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چکیذه
ٞسف ایٗ ٔمبِٔ ٝحبعج٘ ٝزخ ثٟیٔ ٝٙبِیبت ثز ارسػ افشٚز ٜثب تبویس ثز وبالٞبی ٔضز  ٚپغٕب٘س ٚ
زرآٔسٞبی ٘فتی ثب اعتفبز ٜاس یه اٍِٛی رؽس زرٖٚسا ثزای التقبز ایزاٖ اعت .ثسیٗ ٔٙظٛر ،اثتسا یه
اٍِٛی رؽس تؼٕیٓیبفت ٝعٝثرؾی ؽبُٔ ذب٘ٛار ،ثٍٙب ٚ ٜزِٚت ثغظ یبفت .پظ اس ثغظ اٍِ ٚ ٛزعتیبثی
ث ٝراثغ ٝتؼییٗوٙٙس٘ ٜزخ ثٟیٔ ٝٙبِیبت ثز ارسػ افشٚز ،ٜثب اعتفبز ٜاس پبرأتزٞبی التقبز ایزأٖ ،سَ یبز
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وبٞؼ زرآٔسٞبی ٘فتی ،ثزای ثبلی ٔب٘سٖ زر ٚضؼیت یىٛٙاذت٘ ،زخ ثٟیٔ ٝٙبِیبت ثز ارسػ افشٚزٜ
افشایؼ ذٛاٞس یبفت .رؽس التقبزی ثبالتز ٔٛخت افشایؼ ٘زخ ثٟیٔ ٝٙبِیبت ذٛاٞس ؽس .ثب افشایؼ
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٘زخ ثٟیٔ ٝٙبِیبت ثز ارسػ افشٚز٘ ٜیش ثبیس افشایؼ یبثس.
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 .5مقذمه
ٔبِیبت یىی اس ثبثجبتتزیٗ زرآٔسٞبی زِٚت اعت ٔ ٚیتٛا٘س ث ٝػٛٙاٖ اثشاری زر اخزای ػساِت
اختٕبػیٔ ،مبثّ ٝثب تٛرْ  ٚتؾٛیك عزٔبیٌٝذاری اعتفبز ٜؽٛز .ثىبرٌیزی یه عیغتٓ ٔبِیبتی
زارای ؽزایغی اعت و ٝاس ٟٔٓتزیٗ آٟ٘ب ػساِت  ٚوبرایی اعت و ٝثز اعبط آٖٔ ،بِیبت ثز
ٔقزف ثب افُ فبیسٔ ٚ ٜبِیبت ثز ارسػ افشٚز ٜثب افُ تٛا٘بیی پززاذت عبسٌبری ذٛاٙٞس
زاؽت؛ أب اس عٛی زیٍز ،زر یه ٘ظبْ التقبزی ٌغتزز ،ٜا٘ٛاع ٔبِیبتٞب اثزات خب٘جی ٔتفبٚتی
ذٛاٙٞس زاؽت .ثٙبثزایٗ ،السْ اعت ٔبِیبت ثٌٝ٘ٛ ٝای ٚضغ ؽٛز و ٝوٓتزیٗ اثزات اذتالِی را
زر عیغتٓ التقبزی زاؽت ٝثبؽس.
تمغیٓثٙسی ا٘ٛاع ٔبِیبت ثٔ ٝبِیبتٞبی ٔغتمیٓ  ٚغیزٔغتمیٓ ،ػٕسٜتزیٗ ٘ٛع عجمٝثٙسی زر
آٔبرٞبی زِٚتی زر عغح ثیٗإِّّی ٕٞ ٚچٙیٗ زر عبذتبر ثٛزخ ٝایزاٖ اعتٌ .فتٙی اعت
ٔبِیبت ثز ارسػ افشٚز ٜو ٝیه ٘ٛع ٔبِیبت ثز ٔقزف تّمی ٔیؽٛز ،ث ٝػٛٙاٖ افّیتزیٗ خشء
ٔبِیبتٞبی غیزٔغتمیٓ ٔٛرز تٛخ ٝعیبعتٌذاراٖ  ٚالتقبززا٘بٖ لزار ٌزفت ٝاعت .تبٔیٗ وبُٔ
ٔربرج خبری زِٚت اس ٔحُ زرآٔسٞبی ٔبِیبتیٞ ،سفی اعت وٕٛٞ ٝارٛٔ ٜرز تٛخ ٝثز٘بٔٝریشاٖ
 ٚزِٚتٔززاٖ وؾٛرٔبٖ ثٛز ٜاعت .عبسٔبٖ أٛر ٔبِیبتی وؾٛر ثٙٔ ٝظٛر زعتیبثی ث ٝیه عیغتٓ
ثٟیٔ ٚ ٝٙغّٛة ٔبِیبتی ،اس یه عزف ؽٙبعبیی پبیٞٝبی خسیس ٔبِیبتی  ٚاس عزف زیٍز ،تغییز
عیبعتٞبی حبوٓ ثز پبی ٝفؼّی را ٔٛرز تٛخ ٝلزار زاز ٜاعت .یىی اس پبیٞٝبی خسیس ٔبِیبتی،
ٔبِیبت ثز ارسػ افشٚز ٜاعت و ٝث ٝػٛٙاٖ یه ٔبِیبت غیزٔغتمیٓ اس ٟٔزٔب ٜعبَ 1387
السْاالخزا ؽس ٜاعت .اس آ٘دب و ٝافشایؼ زرآٔس زِٚت یىی اس اٞساف ٔ ٟٓایٗ ٘ٛع ٔبِیبت
اعت ،عؼی زِٚت ثز ایٗ ثٛز ٜو٘ ٝزخ ایٗ ٘ٛع ٔبِیبت را ث ٝعٛر ٔٙبعت  ٚاثزٌذار ٚضغ وٙس؛
سیزا افشایؼ ٘بٔتٙبعت ٘زخٞبی ٔبِیبت ثز ارسػ افشٚز ،ٜاثزات اختٕبػی سیبزی ثز تٛسیغ زرآٔس
 ٚرفب ٜػٕٔٛی زر خبٔؼ ٝذٛاٞس زاؽت؛ ثٙبثزایٗٔ ،حبعج٘ ٝزخ ثٟیٔ ٝٙبِیبت ثز ارسػ افشٚز ٜثٝ
فٛرتی و ٝرفب ٜاختٕبػی حساوثز ؽٛز ،أزی ضزٚری اعت.
ٞسف افّی ایٗ ٔمبِٔ ،ٝحبعج٘ ٝزخ ثٟیٔ ٝٙبِیبت ثز ارسػ افشٚز ٜزر یه اٍِٛی رؽس
زرٖٚسا ثب ٚخٛز زِٚت  ٚثب فزك ٚخٛز وبالٞبی ٔضز  ٚزرآٔسٞبی ٘فتی زر اٍِ ٛاعت .فزك
ٚخٛز وبالٞبی ٔضز ٔیتٛا٘س ایٗ وبالٞب را زر وٙبر عیبعتٞبی ٔبِیبتی ٔٛرز تٛخ ٝلزار زٞس وٝ
ایٗ ٕٞزاٞی ٔیتٛا٘س ٔیشاٖ ٘زخ ثٟیٔ ٝٙبِیبت را تحت تأثیز لزار زٞس .ػال ٜٚثز ایٗ ،زر
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٘ظزٌزفتٗ زرآٔسٞبی ٘فتی ،ث ٝػٛٙاٖ ثرؼ ٔىُٕ زرآٔسٞبی ٔبِیبتی زِٚت ٘یش عیبعتٞبی
ٔبِیبتی  ٚزر ٘تید٘ ٝزخ ثٟیٔ ٝٙبِیبت را ٔتأثز ذٛاٞس عبذت.
ایٗ ٔمبِ ٝزر ؽؼ لغٕت تٙظیٓ ؽس ٜاعت .لغٕت ز ،ْٚپیؾی ٝٙپضٞٚؼ اعت و ٝزر آٖ
تحمیمبت ا٘دبْ ؽس ٜزر ارتجبط ثب ٘زخ ثٟیٔ ٝٙبِیبت ثیبٖ ؽس ٜاعت .زر لغٕت عٔ ،ْٛجب٘ی ٘ظزی
 ٚعبذتبر اٍِٛٔ ٛرز ثزرعی لزار ٌزفت ٝاعت .حُ  ٚتحّیُ حغبعیت ٘غجت ث ٝپبرأتزٞبی اٍِٛ
زر لغٕت چٟبرْ آٚرز ٜؽس ٜاعت .وبِیجز ٜوززٖ اٍِٛی ٘ظزی ثغظ زاز ٜؽس ،ٜآ٘بِیش حغبعیت
 ٚتحّیُ ٘تبیح زر لغٕت پٙدٓ ارائ ٝؽس ٜاعت .لغٕت ٟ٘بیی ث ٝخٕغثٙسی اخٕبِی ٚ
پیؾٟٙبزٞبیی ثزای ٔغبِؼبت آتی اذتقبؿ زارز.
 .2مروری بر ادبیات
ٔغبِؼبت زر ٔٛرز ٔبِیبت ثٟی ،ٝٙػٕستبً ثز پبی ٝوبر رٔشی ( )1927لزار زار٘س .زر ایٗ ٔغبِؼ ٝیه
اٍِٛی رؽس زرٖٚسا ثب افك ٘بٔحسٚز ثب یه ػبُٔ )ٕ٘بیٙس ٜوُ خبٔؼ (ٝالتقبزی زر ٘ظز ٌزفتٝ
ؽس ،و ٝایٗ ػبُٔ التقبزی ٔغّٛثیت ذٛز را اس ٔقزف وبالٞبی ٟ٘بیی  ٚفزاغت ث ٝزعت
ٔیآٚرز٘ .تید٘ ٝؾبٖ ٔیزٞس ٘زخ ثٟیٔ ٝٙبِیبت زر ثّٙسٔست ففز اعت .ایٗ ٔغبِؼبت زر تٛخیٝ
التقبزی چٙیٗ ٘تیدٝای ثیبٖ ٔیوٙٙس و ٝزر ثّٙسٔست ٘زخٞبی ٔبِیبت ثز زرآٔس ثبػث ػسْ
ا٘جبؽت عزٔبیٔ ٝیؽ٘ٛس.
ٞیسی ٔ ٚیتزا٘ )1980( 1ؾبٖ زاز٘س و٘ ٝزخٞبی ثٟیٔ ٝٙبِیبت ثز وبالٞبی ٔرتّف زر وؾٛر
اٍّ٘غتبٖ یىغبٖ ٘جٛز ٚ ٜعیغتٓ ته٘زذی ٔبِیبت ثز ارسػ افشٚز ٜث ٝوبر ٌزفت ٝؽسٕٔ ٜىٗ
اعت رفب ٜاسزعت رفت ٝسیبزی را ثٕٞ ٝزا ٜزاؽت ٝثبؽس.
آعب٘ ٚ ٛفٛوٛؽیٕب )2006( 2ثب اعتفبز ٜاس لبػس ٜوٛرِت ٞ ٚیً ثٔ ٝحبعج٘ ٝزخٞبی ثٟیٝٙ
ٔبِیبت ثز وبالٞبی ٔرتّف زر عغٛح زرآٔسی ٔرتّف ٔٛرز٘یبس زِٚت ٘ ٚزخ زعتٕشز ٘یزٚی
وبر ،ثب عبٔب٘ٞٝبی ثٟی ٚ ٝٙتٙبعجی زر وؾٛر صاپٗ پززاذتٙس٘ .تبیح ایٗ ثزرعی ٘ؾبٖ زاز ٘زخٞبی
ثٟیٔ ٝٙبِیبت وبالٞبی ٔرتّف تمزیجبً یىغبٖ ثٛز ٚ ٜرفب ٜاس زعت رفت ٝثب ز ٚعیغتٓ ٔبِیبتی یبز
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ؽس٘ ٜیش ثغیبر ؽجی ٝث ٝیىسیٍز اعت .ث ٝػجبرت زیٍز ،ثز اعبط ایٗ ٔمبِ ٝعیغتٓ ته ٘زذی
ٔیتٛا٘س ٔٙبعت ثبؽس.
ػزة ٔبسار ( )1387ثٔ ٝحبعج٘ ٝزخٞبی ثٟیٔ ٝٙبِیبت ثز وبالٞبی ٔرتّف ثب زر ٘ظز ٌزفتٗ زٚ
ٔؼیبر وبرایی  ٚػساِت اختٕبػی پززاذت ٝاعت .ثزای ٔحبعج٘ ٝزخٞبی ثٟیٔ ٝٙبِیبت اس لبػس ٜرٔشی
زر ز٘یبی چٙس٘فز ٚ ٜتبثغ رفب ٜاختٕبػی ثزٌغ - ٖٛعبٔٛئّغ ٖٛاعتفبز ٜؽس ٚ ٜترٕیٗ عیغتٓ
تمبضبی یبز ؽس ٜثز اعبط زازٜٞبی ثٛزخ ٝذب٘ٛارٞبی ؽٟزی ایزاٖ ثزای زٚر ٚ 1384-1372 ٜثٝ
رٚػ زازٜٞبی تبثّٛیی ،ا٘دبْ ؽس ٜاعت٘ .تبیح تحمیك ٘ؾبٖ ٔیزٞس و ٝزر عغح پبرأتز ٌزیش اس
٘بثزاثزی اختٕبػی ففز (و ٝفمظ خٙج ٝوبرایی ٔبِیبتٞبی غیزٔغتمیٓ ٔس٘ظز اعت  ٚث ٝاٞساف
ػساِت اختٕبػی تٛخٟی ٕ٘یؽٛز)٘ ،زخٞبی ثٟیٔ ٝٙبِیبت ثز وبالٞبی ٔرتّف تمزیجب یىغبٖ
ٞغتٙس؛ ِٚی زر عغٛح زیٍز٘ ،زخ ٌزیش اس ٘بثزاثزی اختٕبػی و ٝاٞساف ػساِت اختٕبػی
ٔبِیبتٞبی غیزٔغتمیٓ زر ٘ظز ٌزفتٔ ٝیؽٛز٘ ،زخٞبی ثٟی ٝٙغیزیىغبٖ ٞغتٙس.
ٔغبِؼ ٝزالِی اففٟب٘ی ( )1387ث ٝز٘جبَ تؼییٗ ٘زخ رؽس ثٟی ٝٙالتقبزی اس یه ٔسَ رؽس
زرٖٚسا ثزٌزفت ٝؽس ٜاس ٔسَ ثبر ٚ ٚثب ٞسف تؼییٗ ٘زخ ثٟیٔ ٝٙبِیبت اعت و ٝزٛ٘ ٚع ٞشیٝٙ
ػٕٔٛی ثزای خبٔؼ ٝا٘دبْ ٔیزٞس.
زر ٔمبِ ٝویب٘ی (٘ )1388زخ ثٟیٔ ٝٙبِیبت ثز ارسػ افشٚز ٜاؽربؿ حمیمی  ٚحمٛلی ثزآٚرز
ؽس ٜاعتٔ .جٙبی وبر زر ایٗ ٔمبِٔ ٝسَ زایٕ٘ٛس ( )1998ثٛز ٜاعت و ٝؽىُ تؼٕیٓیبفتٝای اس
ٔسَ زایٕ٘ٛس ٔ ٚیزِظ )1971( 1اعت .خبٔؼ ٝآٔبری ثزای ٔحبعج٘ ٝزخٞبی ثٟی ٝٙاؽربؿ
حمیمی ؽٟز تٟزاٖ  ٚاؽربؿ حمٛلی ؽٟزٞبی تٟزاٖ  ٚوزٔب٘ؾب ٜاعت .زر ایٗ ٔغبِؼ ٝثب
زر٘ظزٌزفتٗ عغٛح ٔرتّف اس وؾؼ ػزض٘ ٝیزٚی وبر (اؽربؿ حمیمی)  ٚوؾؼ ػزضٝ
ذسٔت (اؽربؿ حمٛلی) ٘زخٞبی ثٟیٔ ٝٙبِیبت ثز ارسػ افشٚزٔ ٜحبعج ٝؽس ٜاعت٘ .تبیح
حبوی اس آٖ اعت و ٝزر عیغتٓ ٔبِیبتی ایزاٖ ثىبرٌیزی ٘زخٞبی خسیس ،ػال ٜٚایٙى ٝتٛسیغ
ارسػ افشٚز ٜرا ثٟجٛز ٔیثرؾس ،زرآٔس ٔبِیبتی زِٚت را ثیؼ اس  1/2ثزاثز افشایؼ ٔیزٞس.
ٕٞچٙیٗ ٘زخٞبی ث ٝزعت آٔس ٜثز اعبط ؽىُ تؼٕیٓ یبفتٝای اس ٔٙحٙی الفز لبثُ تٛخیٚ ٝ
تفغیز اعت.

