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چکیده
مقاله حاضر به مقایسه زیان رفاهی ناشی از مالیات حقالضرب و مالیات بر مصرف پرداخته است .مالیات حقالضرب در
قالب چاپ پول بیشتر و انتقال قدرت خرید از مردم به دولت مطرح میشود و مالیات برر مصررف بره ترورت افر ای
سطح مخارج تعریف میشودکه باعث کاه

رفاه اقتصادی میشود .در این مطالعره برا اسرتهاده از یرگ الرروی رشرد

درونزا ،ساختاری به منظور مقایسه و ارزیابی اثرات رفاهی این دو سیاست مالیراتی فرراهآ دمرده اسرت کره معیارهرای
مورد استهاده تغییرات در مصرف بخ

خصوتی و زمان استراحت میباشد .با استهاده از دادههای سری زمانی فصریی

دوره 0933-0931ش ،نتایج مطالعه نشان میدهد که در بیندمدت مالیات حقالضرب نسبت به مالیات بر مصرف باعث
کاه

بیشتر مصرف و رفاه اقتصادی میشود .همچنین ،شبیهسازی الرو نی نشان میدهرد مالیرات حرقالضررب نوسران

بیشتری در متغیرها ایجاد کرده و تغییرات رفاهی بیشتری به همراه دارد.
طبقهبندی .E31,E32,H24,H31 :JEL

واژههای کلیدی :مالیات بر مصرف ،مالیات حقالضرب ،مدل رشد درونزا ،اثرات رفاهی مالیات.
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 تاریخ دریافت3131/7/42 :

تاریخ پذیرش3132/4/41 :
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 .4مقدمه
بهرغآ کاه

سطح دخالت دولتها در فردیند فعالیتهای اقتصادی ،نق

است .بررسی این نق

دنها کماکان مهآ و تأثیرگذار
0

در قالب روشهای مختیهی از جمیه رویکرد مالیه عمومی امکانپذیر است  .براساس

این رویکرد ،دولت در هر اقتصادی دارای وظایهی است که توزیع دردمد و تخصیص منابع از مهآترین
دنهاست .در یگ اقتصاد بازاری این دو وظیهه ،با توجه به عوامیی از قبیل تقاضا برای عوامل تولید و بهره-
وری نهایی دن عوامل ،تعیین میشود و در این تورت نق

دولت در قالب تخصیص مجدد منابع و توزیع

مجدد دردمد خواهد بود که انجام این وظیهه از طریق اب ارهای سیاستی از جمیه دردمد حاتل از مالیات
میسر میشود .دولت قادر است از دو منبع دردمد مالیاتی کسب نماید .یگ منبع ،تعیین نرخ مالیات بر
متغیرهایی از قبیل دردمد ،مصرف و سرمایهگذاری است که نسبتی از دنها تحت عنوان دردمد مالیاتی به
دولت تعیق می گیرد .منبع دوم ،انتشار و تدور پول جدید است .این جریان دردمدی ،برخالف حالت اول،
با تعیین نرخ مالیات همراه نیست و اتوالً در محاسبه دردمدهای مالیاتی دولت قرار نمیگیرد اما به دلیل
انتقال قدرت خرید از مردم به دولت ،نوعی مالیات محسوب میشود.
حق الضرب سود حاتل از چاپ پول است که در کنار مالیات ،منبع دردمدی برای دولت محسوب می-
شود .تا قبل از قرن  01میالدی که سیستآ مبادله به تورت پول کاالیی 0وجود داشت ،حقالضرب برابر
تهاوت میان ارزش اسمی سکه و ه ینه تولید و ضرب دن بود .در نظام پولی جدید که پشتوانه پول اعتبار و
اعتماد تادرکننده دن است (دولت) ،حقالضرب برابر تهاوت ارزش اسمی پول و ه ینه نهایی تولید دن
است .در این نظام به دلیل اینکه ه ینه نهایی انتشار پول تقریباً برابر تهر است ،حقالضرب یگ منبع
دردمدی بسیار سوددور برای دولت خواهد بود .هرچه توانایی دولت در تأمین منابع مالی خود از طریق
جمعدوری مالیات و سایر منابع دردمدی محدودتر باشد ،وابستریاش به دردمد حقالضرب بیشتر میشود
که این امر باعث ایجاد تورم باالتر خواهد شد .تورم بیشتر میتواند باعث اخالل در کارایی اقتصادی،
تخصیص نیافتن بهینه منابع و کاه
تحمیل ه ینه و کاه

قدرت خرید گردد .بنابراین ،همانند انواع مالیات ،حقالضرب نی باعث

رفاه خواهد شد.

1. Public Finance Approach
2. Commodity Money
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اگر دولت به منظور تأمین مالی کسری بودجه خود با این سؤال مواجه باشد که از کدام روش ،دردمد
کسب کند ،یگ راه برای انتخاب میان مالیات حقالضرب و سایر مالیاتها ،بررسی و مقایسه می ان کاه
رفاه در این دو روش است .به عبارتی ،اگر تغییر نرخهای مالیاتی نسبت به حقالضرب باعث کاه

رفاه شود

دنراه استهاده از حقالضرب به منظور تأمین مالی مناسبتر خواهد بود و بالعکس .بنابراین ،میتوان یگ
ساختار مطالعاتی را به نحوی تنظیآ نمود که اوالً محاسبه و مقایسه ه ینههای رفاهی نحوه تأمین مالی را میسر
ساخته و ثانیاً دارای ویژگی تعادل عمومی باشد به تورتی که قادر به بررسی اثرات نرخهای مالیاتی و حق-
الضرب بر کل بخ های اقتصادی باشیآ .در زمینه نحوه اثرگذاری مالیات بر بخ های اقتصادی و رفاه
اقتصادی مطالعات گستردهای تورت گرفته است و مدلهای موجود به تورتی تعمیآ یافتهاند که بتوان
اثرات حقالضرب را (به عنوان یگ نوع مالیات) نی مشاهده نمود.
مطالعات مربوط به اندازهگیری ه ینه رفاهی حقالضرب در قالب دو دسته کیی انجام شدهاند :روش
سنتی و روش مبتنی بر مالیه عمومی .در روشهای سنتی ،تراز حقیقی همانند یگ کاالی مصرفی و حق-
الضرب به عنوان مالیات تورمی بر تراز حقیقی قیمداد میشود .0ویژگی مشترک تمامی این مطالعات وجود
ارتباط منهی میان تورم و سطح رفاه بودهاست (ایرلند )0112 ،0و مالیات تورمی بهینه براساس قاعده نرخ بهره
اسمی تهر فریدمن به دست میدید.
در طرف مقابل ،تعدادی ازتحقیقات بر اساس رویکرد مالیه عمومی به مطالعه و تحییل سیاست دولت
پرداختهاند (فیییپس .)0329 ،9نتیجه این رویکرد ،برخالف قاعده فریدمن ،نشان میدهد که کییه کاالها از
جمیه تراز حقیقی باید تحت مالیات قرار گیرد .4در این رویکرد به منظور مقایسه ه ینه رفاهی مالیات حق-
الضرب و مالیات بر دردمد از مدلسازی به تورت تعادل عمومی پویا استهاده شدهاست که نتایج این بررسی
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 .0باید توجه داشت که حق الضرب متمای از مالیات تورمی است اگرچه در برخی مطالعات این دو مههوم یکسان فرض میشوند.
جهت مطالعه بیشتر نگ :فصل چهارم کتاب بینچارد – فیشر (.)0393
2. Ireland
3. Phelps
 .4فصل چهارم کتاب وال

