کای و خاما

و مالیا

بر واردا » ،تأثیر معنالاداری را بالر سالطح تالیالا نشالا

نمیدها .در واق از آنجایی که تكانه مثبت مالیا های غیرمستقیم انتخالاب نیالروی
کار را در مارد فراغت و کار تحت تأثیر قرار نمالیدهالا ،نسالبت باله تكاناله مثبالت
مالیا های مستقیم آثار اختن زایی کمتری بر تالیا دارد و بالر سالطح تالیالا تالأثیر
مندی معناداری ایجاد نمیکنا .این نتای با حاص مطالعا

باا و کلیالاین (،)2019

تنهافن و همكارا ( )2010و پروین و همكارا ( )1391تطاب دارد.
تأثیر تکانه مثبت مالیاتهای مستقیم بر سطح تورم

بر اساس نتای به دست آما ؛ در صارتی که بر مالیا های مستقیم تكانه مثبتی وارد
شاد ،این تكانه تا دور ششم تأثیر مندی با معناداری اناک بر سطح تالارم را نشالا
میدها و از دور ششم به بعا به طالار معنالادار سالطح تالارم را کالاهش مالیدهالا.
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هما طار که در مبانی نظری مهمترین عام ایجالاد تالارم ،افالزایش حجالم پالا و
انتشار پا باو پشتاانه است؛ به دنبا افزایش مالیا های مستقیم ،کسری بادجه
دولت کاهش مییابا و اگر بادجه دولت از طریال اسالتقرا

از بانال

مرکالزی و

انتشار پایه پالی تأمین شاد ،به دنبا کالاهش کسالری بادجاله ،پایاله پالالی کمتالر و
حجم پا کمتری را به اقتصاد تزری خااها کالرد و باله دنبالا آ شالاها کالاهش
سالطح تالالارم خالالااهیم بالالاد( .)2مطالعالالا

پالالروین و همكالالارا ( )1391و صالالامتی و

همكارا ( )1387نیز نتایجی مشابه این پووهش را نشا میدها.
تأثیر تکانه مثبت مالیاتهای غیرمستقیم بر سطح تورم

نتالالای حاص ال از الگالالای بالالرآورد شالالا و تااب ال ضالالربه -واکالالنش در خصالالا
مالیا های غیرمستقیم حاکی از آ است که تكانه مثبت مالیالا هالای غیرمسالتقیم،
تأثیر معناداری را بر سطح تارم نشا نمیدها .به نظر میرسا این نتیجاله ناشالی از
دیی ذی باشا :ضمن تاجه به سهم حاود  75درصای مالیا

بالر ارزش افالزود

از ک وصالی مالیا های غیرمستقیم ،بر طبال مالاد  12قالانا مالیالا
افزود  ،عرضه و واردا

بسیاری از کایها و خاما

بالر ارزش

اساسی و کشاورزی که سالهم

باییی در سبا مصرفی خاناار دارنا ،از پرداخت مالیا

ماضا این قالانا معالا

هستنا ،این ماضا مالیتاانالا از دییال عالام تأثیرگالراری معنالادار تكاناله مثبالت
مالیا های غیرمستقیم بر سطح تارم باشا .همچنین پایین بالاد نالرخ مالیالا
ارزش افزود در ایرا ( 9درصا) ،در مقایسه بالا میالانگین نالرخ مالیالا

بالر

بالر ارزش

افزود در کشارهای عضا «سازمان همکاری و توسعة اقتصایی» (( )OECDحالاود
 18درصا) ،نیز میتاانا یكی دیگر از دیی تعای اثرا
در ایرا باشا .مطالعا

قیمتی این پایاله مالیالاتی

تنهافن و همكارا ( ،)2010ارشای و همكارا ( )1390و

پروین و همكارا ( )1391نیز نتیجه این پووهش را تأییا مینمایا.
پیشنهادهای سیاستی

 بر اساس الگای تحلیلی این پووهش ،تكانه مثبت مالیا های غیرمسالتقیم تالأثیر
معناداری بالر افالزایش سالطح تالارم نااشالته و حتالی در مالارد تالأثیر تكاناله مثبالت

اثرات کالن تکانههای مالیاتی در ایران71 ...

مالیا های مستقیم ،شاها کاهش سطح تارم باد ایم؛ بنابراین بالا تاجاله باله نتالای
مبنی بر غیر تارمزا باد درآماهای مالیاتی در ایرا و سیاستهای اخیر کشالار در
راستای کاهش وابستگی به درآماهای ندتی ،استداد از ابزارهای مالیالاتی مالیتاانالا
به عناا منب درآمای پایاار و غیر تارمزا ،به طالار ویالو مالانظر دولتمالردا قالرار
گیرد.
 با تاجه به سهم حاود  75درصای مالیا

بر ارزش افزود از ک وصالی

مالیا های غیرمستقیم و ضمن اشار به اینكه در مبالانی نظالری مالیالا

بالر ارزش

افزود  ،کارایی و شدافیت به عناا یكی از مهمترین ویوگیهای ایالن پایاله مالیالاتی
معرفی میشاد( )3و با تاجه به نتای پووهش که تكانه مثبت مالیا های غیرمستقیم
ناسا و تأثیر مندی کمتری در سطح تالیالا نسالبت باله تكاناله مثبالت مالیالا هالای
مستقیم ایجاد کرد اسالت ،مالیتالاا مالیالا هالای غیرمسالتقیم را از منظالر کالارایی
(اختن زایی کمتر) ،مناسبتالر از مالیالا هالای مسالتقیم دانسالت .در نتیجاله تاجاله
سیاست گرارا اقتصادی کشار به مالیا های غیرمستقیم به عناا ی

منبال تالأمین

مالی غیر اختن زا برای دولت ،از اهمیت ویو ای برخاردار است.
 با تاجه به اینکه بر طب مطالعا

صار

گرفته در خصا

«وقدالههالای

وصا مالیا »( )4در ایرا  ،به طار متاسط وقده مالیاتی در کشالار بالیش از  16مالا
برآورد شا است( )5و با تاجه به تأثیرگراری وقدالههالای مالیالاتی در کالارایی نظالام
مالیاتی و تحق درآمالاهای حقیقالی مالیالاتی ،در تصالریح مالا هالای پووهشالی در
خصا
اثرا

تأثیرگراری تكانههای مالیاتی در ایرا  ،بایا به وقدههای وصا مالیا
ناشی از آ تاجه ویو کرد و در صار

ما ها با خطا مااجه خااها باد.

و

عام لحاظ ایالن ماضالا  ،تصالریح

یادداشتها
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