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چكیده
مالیات یکی از اجزای اصلی منابع درآمدی دولت را تشکیل میدهد .یکی از مهمترین منابع مالیاتی ،مالیات
بر حقوق است که تغییر نرخ آن میتواند آثار مختلفی بر متغیرهای اقتصادی داشته باشد .یکی از متغیرهاایی
که باید تأثیر مالیات بر حقوق بر آن مورد بررسی قرار گیارد ،رشاد اقتصاادی اسات .در ایان مقالاه ،جهات
بررسی اثرات اقتصادی مالیات بر حقوق ،از روش تعادل عمومی قابل محاسبه ( )CGEاستفاده شاده اسات.
معموالَ در مدلهای  ،CGEعمده دادهها از ماتریس حسابداری اجتماعی ( )SAMگرفته میشود .در مقاله
حاضر ،از جدیدترین ماتریس حسابداری اجتمااعی ایاران ،تهیاه شاده توساز مرکاز پاژوه هاای مجلاس
استفاده شده است .کدنویسی و حل مدل  CGEارائه شده ،با استفاده از بساته نار افازاری  GAMSانجاا
شده است .تحلیل سیاست در قالب سه سناریو انجا شده است کاه عبارتناد از :افازای
نرخ مالیات بر حقوق .نتایج حاصل از تحلیل سیاست ،بیانگر آن است که افزای
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نرخ مالیات بر حقوق اثار

منفی بر رشد اقتصادی ایران دارد ،اما این اثار ننادان قابال مهحناه نیسات .هماناین اجارای ایان سیاسات
موجب افزای

قیمت عوامل تولیاد (دساتمزد) ،کااه

اشاتغال نیاروی کاار و افازای

درآمادهای دولات

میگردد .همانین نتایج تحلیل حساسیت ،گویای دقت باالی مدل تحقیق و اطمینان از نتایج تحلیل سیاسات
میباشد.
واژگان كلیدی :مالیات بر حقوق ،رشد اقتصادی ،ماتریس حسابداری اجتماعی ( ،)SAMمدل تعادل
عمومی قابل محاسبه ( ،)CGEمدل الفگرن.
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 -1مقدمه
مالیات یکی از منابع اصلی درآمدی دولتها است ،بنابراین از نق

و جایگاه مهمی در اقتصاد

برخوردار است .میزان وصول درآمدهای مالیاتی و نگونگی استفاده دولت از این درآمدها ،هر
دو به یک اندازه مهم است .اتکا به درآمدهای نفتی و تداو این رویکرد طی سالهای متمادی
موجب بروز ناپایداری در بهبود شاخصهای اقتصادی ایران شده است ،به نحوی که کاه

قیمت

نفت به عنوان اصلیترین منبع درآمد دولت ،بسیاری از سیاستها و برنامههای دولت را به تعویق
انداخته است .مالیات یکی از اجزای اصلی منابع درآمدی دولت را تشکیل میدهد و بر همین
اساس همه ساله در تهیه الیحه بودجه سعی میشود که سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به سال قبل
افزای

یابد تا از این طریق ،درآمدهای مالیاتی بتواند جایگزین درآمدهای نفتی گردد .در این

راستا ،دولت در سالهای اخیر توانسته است اتکای خود به درآمدهای نفتی در بودجه کشور را کم
دهد .یکی از منابع مهم مالیاتی ،منبع

کند و سهم درآمدهای مالیاتی را به صورت نشمگیر افزای

مالیات بر حقوق است .طی سالهای اخیر درآمدهای حاصل از مالیات بر حقوق سهم عمدهای از
درآمدهای مالیاتی داشته است .طوری که از مجموع درآمدهای مالیاتی دولت ،در مجموع مالیات
بر حقوق سهم نزدیک به  01درصد را داشته است.
سهم درآمد مالیات بر حقوق از کل درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی طی سالهای  60تا ،79
در نمودار ( )0نشان داده شده است.
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نمودار  :1سهم درآمد مالیات بر حقوق از درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه عمومی
مأخذ :بانک مرکزی
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همانطور که مهحنه میشود سهم درآمدهای مالیات بر حقوق از درآمدهای مالیاتی دولت در
بودجه عمومی طی سالهای  60تا  79همواره باالتر از  9درصد بوده است و در سالهای پایانی به
 01درصد رسیده است .با توجه به بهبود زیر ساختها و الزامات وصول مالیات ،وصولی دولت از
محل این نوع مالیات روند افزایشی داشته است؛ به طوری که یک دهم از درآمدهای مالیاتی در
بودجه عمومی دولت در این سالها ناشی از درآمد مالیات بر حقوق بوده است .بنابراین یکی از
راههایی که دولت میتواند برتری درآمدهای مالیاتی بر درآمدهای نفتی را تثبیت کند ،مالیات بر
حقوق است.
اجرای هر سیاست اقتصادی پیامدهای گوناگونی برای اقتصاد کشور دارد .سیاستهای مالیاتی نیز
از این قاعده مستثنی نیستند .افزای