( )0101به تهصیل این موضوع را بررسی نموده است.
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از مطالعهای به مطالعه دیرر متهاوت است به نحوی که چری و دیرران )0330( 0قاعده نرخ بهره تهر
فریدمن را تایید و بران ( )0334بانقض قاعده فریدمن ،مالیات حقالضرب را پیشنهاد میدهد.0
عالوه بر مدلهای تعادل عمومی پویا ،چنین تحیییی در قالب الروی رشد درونزا و با ویژگی قید
نقدینری 9بر مصرف و سرمایهگذاری نی انجام شدهاست (پالیوس و وییپ )0331 ،4و کماکان تهاوت در
نتایج مشاهده میشود .برخی از این مطالعات نشان دادهاند در بیندمدت ه ینه رفاهی مالیات حقالضرب
کمتر از ه ینه رفاهی مالیات بر دردمد است (بران )0334 ،و برخی دیرر نشان دادهاند ه ینه رفاهی مالیات
حقالضرب بیشتر است (چری و دیرران.)0330 ،
برخی مطالعات ،ه ینه رفاهی مالیات حقالضرب و مالیات بر مصرف را براساس یگ تابع مطیوبیت با
وجود پول 1بررسی و مقایسه نمودهاند (هو و دیرران .)0112 ،3نتیجه این مطالعات نشان میدهد در حالت
عدم وجود اثرات مجانبی تولید ،2همواره در بیندمدت مالیات حقالضرب نسبت به مالیات بر مصرف ه ینه
رفاهی باالتری دارد و اگر اثرات مجانبی تولید وجود داشته باشد یگ مالیات حقالضرب نه تنها ه ینه رفاهی
کمتری دارد بیکه ممکن است باعث اف ای

رفاه شود.

مقاله حاضر به مقایسه ه ینه رفاهی مالیات حقالضرب و مالیات بر مصرف در یگ ساختار مالیه عمومی برای
اقتصاد ایران میپردازد که این مقایسه هآ در نقطه حالت ایستا 9و هآ در طول مسیر پویای میل به بیندمدت انجام
میگیرد .بدین منظور از یگ الروی رشد درونزای پویا با وجود قید نقدینری بر سرمایهگذاری و مصرف استهاده
میشود .ترتیب مطالعه حاضر بدین تورت است که ابتدا ،در بخ
خواهیآ داشت و ،سپس ،در بخ
استخراج میشود .در بخ

دوم ،مروری خالته بر مطالعات انجام شده

سوم ،ساختار مدل همراه با شرایط تعادلی معرفی شده و سیستآ معادالت

چهارم ه ینههای رفاهی مالیات نشان داده شده و در بخ

و شبیهسازی الرو و ،سرانجام ،در بخ

پنجآ و ششآ نتایج تخمین

ههتآ نتایج حاتل از مطالعه ارائه خواهد شد.

1.Chari et al.
 .0وجود قاعده فریدمن به معنای مالیات حقالضرب تهر و عدم وجود دن به معنای مالیات حقالضرب مثبت است (وال .)0101
)3. Cash-in-Advanced Constraint (CIA
4. Palivos and Yip
)5. Money in Utility Function (MIU
6. Ho et al.
7. Production Externality
8. Steady State
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 .4مروری بر مطالعات انجام شده
مجتهد و احمدیان ( )0993با استهاده از مدل ماندل – فیمینگ و دزمون مدل کالنسنجی ،برای سه نظام
مالیاتی (مالیات بر حقوق ،مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف) ،به بررسی انتخاب بهترین نظام مالیاتی
برای ایران پرداختهاند .معیار مورد استهاده جهت این انتخاب ثبات در متغیرهای هدف ،شامل شاخص قیمت-
ها ،شاخص دستم دها ،رفاه خانوار و واردات است .نتایج این مطالعه نشان میدهد که مالیات بر مصرف
بهترین نوع مالیات برای اقتصاد ایران است به نحوی که ثبات بیشتری در متغیرهای هدف به همراه دارد.
همچنین ،دزمون ثبات مورد استهاده در این الرو نشان میدهد که مالیات بر مصرف کمترین تغییر را در رفاه
اقتصادی ایجاد میکند.
پالویوس و ییپ ( )0331تأمین مخارج دولت ،براساس روشهای مالیات حقالضرب و مالیات دردمدی
را بررسی نمودهاند .بر اساس یگ الروی رشد ،تحییل دنها نشان میدهد که روش حقالضرب همواره
ترجیح دارد ،اگرچه مالیات بر دردمد نرخ تورم کمتری به همراه دارد .همچنین ،تحییل دنها نشان میدهد که
از بعد رفاهی ،سیاست بهینه بستری به دن قسمت از سرمایهگذاری دارد که مقید به قید نقدینری میباشد.
لو و دیرران ( )0100کاه

رفاه اقتصادی ناشی از دو نوع مالیات بر مصرف و مالیات حقالضرب را

مورد بررسی قرار دادهاند .در این مقاله دوره زمانی جهت بررسی اثرات مالیات به دو دسته کوتاهمدت و
بیندمدت تقسیآ شده است و ،سپس ،تغییر در رفاه خانوار در قالب این دو دوره اندازهگیری میشود .نتایج
این مطالعه نشان میدهد در کوتاهمدت سیاست مالیات حقالضرب نسبت به سیاست مالیات بر مصرف ،رفاه
اقتصادی را به می ان کمتری کاه