Diamond and Mirrlees.
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ٔغبِؼ ٝویب٘ی (٘ )1391زخ ثٟیٔ ٝٙبِیبت ثز ارسػ افشٚز ٜوبالٞب  ٚذسٔبت ٔؾٕ َٛثزای عٝ
عغح ٔرتّف اس زرآٔسٔ ،بِیبت ثز ٔقزف ٔٛرز٘یبس زِٚت ٔحبعج ٝؽس ٜاعت .ثٙٔ ٝظٛر ٔحبعجٝ
٘زخ ٔبِیبت ،اثتسا تٛاثغ تمبضبی ٞز یه اس ٌزٜٞٚبی وبالٞب  ٚذسٔبت ٔؾٕ َٛثب اعتفبز ٜاس
عیغتٓ ٔؼبزالت تمزیجب ایسٜآَ  ٚزازٜٞبی ز ٜزٞه ارسػ افشٚز ٜذب٘ٛار ؽٟزی  ٚرٚعتبیی عی
عبَٞبی ( )1386-1378ث ٝرٚػ زازٜٞبی تبثّٛیی ثزآٚرز  ٚوؾؼٞبی لیٕتی  ٚزرآٔسی
ٔٛرز٘یبس اعترزاج ؽس ٜاعت .عپظ ثب اعتفبز ٜاس اٍِٛی زایٕ٘ٛسٔ -یزِظ (ٔ ٚ )1971ؼیبر
ٔغّٛثیت ٟ٘بیی اختٕبػی٘ ،زخٞبی ثٟیٔ ٝٙبِیبت اعترزاج ؽس ٜاعت٘ .تبیح ثیبٍ٘ز ایٗ اعت وٝ
٘زخٞبی ث ٝزعت آٔس ٜزر ع ٝعغح زرآٔسی  ٚثزای عغح ٌزیش اس ٘بثزاثزی اختٕبػی ففز
تمزیجب ثزاثز  ٚث ٝعٛر ٔتٛعظ  4زرفس اعت و ٝایٗ أز ،عیغتٓ ته ٘زذی فؼّی را تأییس ٔیوٙس.
 .4روششناسی
ثزای زعتیبثی ثٞ ٝسف ٔمبِ ٝالسْ اعت تب زر اثتسا اٍِٛی رؽس تؼٕیٓیبفت ٝع ٝثرؾی ؽبُٔ
ذب٘ٛار ،ثٍٙب ٚ ٜزِٚت را ثغظ زاز ٚ ٜپظ اس ثغظ اٍِ ،ٛراثغ ٝتؼییٗوٙٙس٘ ٜزخ ثٟیٔ ٝٙبِیبت را
ٔحبعجٕٛ٘ ٝز ٚ ٜعپظ ثب تٛخ ٝث ٝپبرأتزٞبی التقبز ایزاٖ ٔسَ را وبِیجزٔ ٚ ٜمبزیز ثٟیٔ ٝٙبِیبت
زر عٙبریٞٛبی ٔرتّف ٔحبعجٌ ٝززز.
 .5-4خانوار