میدهد و ،بنابراین ،از حیث رفاه اقتصادی ،در کوتاهمدت ،سیاست

مطیوبتری محسوب می شود اما در بیندمدت سیاست مالیات بر مصرف نسبت به مالیات حقالضرب بار
رفاهی کمتری دارد.
 .1بیان مدل
مدل مورد استهاده در این مقاله شامل خانوار و دولت به عنوان نهاد تعیین کننده نرخ مالیات خواهد بود که
این ساختار و روابط مورد استهاده بر اساس روش ارائه شده از سوی لو و دیرران ( )0100میباشد .تهاوت
مطالعه حاضر با مطالعه لو و دیرران ،در بررسی تعادل اقتصاد حول روند بیندمدت و شبیهسازی شوکهای
وارد به الرو در نتیجه دو سیاست مالیاتی است .خانوار نهادی است که متحمل نرخهای مالیاتی و ،بنابراین،
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ه ینههای رفاهی ناشی از دن خواهد بود که ه ینههای رفاهی با تغییرات در تابع مطیوبیت دن اندازهگیری
میشود .تابع مطیوبیت ادوار زندگی شخص به تورت زیر فرض میشود:

1
) u (ct , lt
(1   )t

()0



U  E
t 0

c
l
که در این رابطه  tمصرف t ،زمان استراحت و    0نرخ رجحان زمانی است .قید بودجه مقابل
این خانوار نوعی به تورت زیر است:
()0

(1   tc )ct  kt 1  (1   t )mt 1  f (kt , L  lt )  (1   )kt  mt

که )  f (kt , L  ltتولید سرانه k t ،سرمایه سرانهL  lt ،
ساعات کاری سرانه و  Lمدت زمان در

c
دسترس شخص است .همچنین  mtمی ان سرانه پول حقیقی  t ،نرخ مالیات بر مصرف  t ،نرخ تورم و 

نرخ استهالک سرمایه است .تابع تکنولوژی ) f (kt , L  lt

یگ تکنولوژی از نوع نئوکالسیگ بوده و

تمامی ویژگیهای یگ تابع تولید از جمیه بازدهی ن ولی را داراست .با توجه به رابطه ( ،)0تولید میتواند
مصرف یا پسانداز شود که پسانداز به فرم سرمایهگذاری (تشکیل سرمایه) یا تراز حقیقی (نرهداری پول)
خواهد بود.
در ادبیات اقتصاد پولی به منظور نشان دادن وظیهه واسطه مبادلهای پول ،فرض میشود مصرف محدود به
قید نقدینری به تورت زیر باشد:

(1   tc )ct  mt ,
عالوه بر مصرف ،سرمایهگذاری نی میتواند محدود به قید نقدینری باشد .با قبول این فرض ،رابطه فوق را
میتوان به تورت زیر نوشت:
() 9

(1   tc )ct  [kt 1  (1   )kt ]  mt , 0    1

این فرض سازگار با واقعیت است .زیرا مطالعات گذشته نشان از تمایل بنراهها در نرهداری پول نقد دارد و
پس از سال0391م ،حجآ پول نقد نرهداری شده بیشتر شده به نحوی که میانرین نسبت پول نقد به کل
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داراییها در  01سال گذشته بی

از دو برابر شدهاست (بتس و دیرران .)0113 ،0بنابراین ،براساس این نتایج،

حداقل یگ نسبت از سرمایهگذاری بنراهها نیازمند نقدینری است .رابطه ( )9در برخی مطالعات از جمیه

وانگ و ییپ )0330( 0استهاده شدهاست که شامل دو حالت خاص میباشد .اگر    1باشد ،مصرف و

سرمایهگذاری به یگ می ان مقید به نقدینری هستند و اگر    0باشد ترفاً مصرف مقید به نقدینری
است که همان محدودیت کالور 9است.در این مطالعه فرض میکنیآ که نسبتی از سرمایهگذاری بنراه مقید

به نقدینری است ( .) 0    1

هدف خانوار حداکثر نمودن مطیوبیت [رابطه ( ])0نسبت به قیود بودجه و نقدینری [روابط ( )0و ( ])9است ،که

در این مسئیه نرخ رشد پول ،نرخ مالیات ،سرمایه اولیه و پول اسمی اولیه مشخص شده فرض میشوند .اگر t  0

و t  0

ضرائب الگرانژ مربوط به قیود بودجه و نقدینری باشد ،دنراه شرایط مرتبه اول عبارت است از:

) u1 (ct , lt )  (1   tc )(t  t

()4

) u2 (ct , lt )  t f 2 (kt , L  lt

()1

1
] {t 1[ f1 (kt 1 , L  lt 1 )  1   ]   t 1 (1   )}  [t   t
1 

()3

1
(t 1   t 1 )  (1   t )t
1 

()2
4

و شرایط تراگذاری این مسئیه به تورت زیر خواهد بود:
1 t
1 t
( lim t 
( ) t kt 1  0, lim t 
) t mt 1  0
1 
1 
شرط ( ،)4مطیوبیت نهایی مصرف را برابر ه ینه نهایی مصرف میگیرد .ه ینه نهایی مصرف نه تنها شامل

قیمت سایهای تراز حقیقی است بیکه شامل قیمت سایهای قید نقدینری بر مصرف نی میباشد .رابطه ()1
1. Bates et al
2. Wang and Yip
3. Clower constraint
4. Transversality Condition
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شرط بهینه مبادله کار و استراحت را نشان میدهد که بر اساس دن مطیوبیت نهایی استراحت باید برابر تولید
نهایی نیرویکار باشد .روابط ( )3و ( )2شرایط بیندورهای سرمایه و تراز حقیقی است و دو رابطه تراگذاری
شرط بازی غیرپان ی برای دو دارایی میباشد.

هدف دولت در هر دوره تأمین مالی مخارج خود ( Gt

) است .با توجه به مطالعات موجود 0فرض می-

کنیآ مخارج دولت یگ نسبت برونزا از تولید باشدG  yt ،
 ، tکه  0    1است .همچنین ،فرض
میکنیآ دولت به منظور تأمین مالی مخارج خود ،از میان انواع مختیف مالیات ،متکی به دو منبع دردمدی

است :مالیات حقالضرب (چاپ بیشتر پول) و مالیات بر مصرف؛ به عبارتی دولت به منظور تأمین کسری
بودجه ،سایر انواع مالیات را ثابت در نظر گرفته و مایل است ترفاً از این دو منبع مالیاتی کسب دردمد

نماید .با این تهسیر،اگر  t

نرخ رشد حجآ پول باشد دنراه قید بودجه دولت را میتوان به فرم زیر نوشت:

) t mt   tc ct  Gt  f (kt , L  lt

() 9
 .3-1شرایط تعادلی

درحالت تعادل ،بازارهای کاال و پول باید تسویه شوند .شرط تسویه بازار کاال به تورت زیر است:

yt  ct  (kt 1  kt )  kt  Gt
که با استهاده از رابطه ( )9میتوان عبارت فوق را به تورت زیر نوشت:

kt 1  kt  (1   ) f (kt , L  lt )  kt  ct

()3
شرط تسویه بازار پول عبارت است از:
() 01
تعادل شامل یگ مسیر زمانی برای متغیرهای

زای   tیا  tc

(1   t )mt 1  (1  t )mt
} {ct , lt , mt , kt , t , t ,  t

و یگ متغیر سیاستی درون-

است 0به نحوی که روابط ( )3( ،)9( ،)2( ،)3( ،)1( ،)4( ،)9و ( )01را برقرار سازد .به منظور

تعیین این مسیر تعادلی ،ابتدا روابط ( )4و ( )1را در رابطه ( )3جاگذاری میکنیآ:
)1. Cooley and Hansen (1991
 .0در این مطالعه اب ار سیاستی دولت یا نرخ مالیات بر مصرف است یا حقالضرب.
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) u (c , l
u2 (ct 1 , lt 1 ) 
) 1 [ f1 (kt 1 , L  lt 1 )  (1   )]u2 (ct 1 , lt 1
  (1   )[ 1 t 1 c t 1 


1  
) f 2 (kt 1 , L  lt 1
1   t 1
f 2 (kt 1 , L  lt 1 ) 
) u2 (ct , lt
) u (c , l
) u2 (ct , lt
 [ 1 t ct 
]
) f 2 ( k t , L  lt
1t
) f 2 ( k t , L  lt



()00
رابطه ( )00شرط بیندورهای انباشت سرمایه است که به طور مستقیآ متأثر از مالیات حقالضرب نخواهد بود.
اگر    0باشد ،این شرط متأثر از مالیات بر مصرف نیست و اگر    0باشد این شرط به طور مستقیآ

متأثر از مالیات بر مصرف در دورههای  tو  t+1خواهد بود .با جاگذاری روابط ( )4و ( )1در ( )2داریآ:
()00

) u2 (ct , lt
) 1 u1 (ct 1 , lt 1

) (1   t
c
) 1   (1   t 1
) f 2 (kt , L  lt

که در این رابطه:

] (1   tc )ct  [(1   ) f (kt , L  lt )  ct
) 1   t  (1  t
] (1   tc1 )ct 1  [(1   ) f (kt 1 , L  lt 1 )  ct 1
رابطه ( )00از شرط بیندورهای برای تراز حقیقی به دست میدید که مبادله میان مصرف و استراحت را به همراه
دارد .در این شرط ،مطیوبیت نهایی مصرف تن یل شده پس از مالیات در دوره  t+1برابر است با مطیوبیت نهایی
استراحت تعدیل شده از تورم نسبت به تولید نهایی نیرویکار در دوره  .tاگر    0باشد این شرط به تورت

) u1 (ct 1 , lt 1
u2 (ct , lt ) ct
1

c
1   (1  t )(1   t ) f 2 (kt , L  lt ) ct 1
بوده و ،بنابراین ،ترفاً مالیات حقالضرب در دوره  tو مالیات بر مصرف در دوره  tبر مبادله میان مصرف
دوره دتی و استراحت دوره حال اثر مینهد .اگر    0باشد ،مالیات بر مصرف در دوره  t+1بر مبادله

میان مصرف دوره  t+1و استراحت دوره  tنی موثر خواهد بود.

براساس روابط ( )00و ( ،)00هرگاه    0باشد ،یگ مالیات حقالضرب در دوره  tبر مبادله مصرف

و پسانداز در دورههای  tو  t+1اثر میگذارد اما یگ مالیات بر مصرف در دوره  tبر مبادله مصرف و پس-
انداز در دورههای  tو  t-1اثر میگذارد .بنابراین با وجود یگ تغییر در مالیات بر مصرف در دوره  ،tخانوار
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یگ دوره قبل به دن واکن
در واکن

نشان میدهد و همانطور که خواهیآ دید ،این ویژگی باعث میشود مصرف

به دو تغییر مالیاتی اثرات متهاوتی از خود نشان دهد.

روابط ( )00( ،)3و ( )00سیستآ پویای تعیینکننده مسیرهای تعادلی  k t ، ctو lt

هستند و مسیرهای





c  m   
تعادلی  t ، t ، t ، tو  tو  tاز سایر معادالت به دست میدیند .اگر  m ، k ، cو  lمقادیر


حالت ایستا باشند ،دنراه براساس رابطه ( )01به نتیجه    میرسیآ و سایر مقادیر حالت ایستا از روابط

زیر به دست میدیند:

}]f1 (k  , L  l  )  (    ){1  [(1   )(1   )  1

()09

c  (1   ) f (k  , L  l  )  k 

()04

) u 2 (c  , l 
1
) f 2 (k  , L  l 

) u1 (c , l  ) (1   tc )(1  
) (1  

()01

در طول مسیر تعادلی حالت ایستا ،سطح رفاه برابر است با:
) u (c  , l 

()03

1 



U 

بنابراین ،واضح است که سطح رفاه در بیندمدت بستری به سطح مصرف و استراحت در بیندمدت دارد.
 .2هزینههای رفاهی روشهای تأمین مالی
با توجه به توضیحات بخ

قبل ،در این قسمت اثرات رفاهی روشهای تأمین مالی دولت را مورد بررسی

قرار میدهیآ .ابتدا فرض میشود یگ اف ای

برونزا در سهآ مخارج عمومی (به عبارتی یگ ) d  0

اتهاق افتاده است که به دو تورت میتوان دن را تأمین مالی نمود :یا از طریق یگ اف ای
مصرف،

d tc  0

 ،یا از طریق اف ای

در نرخ مالیات بر

نرخ رشد پول ، d  0 ،به نحوی که بودجه دولت در تعادل

قرار گیرد .به منظور تسهیل محاسبات ،فرض میکنیآ در ابتدا مخارج دولتی وجود ندارد و ،بنابراین ،نرخ
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مالیات و نرخ رشد پولی برابر تهر است   tc    0 ،
     tc  0