التقبز اٍِٛی ایٗ ٔغبِؼ ٝؽبُٔ تؼساز سیبزی ذب٘ٛار ٔؾبث ٝاعت ؤ ٝیتٛاٖ رفتبر تٕبْ
ذب٘ٛارٞبی ٔٛخٛز را تٛعظ یه ذب٘ٛار ٕ٘بیٙس ٜیب فزز ٘ؾبٖ زازٞ .سف ایٗ ذب٘ٛارٕ٘ ،بیٙسٜ
حساوثزعبسی ٔغّٛثیت ثیٗ زٚرٜای ثب تٛخ ٝث ٝلیس ثٛزخٔ ٝؾرـ اعتٔ .غئّ ٝحساوثزعبسی
ٔغّٛثیت ثیٗ زٚرٜای ذب٘ٛار زر راثغ )1( ٝآٔس ٜاعت.
)

()1
زر ایٗ راثغ) ،ٝ

(

∫

)(

( تبثغ ٔغّٛثیت ِحظٝای 1اعت و ٝایٗ تبثغ ٔغّٛثیت راثغٔ ٝثجت ثب

عغح ٔقزف ) (  ٚراثغٙٔ ٝفی ثب ٔقزف وبالٞبی ٔضز ) ( زارز)

(.

Instantaneous Subutility Function

1
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ثٙبثزایٗ )

( را ث ٝؽىُ راثغ )2( ٝذٛاٞیٓ زاؽت:



()2

) (

)

(

و ٝزر ایٗ راثغ <0 ٝاعت ٘ ٚؾبٖزٙٞسٔ ٜمسار ػسْ ٔغّٛثیت٘ 1بؽی اس وبالٞبی ٔضز
اعت .ثبتٛخ ٝث ٝراثغ ،)2( ٝتغییزات ٔغّٛثیت ٘غجت ث ٝوبالٞبی ٔضز ثسیٗ فٛرت
ٔحبعجٔ ٝیؽٛز .ثب تٛخ ٝث ٝایٗ راثغٞ ٝزچٔ ٝمسار ثشريتز ثبؽس ،حغبعیت
ٔغّٛثیت فزز ٘غجت ث ٝوبالٞبی ٔضز ثیؾتز ذٛاٞس ثٛز؛ ثٙبثزایٗ را ؽؼٛر اختٕبػی افزاز

خبٔؼ٘ ٝغجت ث ٝوبالٞبی ٔضز تؼزیف ٔیوٙیٓ .افشایؼ ٔمسار ثٔ ٝؼٙی افشایؼ ؽؼٛر اختٕبػی
افزاز خبٔؼ٘ ٝغجت ث ٝوبالٞبی ٔضز اعت .اس عزفی زر راثغ )2( ٝثب ففز لزارزازٖ ؽؼٛر
) ،وبالٞبی ٔضز اس تبثغ ٔغّٛثیت حذف ٔیؽٛز .زر