.تراز بودجه دولت در نقطه

مبین دن است که:

1
) (m d  c d tc

) f (k , L  l
چنانچه دولت اقدام به ارائه خدمات نماید و مخارج خود را فقط از طریق مالیات بر مصرف تأمین کند،


d 

اثرات دن بر مصرف و استراحت در بیندمدت برابر است با:

dc
1
 [( J 22 )c   J12 ]  0
c
d t 

()02

dl
1
) ( J 21c   1
c
d t 

()09
u 22 u12 1
f f

 ( f 22  21 12 )]  0
u2
u1
f2
f11

[   J 22  J12 J 21  0, J 22 

( f1   ) f12
u
u
 f 2 ]  0, J 21  [ 21  11 ]  0
 f11
u 2 u1
اما اگر تأمین مخارج دولت از راه مالیات حقالضرب باشد دنراه اثرات دن بر مصرف و استراحت ،در
[ J12 

بیندمدت ،برابر است با:

dc 1
f  
 {[( J 22 )c  J12 ]  [( J 22 )   J12 21
(1   )]}  0
d 
f 2 f11
()03

()01

dl 1
f  
 {[ J 21c   1]  [ J 21  21
}]) (1  
d 
f 2 f11

) (    )(1   )( f1  
 k   0
 f11
با مقایسه روابط ( )09( ،)02با ( )03و ( )01مشخص است که اگر    0باشد دنراه اثر این دو مالیات



بر مصرف و استراحت ،در بیندمدت ،یکسان خواهد بود و چون سطح رفاه در بیندمدت بستری به سطوح
مصرف و استراحت دارد ،بنابراین ،هر دو روش تأمین مالی ه ینههای رفاهی یکسان دارند .اگرچه هر دو
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نوع مالیات باعث کاه

مصرف میشوند اما اثرات دنها بر استراحت مبهآ است ،زیرا با وضع مالیات دو اثر

پدید میدید؛ اثر دردمدی و اثر جانشینی .براساس اثر دردمدی ،کاه
باعث کاه

استراحت میشود که این می ان کاه

دردمد حقیقی و انتقال دن به دولت


برابر  ( J 21c ) / است (  مقداری منهی است) .اثر

جانشینی به این تورت عمل میکند که با اعمال مالیات ،قیمت مصرف نسبت به استراحت اف ای
بنابراین ،می ان استراحت اف ای

یافته و،

مییابد که این می ان برابر   1 / است .بنابراین اثر خالص مالیات بر

استراحت بستری به جمع این دو اثر دارد؛ اگر اثر دردمدی بر اثر جانشینی غالب باشد دنراه می ان استراحت
کاه

و اگر اثر جانشینی غالب باشد سطح استراحت اف ای

خواهد یافت.

بنابراین ،در یگ الروی رشد بهینه هرگاه سرمایهگذاری محدود به قید نقدینری باشد دنراه تغییر
وضعیت تأمین مالی دولت از مالیات بر مصرف به مالیات حقالضرب ،در بیندمدت ،باعث کاه

مصرف

شده اما اثر دن بر استراحت نامشخص است .دلیل این نتیجه کامالً مشخص است .وقتی سرمایهگذاری مقید به
نقدینری نباشد دنراه

(1   )m  (1   tc )c

و مالیات حقالضرب معادل مالیات بر مصرف است و،

در نتیجه ،ه ینه رفاهی دنها نی یکسان است .اما اگر سرمایهگذاری مقید به نقدینری باشد دنراه در بیندمدت

(1   )m  (1   tc )c  k 
کاه

و مالیات حقالضرب باعث ایجاد اخالل بیشتر بر سرمایه شده و با

سرمایه در بیندمدت ،مصرف کاه

بیشتری مییابد .بدین ترتیب ،در بیندمدت مالیات حقالضرب

نسبت به مالیات بر مصرف منجر به ه ینههای رفاهی بیشتری میشود .اینکه کدام نوع مالیات باعث ه ینههای
رفاهی بیشتری میشود ،بستری به تغییرات سطح استراحت دارد .اگر می ان کاه

مصرف ناشی از مالیات

حقالضرب به حدی ب رگ باشد که بر تغییرات استراحت غالب گردد دنراه میتوان گهت مالیات حق-
الضرب نسبت به مالیات بر مصرف ه ینه رفاهی بیشتری دارد.
 .5تخمین مدل
در این مطالعه تابع مطیوبیت از نوع کش

جانشینی ثابت و به تورت زیر فرض میشود:
,   (  1) / 

که    0کش



1/ 



u(ct , lt )  act  (1  a)lt

جانشینی است .مطیوبیت نهایی این تابع نسبت به متغیرهای دن برابر است با:

Downloaded from qjerp.ir at 5:50 +0330 on Sunday October 20th 2019

 411فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي شماره 47

Downloaded from qjerp.ir at 5:50 +0330 on Sunday October 20th 2019

419 بررسی هزینههاي رفاهی ماليات حقالضرب و ماليات بر مصرف

u1  act 1 [act  (1  a)lt ](1 ) /  , u12  a(1  a)(1   )ct 1lt 1 [act  (1  a)lt ](12 ) / 
u11  a(  1)ct 2 [act  (1  a)lt ](1 ) /   a 2 (1   )ct2( 1) [act  (1  a)lt ](12 ) / 
u 2  (1  a)lt 1 [act  (1  a)lt ](1 ) / 
u 22  (1  a)(  1)lt 2 [act  (1  a)lt ](1 ) /   (1  a) 2 (1   )lt2( 1) [act  (1  a)lt ](12 ) / 
)00(

:تابع تولید به تورت کاب داگالس و به فرم زیر فرض میشود

f (k )  Ak  ( L  l )1 , 0    1
 تولید نهایی هر عامل و، با توجه به این تابع. پارامتر مربوط به بهرهوری استA  0 که در این رابطه
:تغییرات دن به تورت زیر خواهد بود
f1  Ak  1 ( L  l )1 ,

f11  A (  1)k   2 ( L  l )1

f 2  A(1   )k  ( L  l )  ,

f 22  A (  1)k  ( L  l )  1

f12  A (1   )k  1 ( L  l ) 

)00(
:) داریآ2( از رابطه

t   t  (1   )(1   t 1 )t 1
:) جاگذاری کنیآ خواهیآ داشت4( اگر این رابطه را در

u1 (ct , lt )  (1   tc )(1   )(1   t 1 )t 1

)09(

: مقدار ضریب الگرانژ در دوره قبل برابر است با،)1( براساس رابطه

t 1 

u 2 (ct 1 , lt 1 )
f 2 (k t 1 , L  lt 1 )
:) داریآ09( با جاگذاری عبارت فوق در رابطه

u1 (ct , lt )  (1   tc )(1   )(1   t 1 )

u 2 (ct 1 , lt 1 )
f 2 (k t 1 , L  lt 1 )

)04(

رابطه ( )04شرط تخصیص بهینه کین -رم ی در طول زمان است که برابری نرخ نهایی جانشینی و نرخ
نهایی تبدیل را نشان میدهد.0با استهاده از روابط ( )00و ( ،)00رابطه ( )04را میتوان به تورت زیر نوشت:

(1  a)lt11 z t(11 ) / 
A(1   )k t1 ( L  lt 1 ) 

) act 1 z t(1 ) /   (1   tc )(1   )(1   t 1

zt  act  (1  a)lt
هدف این مطالعه بررسی تغییرات رفاهی ،در سطح بیندمدت ،و ،همچنین ،در مسیر نیل به بیندمدت
است؛ بنابراین ،باید روابط حاتل از شرایط مرتبه اول بهینهسازی خانوار ،قید بودجه دولت ،اتحاد سرمایه-
گذاری ،قید نقدینری ،شرط تسویه بازار کاال و شرط تسویه بازار پول را حول نقطه ایستاخطی نماییآ .اگر

 نقطه ایستای متغیر  t

) ˆt  ln( t )  ln(

باشد دنراه انحراف لراریتمی این متغیر از سطح ایستا به تورت

تعریف میشود .با این تهسیر،خطیشده رابطه ( )04که حاتل از شرایط بهینه

مرتبه اول است حول نقطه ایستا به تورت زیر خواهد بود:
() 01

cˆt  1lˆt   2ˆ t 1   3lˆt 1   4 kˆt 1   5 cˆt 1   6ˆt

پارامترهای این رابطه به تورت زیر تعریف میشوند:


(1   )(1  a)l
z
z
, 2 
, 4  


(  1) z  (1   )ac
(  1) z  (1   )ac
(  1) z  (1   )ac 

1  

])) z[  1  ((1   )(1  a)l  / z )  (l /( L  l
(1   )ac 
,


,
5
(  1) z  (1   )ac 
(  1) z  (1   )ac 
z
6 
(  1) z  (1   )ac 

3 

با توجه به رابطه ( ،)9انحراف قید بودجه دولت از مسیر بیندمدت به تورت زیر است:

1. MRS=MRT
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ˆ t   3ˆt   4 cˆt
Gˆ t   1 ˆ t   2 m

1  m / G ,  4   c / G

() 03

براساس رابطه ( ،)3انحراف مسیر سرمایهگذاری از مسیر بیندمدت به تورت زیر خواهد بود:

kˆt 1  kˆt  1 kˆt   2 lˆt   3 cˆt

l
c
),  3  
Ll
k
()02

1

(





 Ll
  ,  2  (1   )(1   ) A
 k

رابطه خطیشده اتحاد دردمد میی به فرم زیر است:

()09

1





 Ll
1   (1   )
 k

yˆ t  1cˆt   2 kˆt 1   3 kˆt   4 Gˆ t

c
k
k
G
,  2  ,  3   (1   ),  4 
y
y
y
y

1 

خطیشده قید نقدینری به تورت زیر خواهد بود:
mˆ t   1cˆt   2ˆt   3 kˆt 1   4 kˆt

()03

) c (1  
c
k
 (1   )k
, 2 
, 3 
, 4  
m
m
m
m

و شرط تسویه بازار پول را میتوان به فرم زیر نوشت:
() 91

1 

ˆ t  mˆ t 1  ˆ t  mˆ t

سیستآ معادالت ( )01( – )91پویایی این اقتصاد را نشان میدهد .به منظور بررسی اثرات رفاهی نرخهای
مالیاتی و اثرات پویای دن بر متغیرهای مدل ،ابتدا باید پارامترهای این سیستآ معادالت بردورد شوند .به
منظور بردورد پارامترهای الرو از دادههای سری زمانی فصیی دوره  0932-0930استهاده میشود که بردورد
مدل با استهاده از روش بی ین انجام گرفته است .نتایج مربوط به تخمین الرو در جدول ( )0دمده است.
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جدول  .4نتایج برآورد پارامترهاي الگو

پارامتر

مقدار تخمین

1
2

پارامتر

2

-0.19

مقدار تخمین
2.89

مقدار تخمین

پارامتر

2

0.21

0.27

3

0.03

3

-0.2

3

0.12

4

0.01

4

0.38

4

-0.26

1

0.76

5
6

0.19

2

-0.03

3
4

0.0004

1

-0.0002

-0.05

3

-0.22

b1

-0.25

2.79

1

0.3

b2

0.23

مأخذ :محاسبات تحقیق

حال براساس پارامترهای جدول ( )0اثرات تغییر مالیات بر مصرف و مالیات حقالضرب بر می ان مصرف،
استراحت و رفاه اقتصادی در بیندمدت را اندازهگیری میکنیآ .بر اساس روابط ( ،)03( – )01اثر تغییر دو مالیات
مورد اشاره بر می ان مصرف ،می ان استراحت و ،سرانجام ،رفاه اقتصادی در جدول ( )0گ ارش شده است.
جدول  .1اثر تغيير نرخهاي مالياتی بر مصرف ،استراحت و رفاه اقتصادي

تغییر می ان مصرف

تغییر می ان استراحت

تغییر در رفاه اقتصادی

نوع مالیات
مالیات بر مصرف

-41/1

- 0 /4

%-0/04

مالیات حقالضرب

-10/3

- 0 /9

%-0/90

مأخذ :محاسبات تحقیق

براساس روابط ( )02و ( ) 09با اف ای
 41/1و  0/4واحد کاه

مییابد .با کاه

بر اساس رابطه ( )0)03نی کاه

نرخ مالیات بر مصرف ،می ان مصرف و زمان استراحت به ترتیب
این دو متغیر ،می ان مطیوبیت در سطح بیندمدت (تعریف شده

خواهد یافت و اگر تغییر در رفاه اقتصادی را به تورت درتد تغییر در

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .0با فرض ثبات پارامترها و فرم تابع مطیوبیت ،رابطه ( )0را میتوان به تورت یگ تصاعد هندسی در نظر گرفت که در بیندمدت
(با فرض افق زمانی بینهایت و خانوارهای ی که تا ابد دوام دارند) مقدار دن برابر مقدار حاتل از رابطه ( )03خواهد بود.
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مقدار مطیوبیت در سطح بیندمدت تعریف کنیآ ،0دنراه ،در نتیجه این سیاست ،رفاه به می ان %0/04
کاهر

مییابد .در حالت وضع مالیات حقالضرب ،مقدار مصرف و زمان استراحت ،به ترتیب ،به می ان

 10/3و  0/9کاه

مییابد و در این حالت رفاه اقتصادی کاهشی معادل  %0/90خواهد داشت.