اختٕبػی ٘غجت ث ٝوبالٞبی ٔضز(

ایٗ ٔغبِؼ٘ ٝزخ ٔبِیبت ثز ارسػ افشٚز ٚ ٜتحّیُ حغبعیتٞبی فٛرت ٌزفت ٝزر ز ٚعٙبری ٛثب
زر٘ظزٌزفتٗ وبالٞبی ٔضزٚپغٕب٘س(

)  ٚثس ٖٚزر ٘ظزٌزفتٗ آٟ٘ب (

) ٔحبعجٝ

ؽس ٜاعت.
زر راثغٕٞ )1( ٝچٙیٗ

ٔمسار وؾؼ خب٘ؾیٙی ثیٗ زٚرٜای ٔقزف ذقٛفی ثیٗ زٚ

٘مغٝاس سٔبٖ ثزای ٔمسار ٔؾرقی اس وبالٞبی ٔضز ٔؤثز را ٘ؾبٖ ٔیزٞسٕٞ .چٙیٗ زر ایٗ راثغٝ
𝜌 ٘زخ تٙشیُ اختٕبػی  2اعت.
لیس ثٛزخ ٝذب٘ٛار زر راثغٔ )3( ٝؼیٗ ؽس ٜاعت.
()3

)𝜏c(1+

̇ w r n ]k 

ؤ ٝتغیزٞب  ٚپبرأتزٞبی لیس ثٛزخ ٝزر سیز ثزرعی ؽس ٜاعت.
̇  :kٚث ٝتزتیت تغییزات عزٔبی ٚ ٝحدٓ عزٔبیٝ؛

 :Wزعتٕشز (زرآٔس ٘بؽی اس ثزٚت ا٘غب٘ی)؛
٘ :rزخ عٛز پززاذتی ث ٝعزٔبیٝ؛
ٔ :بِیبت ثز ارسػ افشٚز ٜیب ٔقزف؛ 
٘ :زخ اعتٟالن 

Disutility
Social Discount Rate

1
2
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٘ :nزخ رؽس خٕؼیت؛
 :پززاذتٞبی ا٘تمبِی زِٚت؛
ٔ :cقزف ثرؼ ذقٛفی.
یىی زیٍز اس ٔحسٚزیتٞبی ذب٘ٛارٔ ،حق َٛخٙجی تِٛیس یؼٙی وبالٞبی ٔضز(وبالٞبی
ٔضز ٔب٘ٙس آِٛزٌی زر ٘ظز ٌزفت ٝؽس ٜاعت) ایدبز ؽس ٜتٛعظ ثٍٙبٜٞبی تِٛیسی اعت .ایٗ
ٔحسٚزیت زر راثغ٘ )4( ٝؾبٖ زاز ٜؽس ٜاعت )ث ٝتجؼیت اس اٚاتبٕٞ ٚ 1ىبراٖ.)2010 ،
̇

()4

زر لغٕت چٟبر ث ٝثٟیٝٙعبسی تبثغ ٔغّٛثیت ثیٗ زٚرٜای ذب٘ٛار ثب تٛخ ٝثٔ ٝحسٚزیتٞبی
یبز پززاذت ٝؽس ٜاعت.
 .2-4بنگاه

2

فزك ٔیٌززز تؼساز سیبزی ثٍٙبٜٞبی ؽجی ٝثٚ ٓٞ ٝخٛز زار٘س و ٝزر خزیبٖ تِٛیس وبالی ٟ٘بیی
ذٛز پغٕب٘س  ٚثزذی اس آٟ٘ب وبالٞبی ٔضز ٔب٘ٙس عیٍبر ٛ٘ ٚؽبثٌ ٝبسزار ایدبز ٔیوٙٙس ،ثٝ
عٛری و ٝا٘تؾبر پغٕب٘س یه ٔحق َٛتجؼی ٘بؽی اس تِٛیس اعت.
زر ثرؼ تِٛیسوٙٙس ٜالتقبز ٔٛرز٘ظز ایٗ ٔغبِؼٔ ،ٝیتٛاٖ ثٕ٘ ٝبیٙسٌی  ٕٝٞثٍٙبٜٞبی
التقبزی ،یه ٚاحس تِٛیسی را زر ٘ظز ٌزفت .ایٗ ثٍٙبٙٔ ٜترت ،ثزای حساوثزعبسی عٛز  ٚثب
فزك رفتبر رلبثتی (لیٕتپذیز ثٛزٖ) ث ٝا٘تربة ٚرٚزی ٔیپززاسزٚ .رٚزیٞبی ایٗ ثٍٙبٜ
عزٔبی ،ٝا٘زصی ،عزٔبی ٝتحمیك  ٚتٛعؼ٘ ٚ ٝیزٚی وبر اعت .فّٙبٚری تِٛیس ،تبثغ تِٛیس وبة
زاٌالط ثب زرخٍٕٙٞ ٝی یه (زارای ثبسز ٜثبثت ٘غجت ثٔ ٝمیبط) زر٘ظزٌزفتٔ ٝیؽٛز (راثغ)5ٝ
و ٝزر ایٗ راثغ ٝثبسز ٜثبثت ٘غجت ثٔ ٝمیبط ( )1ثزلزار اعت.
()5

= )F (K, L, A, E

ٔیتٛاٖ تبثغ تِٛیس عزا٘ ٝرا ث ٝفٛرت راثغٛ٘ )6( ٝؽت.
()6

=)f(k, e, a

Iwata
)Productive Sector (Firm

1
2
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و ٝپبرأتزٞب ٔ ٚتغیزٞبی رٚاثظ ( )6( ٚ )5ث ٝفٛرت سیز تؼزیف ٔیؽٛز.
 :K ٚ kث ٝتزتیت حدٓ عزٔبی ٚ ٝحدٓ عزٔبی ٝعزا٘ٝ؛
 :E ٚ eث ٝتزتیت ا٘زصی ٔقزفی  ٚا٘زصی عزا٘ٔ ٝقزفی؛
 :A ٚ aث ٝتزتیت حدٓ عزٔبی ٝتحمیك  ٚتٛعؼ ٚ ٝعزٔبی ٝتحمیك  ٚتٛعؼ ٝعزا٘ٝ؛
 :وؾؼ تِٛیس ٘غجت ث ٝحدٓ عزٔبیٝ؛ 
 :وؾؼ تِٛیس ٘غجت ثٔ ٝقزف ا٘زصی؛ 

 :وؾؼ تِٛیس ٘غجت ث ٝعزٔبی ٝتحمیك  ٚتٛعؼٝ؛ 
 :وؾؼ تِٛیس ٘غجت ث٘ ٝیزٚی وبر .
زر چبرچٛة اٍِٛی ایٗ ٔمبِ ،ٝث ٝتجؼیت اس اٚاتب ٕٞ ٚىبراٖ ( ،)2010ثب اػٕبَ تغییزات
ا٘سن زر اٍِ ٛفزك ٔیٌززز و ٝوبالٞبی ٔضز  ٚپغٕب٘س زر٘تید ٝفزایٙس تِٛیس اتفبق ٔیافتس  ٚثٝ
ػٛٙاٖ یه ٔحق َٛفزػی ٕٞزا ٜثب تِٛیس ؽٙبذتٔ ٝیؽٛزٕٞ .چٙیٗ ٔقزف ا٘زصی ٘یش پغٕب٘س
ایدبز ٔیوٙس .ثز ایٗ اعبط ذٛاٞیٓ زاؽت:
) (

()7

̇

ٔتغیزٞب  ٚپبرأتزٞبی ایٗ تبثغ وبالٞبی ٔضز  ٚپغٕب٘س زر ازأ ٝثزرعی ؽس ٜاعت.