 .6شبیهسازی الگو
در قسمت قبل با بردورد پارامترهای الرو ،ه ینه رفاهی تأمین مالیات مشخص گردید .هدف از این قسمت،
بررسی واکن

متغیرهای الرو به شوک اف ای

در مالیاتهاست .به عبارتی این سؤال مطرح میشود که

شوک مالیاتی بر روند متغیرهای کالن اقتصادی چه اثری دارد و تا چه مدت دنها را تحت تأثیر قرار میدهد.
به منظور بررسی این موضوع ،بر اساس سیستآ معادالت ( )01( – )91و پارامترهای بردورد شده قسمت قبل،
تأثیر دو شوک مالیاتی اشاره شده بر متغیرهای مسئیه را شبیهسازی میکنیآ که در هر سناریو فرض بر وجود
یگ شوک مثبت (اف ای

نرخ مالیات) میباشد .نمودار ( )0اثر یگ واحد اف ای

در نرخ مالیات بر مصرف

بر روند زمانی متغیرهای کالن اقتصادی را نشان میدهد.

نمودار  .4واکنش متغيرها به سياست افزایش ماليات بر مصرف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .0اگر

U0

سطح مطیوبیت اولیه و  U 1مقدار مطیوبیت پس از اعمال مالیات باشد دنراه تغییر در رفاه اقتصادی به تورت

(U1  U 0 ) / U 0

تعریف میشود.
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با توجه به نمودار ( ،)0با اجرای یگ سیاست مالیات بر مصرف جدید ،مصرف خانوار در ابتدای دوره به
یافته و حداکثر کاه

می ان  %1/10کاه

استراحت خانوار نی کاه

دن به می ان  %1/19خواهد بود .عالوه بر مصرف ،می ان

مییابد که مقدار دن حدود  %1/19است و بدین ترتیب ،میتوان گهت که اثر

دردمدی بر اثر جانشینی غالب بوده و با وضع مالیات بر مصرف زمان استراحت خانوار کاه
نتیجه ،وضع مالیات ،مصرف کاه
سطح تقاضا کاه

یافته و چون این متغیر یگ ج ء مهآ از تقاضای کل محسوب میشود،

مییابد .با کاه

سطح تقاضای کل اقتصاد ،انتظار داریآ سطح قیمت نی با کاه

مواجه شود .نمودار فوق نی مؤکد این ویژگی است که با کاه
یابد و سپس در طول زمان با خروج شوک از سیستآ و اف ای
کاه

مییابد .در

تقاضا ،نرخ تورم ( )piدر ابتدا کاه
سطح تقاضا ،مقدار دن نی اف ای

می-

مییابد .با

سطح تقاضا و ن ول سطح قیمت ،سطح تولید تعادلی (شکاف تولید نسبت به تولید بالقوه) نی کاه

خواهد یافت که مقدار دن حداکثر برابر  %-1/113خواهد بود که نشان دهنده دن است که تغییر در نرخ
مالیات بر مصرف اثر ناچی ی بر سطح تولید خواهد داشت.
با اف ای

مالیات بر مصرف ،قدرت خرید دولت و ،بالتبع ،سطح مخارج دن ( )gاف ای

که حداکثر اف ای
اف ای

دن در ابتدای دوره و حدود  %1/10به ازای هر واحد اف ای

مخارج به دو سمت هدایت میشود :اف ای

خواهد یافت

مالیات خواهد بود .این

مخارج عمرانی و غیر عمرانی .دن قسمت که به سمت

مخارج عمرانی هدایت میشود شامل سرمایهگذاری دولتی و اف ای

حجآ سرمایه اقتصاد خواهد بود.

نمودار فوق نی مبین دن است که سطح سرمایه حداکثر به می ان  %1/10اف ای

خواهد یافت .چون در این

الرو فرض شدهاست که مالیات بر مصرف و مالیات حقالضرب دو منبع دردمدی دولت هستند ،بنابراین ،با
اف ای

یگ نوع مالیات ،انتظار داریآ در همان سطح مخارج قبیی ،نیاز دولت به مالیات دوم کمتر شود .در

اینجا نی با اف ای

مالیات بر مصرف ،نیاز دولت به حقالضرب و اف ای

نرخ رشد حجآ پول کمتر شده و با

توجه به نمودار ،مقدار چاپ پول و رشد دن ( )uuدر ابتدای سیاست کاه
اف ایشی خواهد بود .این کاه
بیکه ناشی از کاه

در نرخ رشد پول ،نه تنها متأثر از اف ای

تقاضای کل و اف ای

نمودار ( )0واکن

یافته و سپس در طول زمان
دردمدهای مالیاتی دولت است،

شکاف تولید میباشد.

متغیرهای کالن به سیاست مالیات حقالضرب را نشان میدهد.
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نمودار  .1واکنش متغيرها به سياست افزایش ماليات حقالضرب

مالیات حق الضرب که همراه با اف ای

حجآ پول در جامعه است ،سه تهسیر متمای اما وابسته به هآ دارد.

اولین تهسیر بر اساس رابطه مقداری پول است که رابطه خطیشده دن به عنوان فرمی از تقاضای کل اقتصاد
محسوب میشود .0با توجه به این رابطه ،اف ای

حقالضرب همانند اف ای

اثرگذاری دن بر متغیرهای کالن مشابه اثرات اف ای
است که چاپ پول بیشتر بین بخ

تقاضای کل است .این تهسیر مبتنی بر این ویژگی

خصوتی اقتصاد و بخ

ابتدای اجرای سیاست) و بنابراین اف ای

تقاضای کل محسوب شده و

تقاضا از هر دو بخ

دولتی تقسیآ شده و اف ای

قدرت خرید (در

را به همراه دارد.