̇  :تغییز وبالٞبی ٔضز عزا٘ ٝزر سٔبٖ t؛
 :ؽست ٔقزف ا٘زصیٞبی فغیّی زر ع َٛسٔبٖ؛
 :تِٛیس عزا٘ٔ ٝیثبؽس و ٝزر راثغ )6( ٝثزرعی ؽس ٜاعت؛
 :زرفس تغییزات وبالٞبی ٔضز؛ 

 :زرفس تغییزات وبالٞبی ٔضز ٘غجت ث ٝتِٛیس؛ 

 :زرفس تغییزات وبالٞبی ٔضز ٘غجت ث ٝعزٔبیٌٝذاری زر ثرؼ تحمیك  ٚتٛعؼٝ؛ 
لغٕت

زر ایٗ راثغ ٝخذة پغٕب٘س تٛعظ ٔحیظ زر ٞز زٚر ٜرا ٘ؾبٖ ٔیزٞس .پبرأتز

ضزیت خذة ٔحیظ ٔیثبؽس.
ثب تٛخ ٝث ٝایٗ راثغ ٝاٌز

ثبؽس ثب رؽس التقبزی  ٚافشایؼ تِٛیس ویفیت ٔحیظ

سیغتوبٞؼ ٔییبثس (پغٕب٘س افشایؼ ٔییبثس) .ایٗ اتفبق تب یه عغح اس آعتب٘( ٝ

)
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رخ ٔیزٞس وٝاس ایٗ عغح ث ٝثؼس ویفیت ٔحیظسیغت ثب افشایؼ تِٛیس ثٟجٛز ذٛاٞس یبفت
) ) وبٞؼ ٔییبثس).

(

فزك ٔیؽٛز و ٝعٛز ثٍٙبٛٔ ٜرز ثزرعی اس تفبضُ زرآٔسٞب ٞ ٚشیٞٝٙبی ثٍٙبٔ ٜحبعجٝ
ٔیؽٛز ،ثٙبثزایٗ عٛز عزا٘ ٝثٍٙب ٜث ٝفٛرت سیز ذٛاٞس ثٛز.
)

()8

(

)

(𝜋

ثب فزك رلبثتی ثٛزٖ ثٍٙبٜٞبی تِٛیسی  ٚزر٘تید ٝآٖ عٛز ففز ثٍٙبٜٞبی تِٛیسی ،ثب تٛخٝ
ث ٝؽزایظ اِٚی ٝثٟیٝٙعبسی رٚاثظ ( )9تب ( )12را ذٛاٞیٓ زاؽت.
f rk

()9
()10
()11



()12



f 



f 
w f

و ٝاس ایٗ رٚاثظ زر لغٕتٞبی ثؼس اعتفبز ٜذٛاٞس ؽس.
 .4-4دولت

زرآٔسٞب ٔ ٚربرج زِٚت ث ٝتزتیت ثب راثغٞٝبی (ٔ )14( ٚ )13ؾرـ ٔیٌززز.
()13
()14
و ٝزر ایٗ رٚاثظ ٔتغیزٞب  ٚپبرأتزٞبی اٍِ ٛث ٝفٛرت سیز تؼزیف ٔیؽٛز:
 :IGزرآٔس زِٚت

٘ :زخ ٔبِیبت ثز ارسػ افشٚزٔ( ٜقزف)
ٔ :ربرج زِٚت
ٔ :ربرج ٔقزفی زِٚت
 :gزرآٔس ٘فتی زِٚت

𝜏
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زر رٚاثظ ( )14( ٚ )13فزك ٔیؽٛز وٞ ٝسف زِٚت اس ٞشی ٝٙثزای تحمیك  ٚتٛعؼ ٝوغت
عٛز ٕ٘یثبؽس.
ٔتغیزٞب  ٚپبرأتزٞبی زیٍز ایٗ رٚاثظ زر لغٕتٞبی لجُ تؼزیف ؽس ٜاعت .ثب فزك ایٗ
و ٝزِٚت ث ٝا٘ساس  ٜزرفس اس ارسػ افشٚز ٜرا ث ٝث ٝثرؼ تحمیك  ٚتٛعؼ ٚ ٝث ٝا٘ساس ٜزرفس
اس زرآٔس را ثٔ ٝربرج ٔقزفی اذتقبؿ ٔیزٞس ،راثغ )15( ٝرا ذٛاٞیٓ زاؽت.
()15

𝜎

اس عزفی ثب فزك وغزی ثٛزخٝای ث ٝا٘ساس BD ٜراثغ )16( ٝرا ذٛاٞیٓ زاؽتٕٞ .چٙیٗ ثب
تٛخ ٝث ٝراثغ )17( ٝوغزی ث ٝا٘ساس  ٜزرفس اس زرآٔسٞبی زِٚت زر ٘ظز ٌزفتٔ ٝیؽٛز؛ زر
فٛرتی و 0 ٝثبؽس ،وغزی ثٛزخ ٚ ٝزر فٛرت ٔ  0بساز ثٛزخ ٝذٛاٞیٓ زاؽت.
()16
()17
ثب تٛخ ٝث ٝراثغ )17( ٚ )13( ٝذٛاٞیٓ زاؽت:
)
)

()18

(
𝜎

)
(

)

(
(

𝜏 )

𝜎
𝜎

(

یؼٙی فزك ٔیوٙیٓ و Ioil f ٝثبؽس؛ یؼٙی ٘ ؾبٖزٙٞس٘ ٜغجت زرآٔسٞبی ٘فتی ثٝ
تِٛیس ثرؼ ذقٛفی ٔیثبؽس؛ ثٙبثزایٗ ثب تٛخ ٝث ٝراثغ )18( ٚ )3( ٝذٛاٞیٓ زاؽت:
()19

̇ ()(1)fnk() 𝜏c

زر ازأ ٝث ٝحُ اٍِٛی ثغظ زاز ٜؽسٔ ٚ ٜحبعج٘ ٝزخ ٔبِیبت ثٟی ٝٙزر حبِت پبیب ذٛاٞیٓ
پززاذت.
 .3برآورد و تحلیل مذل
زر ازأ ٝث ٝحُ  ٚثغظ اٍِ ٛثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝذب٘ٛار ث ٝز٘جبَ حساوثزعبسی ٔغّٛثیت ثیٗ
زٚرٜای اعت ،پززاذتٔ ٝیؽٛزٕٞ .شٔبٖ ثٍٙب ٜث ٝحساوثزعبسی عٛز ٔیپززاسز  ٚزِٚت ثب
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زریبفت ٔبِیبت ثز ارسػ افشٚزٕٞ ٚ ٜچٙیٗ زرآٔسٞبی ٘فتیٔ ،مساری اس زرآٔس را زر ثرؼ
تحمیك  ٚتٛعؼ ٝزر خٟت ثٟجٛز وبالٞبی ٔضز عزٔبیٌٝذاری ٔیوٙس .زر ایٗ لغٕت ث ٝز٘جبَ
ٔحبعج٘ ٝزخٞبی ثٟیٔ ٝٙبِیبت ثز ارسػ افشٚز ٜثب تٛخ ٝث ٝحساوثز رفبٔ ٜقزفوٙٙسٞ ٜغتیٓ.
ذب٘ٛار ث ٝز٘جبَ حساوثزعبسی ٔغّٛثیت ثیٗزٚرٜای (راثغ )1 ٝثب تٛخ ٝث ٝلیس ثٛزخ ٝراثغ)19( ٝ
ٕٞ ٚچٙیٗ لیس وبالٞبی ٔضز زر راثغٔ )7( ٝیثبؽس؛ ثٙبثزایٗ ثب تٛخ ٝثٔ ٝغأِ ٝحساوثزعبسی
ثٍٙب( ٜرٚاثظ ٔ ٚ )12 - 9حسٚزیت ثٛزخ ٝزِٚت (راثغ )18 ٝثزای ٔحبعج٘ ٝزخ ثٟیٔ ٝٙبِیبت ثز
ارسػ افشٚز ٜث ٝز٘جبَ ثٟیٝٙعبسی ٔغأِ ٝسیز ٞغتیٓ.
)

()20

(

∫

) (

()21

s.t
(

)

̇ ()(1)f n k
() 𝜏c

()22

̇

()23

=)f(k, e, a

()24
𝜏 )

()25

w f

()26

(

𝜎

f 

f rk, f 

ٔٙظٛر اس حُ ایٗ ٔغئّ ،ٝحساوثزعبسی زیٙبٔیىی ٔتغیز وٙتزَ ٔقزف ذب٘ٛار ( ،)cا٘زصی ()e
 ٚعزٔبیٌٝذاری زر تحمیك  ٚتٛعؼ )a( ٝاعتٕٞ .چٙیٗ ٔتغیز ٚضؼیت عزٔبی ٚ )k( ٝوبالٞبی
ٔضز(ٔ )pیثبؽسٔ .تغیزٞبی ٚٓٞضؼیت (  )ƛ ƛزر ٘ظز ٌزفتٔ ٝیؽٛز .ثزای ثزرعی ؽزٚط
حساوثزعبسی تبثغ ٕٞیّت ٖٛتٙشیُ ؽس ٜث ٝحبَ را تؾىیُ زاز ٚ ٜؽزٚط اِٚی ٝحساوثزعبسی را
ٔی٘ٛیغیٓ .زر ایٗ حساوثزعبسی ثب تٛخ ٝثٛ٘ ٝع تٛاثغ زر ٘ظز ٌزفت ٝؽس ٜؽزط تزا٘غٛرعبِیتی
ثزلزار ذٛاٞس ثٛز .پظ اس ٘ٛؽتٗ ؽزایظ اِٚی ٝحساوثزعبسی  ٚا٘دبْ ػّٕیبت خجزی ٔمسار ثٟیٝٙ
٘زخ ٔبِیبت ثز ارسػ افشٚز )𝜏 ( ٜزر حبِت پبیب ث ٝفٛرت سیز لبثُ ٔحبعجٔ ٝیثبؽس.
()27

)

()

(

) )
)

(
()

()
(

)

()

(

(

𝜏
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زر ایٗ راثغ ٝتٕبْ پبرأتزٞب زر لغٕتٞبی لجُ تؼزیف ؽسٛٔ ٚ ٜرز ثزرعی لزارٌزفت ٝاعت.
تٟٙب زر ایٗ راثغٝ

٘زخ رؽس التقبزی ثز٘بٔٝریشیؽس ٜزر حبِت پبیب ٔیثبؽس .زر ازأٝ

تغییزات ٘زخ ٔبِیبت ٘غجت ث ٝؽؼٛر اختٕبػی وبالٞبی ٔضز  ٚتِٛیس ٟ٘بیی عزٔبیٔ ٝحبعجٚ ٝ
تؼییٗ ػالٔت ؽس ٜاعت .زر لغٕت ( )5اس ایٗ راثغ ٝثزای ٔحبعج٘ ٝزخ ثٟیٔ ٝٙبِیبت ثز ارسػ
افشٚز ٜثزای التقبز ایزاٖ زر عٙبریٞٛبی ٔرتّف اعتفبز ٜؽس ٜاعت.
 .5-3حساسیت نرخ مالیات بهینه نسبت به شعور اجتماعی کاالهای مضر

زر ایٗ ثرؼ ث ٝثزرعی ػالٔت تغییزات ٘زخ ٔبِیبت ٘غجت ث ٝؽؼٛر اختٕبػی وبالٞبی ٔضز
پززاذت ؽس ٜاعت .ثب ٔؾتكٌیزی اس راثغ٘ )27( ٝغجت ث ٝذٛاٞیٓ زاؽت.
)

()28

() )
)

(
()

(

)

(

(

ثب فزك تٛاسٖ ثٛزخ ) ;0( ٝراثغ )29( ٝتغییزات وبالٞبی ٔضز ٘غجت ث ٝؽؼٛر اختٕبػی
وبالٞبی ٔضز را ٘ؾبٖ ٔیزٞس:
)

()29

() )
)

(
()

(
(

زر ایٗ راثغ ٝػالٔت ٞز خشء ٔؾرـ ؽس ٜاعت؛ ثٙبثزایٗ ػالٔت 
)

)

(

تٟٙب ث ٝػالٔت

( ػجبرت ثغتٍی زارز؛ ثٙبثزایٗ ذٛاٞیٓ زاؽت:

()30

ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝزر راثغٔ )30( ٝؾرـ ؽس ٜاعت ،ػالٔت تغییزات ٘زخ ٔبِیبت ٘غجت ثٝ
ؽؼٛر اختٕبػی وبالٞبی ٔضز(

) تٟٙب ثغتٍی ث ٝپبرأتزٞبی تبثغ وبالٞبی ٔضز زارز .زر ثرؼ

پٙدٓ حغبعیت ٘زخ ٔبِیبت ثزارسػ افشٚز٘ ٜغجت ث ٝؽؼٛر اختٕبػی زر عٙبریٞٛبی ٔرتّف
ثزای التقبز ایزاٖ ث ٝفٛرت تدزثی ثزرعی ذٛاٞس ؽس (ؽىُ .)3
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 .2-3حساسیت نرخ مالیات بهینه نسبت به تولیذ نهایی سرمایه

زر ایٗ لغٕت ث ٝز٘جبَ ثزرعی تغییزات ٘زخ ٔبِیبت ثٟی٘ ٝٙغجت ث ٝتِٛیس ٟ٘بیی عزٔبیٞ ٝغتیٓ .ثب
ٔؾتكٌیزی اس راثغ٘ )27( ٝغجت ث r ٝذٛاٞیٓ زاؽت:
) )

()31

(

)

()
()

)

()

(

(

(

ثب فزك تٛاسٖ ثٛزخ ) =0 ( ٝراثغ )32( ٝرا زاریٓ:
) )

()32

(

()

)
()

)

()

(

زر ایٗ راثغ ٝػالٔت ٞز خشء ٔؾرـ ؽس ٜاعت .ػالٔت
)

𝜌

)

()𝜍

(

(

ث ٝػالٔت

𝜍(

( ثغتٍی زارز.
)
)

()33

(
(

()
)

)

(
(

()

ثٙبثزایٗ ثز اعبط راثغ )33( ٝتغییزات ٘زخ ٔبِیبت ٘غجت ث ٝتِٛیس ٟ٘بیی عزٔبی ٝث ٝػٛأُ
ٔرتّف اختٕبػی ٕٞ ٚچٙیٗ پبرأتزٞبی تبثغ وبالٞبی ٔضز ثغتٍی زارز.
 .4-3حساسیت نرخ مالیات بهینه نسبت به نرخ رشذ اقتصادی

زر ایٗ لغٕت ث ٝز٘جبَ ثزرعی تغییزات ٘زخ ٔبِیبت ثٟی٘ ٝٙغجت ث٘ ٝزخ رؽس التقبزی زر حبِت
پبیب ٔیثبؽیٓ .ثب ٔؾتكٌیزی اس راثغ٘ )27( ٝغجت ثٝ
()34

ذٛاٞیٓ زاؽت:
))
)

()
()

(

(

(

ثب فزك تٛاسٖ ثٛزخ )0( ٝراثغ )35( ٝرا زاریٓ:
()35

))

زر ایٗ راثغ ٝػالٔت ٞز خشء ٔؾرـ ؽس ٜاعت .ػالٔت
ثغتٍی زارز.