تهسیر دوم براساس قید بودجه دولت شکل میگیرد .چون چاپ پول بیشتر یگ منبع مهآ تأمین مخارج
دولت است ،بنابراین ،هرچه مقدار دن بیشتر باشد دولت میتواند حجآ بیشتری از تعهدات بدهی خود را
پاسخرو باشد و این به معنای ایجاد بدهی بیشتر از سوی دولت ،اف ای

سطح مخارج و بنابراین ایجاد

تقاضای باالتر در اقتصاد است .تهسیر سوم نی بر اساس تئوری مقداری پول شکل میگیرد که رشد باالتر
حجآ پول ،با فرض ثبات سطح تولید ،در بیندمدت به تورم منجر شده و ،بدین ترتیب ،اف ای

تقاضایی که

در مرحیه اجرای سیاست شکل گرفته است کاه

مییابد تا جایی که اثری بر سطح تولید و تقاضای مؤثر

نداشته باشد و ترفاً منجر به تورم شود .اف ای

تورم ،که محصول فرعی این سیاست محسوب میشود،
)1. Blanchard and Fischer (1989
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باعث میشود در یگ زمانی در دینده اثر منهی بر متغیرهای کالن به همراه داشته باشد که این امر پیامد منهی
بر رفاه و عمیکرد اقتصادی به همراه دارد و به عبارتی همراه با زیان اقتصادی خواهد بود.
براساس نمودار ( ،)0با وجود یگ شوک مثبت حقالضرب ،می ان مصرف و مخارج دولت در ابتدای
دوره به ترتیب  %0و  %0/1اف ای

خواهند یافت .اف ای

که میتوانند کاال و خدمات بیشتری فراهآ کنند و اف ای

مصرف به دلیل اف ای

پول در دسترس مردم است

مخارج دولت نی به این دلیل است که منبع توزیع

کننده این پول بوده و می تواند قدرت خرید باالتر به خود منتقل کند .از طرفی این دو متغیر اج ای تقاضای
کل جامعه را تشکیل می دهند و بنابراین تقاضای کل اقتصاد اف ای
اف ای

برابر  %0/1خواهد بود .اف ای

خواهد یافت که با توجه به نمودار این

تقاضا از جانب بخ های خصوتی و دولت ،با واکن

و سرمایهگذاری باالتر همراه خواهد بود و انتظار اف ای

بخ

عرضه

حجآ سرمایه در کوتاهمدت خواهیآ داشت که

حداکثر مقدار دن برابر  %1/0به دست دمده است .همانند مالیات بر مصرف ،در اینجا نی شاهد اثر منهی
مالیات حق الضرب بر زمان استراحت هستیآ به نحوی که در ابتدای اجرای سیاست مقدار دن  %01کاه
یافته و سپس در طول زمان اف ای
با اف ای

مییابد.

سطح پول اقتصاد ،تورم ابتدای دوره به می ان  %1/1اف ای

مییابد و در ادامه با خروج شوک

از سیستآ ،مقدار دن نی کاهشی خواهد بود .اما بروز تورم ه ینههای رفاهی این سیاست را مشخص میسازد.
به این تورت که در ابتدای دوره اگرچه مصرف اف ای
کاه

یافته و نسبت به حالت اولیه  %9کاه

یافته است اما چند دوره بعد مقدار دن به می ان %0

نشان میدهد و این نشان از کاه

در دوره های بعدی اجرای سیاست است .چون دولت بخ

سریع سطح تقاضای کل

ب رگی از پول جدید را در ابتدای اجرای

سیاست مصرف میکند ،بنابراین ،قدرت خرید اقتصاد را به خود منتقل کرده و اف ای

تورم دتی چندان از

قدرت خرید دن نمی کاهد که بر اساس نمودار ،روند مخارج دولتی تقریباً به تورت هموار به تهر میل می-
کند .با کاه
تولید اف ای

سطح تقاضای کل ناشی از کاه
مییابد که مقدار کاه

مصرف بخ

خصوتی ،تقاضای کل کاه

دن برابر  %-1/1است.

بنابراین ،دنچه به عنوان پیامد مالیات حقالضرب میتوان عنوان نمود ،کاه
بخ

خصوتی اقتصاد ،اف ای

ویژگی همراه با کاه

و شکاف

توان مصرفی دولت و اف ای

شکاف تولید اقتصاد خواهد بود که این

زمان استراحت افراد است و ،بنابراین ،کاه

دهنده زیان رفاهی است که این سیاست به همراه دارد.

سطح مصرف و تقاضای

هم مان مصرف و استراحت نشان
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 .7نتیجهگیری
در این مطالعه با استهاده از یگ الروی رشد درون ا ه ینههای رفاهی ناشی از دو نوع مالیات مورد بررسی
قرار گرفت :مالیات بر مصرف و مالیات حقالضرب .بدین منظور ابتدا بر اساس توابع معرفی شده ،نشان
دادیآ در بیندمدت می ان مصرف ،زمان استراحت و سطح مطیوبیت به چه تورت متاثر از این دو مالیات
خواهند بود .سپس با استهاده از روابط تعادلی استخراج شده ،سیستآ معادالت تهاضیی تصادفی مربوطه به
دست دمد که شامل روابط خطیشده متغیرها حول نقطه بیندمدت است .با بردورد این سیستآ معادالت و
یافتن پارامترهای الرو ،تغییرات در مصرف ،استراحت و رفاه اقتصادی حاتل گردید.
نتایج حاتل از بخ
مصرف باعث کاه

بردورد الرو نشان میدهد که در بیندمدت مالیات حقالضرب نسبت به مالیات بر

بیشتری در مصرف خواهد شد اما اثر کمتری بر زمان استراحت خواهد داشت .بر این

اساس در بیندمدت کاه

رفاه ناشی از مالیات حقالضرب بیشتر از کاه

خواهد بود و این امر به دلیل کاه

رفاه ناشی از مالیات بر مصرف

قدرت خرید ناشی از تورم است که در نتیجه چاپ پول به جامعه

تحمیل میشود .بنابراین از حیث رفاه اقتصادی ،مالیات بر مصرف گ ینه مناسبتری نسبت به مالیات حق-
الضرب خواهد بود.
نتایج حاتل از شبیهسازی الرو نی نشاندهنده دن است که مالیات بر مصرف نسبت به مالیات حق-
الضرب تغییرات کمتری در مصرف ایجاد میکند و مالیات حقالضرب نوسان بیشتری در متغیرهای الرو
ایجاد میکند .بنابراین به دلیل ایجاد نوسانات بیشتر ،انتظار میرود تغییرات در رفاه اقتصادی نی بیشتر باشد.
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