)

()
()

(

(

(

ث ٝػالٔت فٛرت وغز
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زر فٛرت ٔٙفی ثٛزٖ فٛرت وغز ذٛاٞیٓ زاؽت:
𝜍

)

()𝜍

(

)

()36

𝜍
()𝜍

𝜍
()𝜍

)

)

()𝜍

(

𝜍

(

(

ثب تٛخ ٝث ٝراثغ )36( ٚ )35( ٝذٛاٞیٓ زاؽت:
)

()

(

<0

()37
)

()

(

>0

ثٙبثزایٗ ثز اعبط راثغ )37( ٝتغییزات ٘زخ ٔبِیبت ٘غجت ث٘ ٝزخ رؽس التقبزی ث ٝػٛأُ
ٔرتّف اختٕبػی ٕٞ ٚچٙیٗ پبرأتزٞبی تبثغ وبالٞبی ٔضز ثغتٍی زارز .زر لغٕت پٙدٓ ثٝ
ثزرعی ایٗ تغییزات ثزای التقبز ایزاٖ ث ٝفٛرت تدزثی پززاذت ٝؽس ٜاعت (ؽىُ .)1
 .1نتایج و تحلیل آماری
زر ایٗ ثرؼ زر اثتسا پبرأتزٞبی ٔزثٛط ث ٝالتقبز ایزاٖ ثزرعی  ٚپظ اس آٖ ثب تٛخ ٝث ٝایٗ
پبرأتزٞب ثٔ ٝحبعجٔ ٝمبزیز ثٟی٘ ٝٙزخ ٔبِیبت ثز ارسػ افشٚز ٜذٛاٞیٓ پززاذت .زر ٔحبعج٘ ٝزخ
ٔبِیبت ثز ارسػ افشٚز ٜثٟی ٝٙز ٚحبِت زر٘ظز ٌزفت ٝؽس ٜاعت .زر یه عٙبری ٛثٔ ٝحبعج٘ ٝزخ
ٔبِیبت ثز ارسػ افشٚز ٜثب ٚخٛز وبالٞبی ٔضز  ٚزر ٘ظزٌزفتٗ وبالٞبی ٔضز  ٚزر عٙبریٛی
زیٍز وبالٞبی ٔضز اس اٍِ ٛحذف ؽس ٜاعت.
ثب تٛخ ٝثٔ ٝتغیزٞب  ٚپبرأتزٞبی ٔٛخٛز  ٚاعتفبز ٜاس رٚاثظ (ٔ )27مسارٞبی ثٟی٘ ٝٙزخ
ٔبِیبت ثز ارسػ افشٚز ٜثزای التقبز ایزاٖ ٔحبعج ٝؽس ٜاعت٘ .تبیح ٘ؾبٖزٙٞس ٜایٗ ٔٛضٛع
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اعت و٘ ٝزخ ثٟیٔ ٝٙبِیبت ثز ارسػ افشٚز ٜثزای التقبز ایزاٖ ثب ٚخٛز وبالٞبی ٔضز  ٚزر ٘ظز
ٌزفتٗ پغٕب٘سٞب  21زرفس  ٚثس ٖٚزر ٘ظز ٌزفتٗ آٟ٘ب زر اٍِ 19 ،ٛزرفس اعت.1
زر ٕ٘ٛزار (ٔ )1بِیبت ثز ارسػ افشٚز ٜثٟی٘ ٝٙغجت ث٘ ٝزخٞبی رؽس التقبزی ٔتفبٚت زر زٚ
عٙبری ٛثب وبالٞبی ٔضز  ٚپغٕب٘س  ٚثس ٖٚوبالٞبی ٔضز  ٚپغٕب٘س ثزای التقبز ایزاٖ رعٓ ؽسٜ
اعت .ثب تٛخ ٝث ٝایٗ ٕ٘ٛزار ثزای زاؽتٗ رؽس التقبزی ثبالتز ثبیس ٘زخ ٔبِیبت ثز ارسػ افشٚزٜ
ثٟی ٝٙافشایؼ یبثسٕٞ .چٙیٗ ثب زر٘ظزٌزفتٗ وبالٞبی ٔضز  ٚپغٕب٘س ایٗ ٕ٘ٛزار ث ٝثبال ٔٙتمُ
ذٛاٞس ؽس .ثب تٛخ ٝث ٝایٗ ٕ٘ٛزار ثزای زاؽتٗ ٘زخ رؽسی  10زرفس٘ ،زخ ثٟیٔ ٝٙبِیبت ثز
ارسػ افشٚز ٜثبٚخٛز وبالٞبی ٔضز  ٚپغٕب٘س ث 38 ٝزرفس  ٚثس ٖٚزر٘ظز ٌزفتٗ وبالٞبی ٔضز
 ٚپغٕب٘س زر اٍِ ٛث 36 ٝزرفس ثبیس افشایؼ یبثس.
الگو با فرض وجود کاالهای مضر و پسماند

الگو بدون کاالهای مضر و پسماند
0.7

٘زخ رؽس التقبزی ثز٘بٔٝریشی ؽسٜ

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

نرخ بهینه مالیات بر ارزش افسوده

0.6

نرخ رشذ اقتصادی

نمودار  .5تغییرات نرخ بهینه مالیات بر ارزش افسوده نسبت به رشذ اقتصادی در دو سناریو برای ایران

ٕ٘ٛزار (ٔ )2مبزیز ٘زخ ٔبِیبت ثز ارسػ افشٚز ٜثٟی ٝٙثز اعبط زرآٔسٞبی ٘فتی زر
عٙبریٞٛبی ٔرتّف وبالٞبی ٔضز  ٚپغٕب٘س ثزای التقبز ایزاٖ را ٘ؾبٖ ٔیزٞس .ثب تٛخ ٝث ٝایٗ
ٕ٘ٛزار زر فٛرت وبٞؼ زرآٔسٞبی ٘فتی ثزای ثبلی ٔب٘سٖ زر حبِت پبیب ٕٞ ٚچٙیٗ حبِت ثٟیٝٙ
1

ثب تٛخ ٝث ٝراثغ )2( ٝزر فٛرتی ؤ ٝمسار εثزاثز ففز زر ٘ظز ٌزفت ٝؽٛز ،آِٛزٌی اس اٍِ ٛحذف ٔیؽٛز  ٚآِٛزٌی ثز
ٔغّٛثیت فزز تبثیزی ٘رٛاٞس زاؽت .زر ایٗ فٛرتٔ ،الحظبت سیغت ٔحیغی زر اٍِ ٛزر٘ظز ٌزفتٕ٘ ٝیؽٛز.
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ثٍٙب ٜث ٝفٛرت ٕٞشٔبٖ ٔبِیبت ثز ارسػ افشٚز ٜثبیس افشایؼ یبثس٘ .شِٚی ثٛزٖ ایٗ ٕ٘ٛزار ثٝ
ایٗ زِیُ اعت و ٝثب وبٞؼ زرآٔسٞبی ٘فتی زِٚت ،زرآٔسٞبی زِٚت وبٞؼ ٔییبثس .ثب تٛخ ٝثٝ
ایٙى ٝافشایؼ وغزی ثٛزخٕٞ ٚ ٝچٙیٗ ٔربرج زِٚت زر ایٗ عٙبری ٛثبثت فزك ؽس ٜاعت،
ثٙبثزایٗ زِٚت ثبیس اس عزیك زریبفت ٔبِیبت ثزارسػ افشٚز ٜایٗ وبٞؼ زرآٔس را خجزاٖ وٙس.
ٔمسار ثٟی ٝٙثزای التقبز ایزاٖ زر ز ٚعٙبریٔ ٛرتّف زر ایٗ ٕ٘ٛزار ٔؾرـ ؽس ٜاعت.

اٍِ ٛثس ٖٚوبالٞبی ٔضز  ٚپغٕب٘س
0.6
0.5
0.4

ع ٟٓزرآٔسٞبی ٘فتی تحمك

0.3
0.2
0.1
0

٘زخ ثٟیٔ ٝٙبِیبت ثز ارسػ افشٚزٜ

اٍِ ٛثب فزك ٚخٛز وبالٞبی ٔضز  ٚپغٕب٘س

0.7

0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19

ع ٟٓزرآٔسٞبی ٘فتی اس تِٛیس ٘بذبِـ زاذّی ثس٘ ٖٚفت
نمودار  .2نرخ مالیات برارزش افسوده بهینه بر اساس درآمذهای نفتی در سناریوهای مختلف برای
اقتصاد ایران

ٕ٘ٛزار ( )3ثز اعبط عٙبریٞٛبی ٔرتّف ؽؼٛر اختٕبػی ثزای وبالٞبی ٔضز٘ ،زخ ثٟیٝٙ
ٔبِیبت ثز ارسػ افشٚز ٜرعٓ ؽس ٜاعت .ثز اعبط ایٗ ٕ٘ٛزار ثب افشایؼ ؽؼٛر اختٕبػی ٘زخ
ثٟیٔ ٝٙبِیبت ٘یش زر حبِت ثٟی ٝٙرفب ٜاختٕبػی ٔیتٛا٘س افشایؼ یبثس .ثب افشایؼ ؽؼٛر اختٕبػی
حغبعیت ٔغّٛثیت ٘غجت ث ٝوبالٞبی ٔضز افشایؼ ٔییبثس؛ ثٙبثزایٗ ثب وبٞؼ زر وبالٞبی ٔضز
ٔغّٛثیت ثیؾتز افشایؼ ذٛاٞس یبفت .ثب افشایؼ ٘زخ ٔبِیبت زرآٔسٞبی زِٚت افشایؼ ذٛاٞس
یبفت .ثب افشایؼ زرآٔسٞب ،زِٚت ٔیتٛا٘س ٞشی ٝٙزر تحمیك  ٚتٛعؼ ٝرا افشایؼ زٞس .افشایؼ
ٔربرج تحمیك  ٚتٛعؼ ٝثٔ ٝؼٙی وبٞؼ زر وبالٞبی ٔضز ٔیثبؽس؛ ثٙبثزایٗ افشایؼ رفبٜ
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اختٕبػی را ثٕٞ ٝزا ٜذٛاٞس زاؽت؛ ثٙبثزایٗ ثب تٛخ ٝثٔ ٝغبِت یبز ؽسٕٞ ٜبٖ ٌ ٝ٘ٛؤ ٝؾبٞسٜ
ٔیؽٛزٕٛ٘ ،زار ٘زخ ٔبِیبت ثز ارسػ افشٚز٘ ٜغجت ث ٝؽؼٛر اختٕبػی ٔززْ ٘غجت ث ٝوبالٞبی
ٔضز ثبیس فؼٛزی ثبؽس .ثٙبثزایٗ ،حزوت ٕ٘ٛزار ( )3ثب زر ٘ظز ٌزفتٗ وبالٞبی ٔضز  ٚپغٕب٘س
ثب ایٗ تحّیُ لبثُ تٛخی ٝاعتٔ .مسار ؽؼٛر اختٕبػی ثزای التقبز ایزاٖ زر ؽزایظ و٘ٛٙی 0/2
ثزآٚرز ؽس ٜاعت؛ ثٙبثزایٗ ثب تٛخ ٝث ٝایٗ ٕ٘ٛزار ٔمسار ثٟیٔ ٝٙبِیبت ثز ارسػ افشٚز ٜثزای
التقبز ایزاٖ ثب ٚخٛز وبالٞبی ٔضز  ٚزر٘ظز ٌزفتٗ پغٕب٘س  21زرفس ٔیثبؽس.
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نمودار  .4نرخ مالیات بر ارزش افسوده بهینه بر اساس سناریوهای مختلف شعور اجتماعی نسبت به
کاالهای مضر

 .9نتیجهگیری
ثب تٛخ ٝثٔ ٝتغیزٞب  ٚپبرأتزٞبی التقبز ایزأٖ ،مسار ثٟی٘ ٝٙزخ ٔبِیبت ثز ارسػ افشٚز ٜثزای
التقبز ایزاٖ ثب ٚخٛز وبالٞبی ٔضز  ٚزر٘ظزٌزفتٗ پغٕب٘سٞب  21زرفس  ٚثس ٖٚزر٘ظزٌزفتٗ
وبالٞبی ٔضز  ٚپغٕب٘س زر اٍِ 19 ٛزرفس ٔحبعج ٝؽس ٜاعت.
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تغییزات ٘زخ ٔبِیبت ثز ارسػ افشٚز٘ ٜغجت ث٘ ٝزخ رؽس التقبزی ،تِٛیس ٟ٘بیی عزٔبیٚ ٝ
زرآٔسٞبی ٘فتی ث ٝػٛأُ ٔرتّف اختٕبػی ٕٞ ٚچٙیٗ پبرأتزٞبی تبثغ وبالٞبی ٔضز ثغتٍی
زارز٘ .تبیح آ٘بِیش حغبعیت ثزای التقبز ایزاٖ زر ایٗ تحمیك ٘ؾبٖ ٔیزٞس و ٝثب افشایؼ ؽؼٛر
اختٕبػی ٘غجت ث ٝوبالٞبی ٔضز ٘زخ ثٟیٔ ٝٙبِیبت ٘یش زر حبِت ثٟی ٝٙرفب ٜاختٕبػی ثبیس افشایؼ
یبثس .ثزای زاؽتٗ رؽس التقبزی ثبالتز ثبیس ٘زخ ٔبِیبت ثز ارسػ افشٚز ٜثٟی ٝٙافشایؼ یبثس .ثزای
زاؽتٗ ٘زخ رؽسی ٔؼبزَ ثب  10زرفس٘ ،زخ ثٟیٔ ٝٙبِیبت ثزارسػ افشٚز ٜثب ٚخٛز وبالٞبی ٔضز
 ٚزر ٘ظز ٌزفتٗ پغٕب٘سٞب  38زرفس  ٚثس ٖٚزر ٘ظز ٌزفتٗ وبالٞبی ٔضز  ٚپغٕب٘س زر اٍِٛ
 36زرفس ٔیثبؽس .اِجت ٝایٗ ٘زخ فزفب ثب تٛخ ٝث٘ ٝزخ رؽس التقبزی  10زرفس زر ٘ظزٌزفتٝ
ؽس ٜاعت ،ثٙبثزایٗ ٕٔىٗ اعت و ٝثب تدبرة وؾٛرٞبی تٛعؼ ٝیبفت ٝعبسٌبر ٘جبؽس .زر فٛرت
وبٞؼ تِٛیس ٟ٘بیی عزٔبی ٝثزای ثبلی ٔب٘سٖ زر حبِت پبیب ٕٞ ٚچٙیٗ لیس ثٛزخٝای زِٚت ثٝ
فٛرت ٕٞشٔبٖ ٔبِیبت ثز ارسػ افشٚز ٜثبیس افشایؼ یبثس .زر فٛرت وبٞؼ زرآٔسٞبی ٘فتی
ثزای ثبلی ٔب٘سٖ زر حبِت پبیب ٕٞ ٚچٙیٗ حبِت ثٟی ٝٙثٍٙب ٜث ٝفٛرت ٕٞشٔبٖ ٔبِیبت ثز ارسػ
افشٚز ٜثبیس افشایؼ یبثس.
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