نرخ مالیات بر حقوق ،به عنوان سیاست مالیاتی مورد بررسی

در مقاله حاضر ،آثاری بر متغیرهای اقتصادی خواهد داشت که الز است جهت تصمیمگیری
درباره اجرا یا عد اجرای آن ،این آثار و پیامدها مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد .یکی از
متغیرهایی که باید تأثیر مالیات بر حقوق بر آن مورد بررسی قرار گیرد ،رشد اقتصادی است .رشد
اقتصادی یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کهن است که بیانگر شاخص پیشرفت اقتصاد یک
کشور است .مهک کمّی و قابل استناد برای سنج
رشد اقتصادی است .برای سنج

میزان و سرعت پیشرفت اقتصاد یک کشور،

این مسئله که آیا اقتصاد در یک دوره خوب عمل کرده است

یا نه ،به متغیر رشد اقتصادی در آن دوره توجه میشود (سرزعیم .)0 :2106 ،نرخ رشد اقتصادی،
سرعت افزای

یا کاه

تولید ناخالص داخلی و به تبع آن بهبود یا کاه

سطح رفاه و

برخورداری مرد را نشان میدهد .به عهوه شاخصهایی نون بیکاری و فقر نیز عموما تحت تأثیر
تولید و رشد اقتصادی قرار دارند ،به نحوی که رشد اقتصادی باالتر ،در بلندمدت به کاه
بیکاری و سطح فقر می انجامد .بنابراین اهمیت میزان تولید و رشد اقتصادی در هر جامعه ،دستیابی
به تولید بیشتر و نرخ رشد باالتر ،همواره دغدغه دولتها و ملتها بوده است .از این رو یکی از
مهمترین اهداف اقتصاد کهن که مورد تأکید تمامی دولتها و برنامهریزان اقتصادی در کشورهای
جهان میباشد ،دستیابی به رشد اقتصادی مداو و پایدار است (استادی.)000 :2100 ،
در ایران نیز رشد اقتصادی همواره مورد توجه دولتها و سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده
است ،طوری که در هر برنامه توسعه ،یکی از مهمترین شاخصهای توسعه کشور ،رشد اقتصادی
عنوان شده است .بنابراین در این مقاله تهش میشود تا با استفاده از روش تعادل عمومی قابل
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محاسبه ( -)0CGEکه برای بررسی آثار سیاستهای مالیاتی ،مناسب است -تأثیر افزای

نرخ

مالیات بر حقوق بر رشد اقتصادی ایران مورد بررسی قرار گیرد.
نوآوری مقاله حاضر را در دو مورد میتوان بیان کرد )0( :در زمینه تأثیر مالیات (به طور کلی) بر
رشد اقتصادی ،مطالعات داخلی متعددی با روشهای مختلف انجا شده است ،اما تاکنون مقالهای
با موضوع بررسی تأثیر مالیات بر حقوق بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش تعادل عمومی
قابل محاسبه نوشته نشده است و بررسی این موضوع با روش  CGEو مدل الفگرن ،مقاله جدیدی
در زمینه بررسی سیاست اصهح نرخ مالیات بر حقوق در ایران است؛ ( )2در مقاله حاضر از
جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعی ( )SAMایران به عنوان پایگاه داده تحقیق استفاده
میشود که در مقاالت پیشین با موضوع مالیاتی ،از این ماتریس استفاده نشده است.
ساماندهی مقاله بدین نحو است که پس از مقدمه ،در بخ
بخ

سو به پیشینه پژوه

دو  ،ادبیات تحقیق بیان میگردد.

شامل مطالعات خارجی و داخلی درباره موضوع اختصاص دارد.

روششناسی و معرفی مدل تحقیق و تصریح معادالت آن در بخ

نهار بیان میشود .بخ

پنجم به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از برآورد مدل تحقیق و تحلیل حساسیت میپردازد .در
نهایت در بخ

ششم نتیجهگیری و پیشنهادات سیاستی ارائه میشود.

 -2ادبیات تحقیق
 -1-2مالیات بر حقوق در جهان و ایران
یکی از مهمترین مالیاتها که در بسیاری از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته ،مالیات بر
حقوق است .مالیات بر حقوق 2مالیاتی است که به کارفرمایان یا نیروی کار تحمیل میشود و
معموالً به عنوان درصدی از حقوق پرداختی کارفرمایان به نیروی کار خود محاسبه میشود.
مالیات حقوق و دستمزد به طور کلی به دو دسته تقسیم میشود :پی

از پرداخت ،در قالب

کسورات از دستمزد دریافتی نیروی کار؛ پس از پرداخت ،به صورت مالیات پرداختی توسز
کارفرما بر اساس دستمزد نیروی کار .نوع اول مبلغی است که کارفرمایان مکلفند قبل از پرداخت
حقوق نیروی کار از آن کسر نمایند ،که با عناوینی مانند «مالیات مکسوره»« ،0مالیات بر اساس

1.

)Computable General Equilibrium (CGE
Payroll Tax
3. Withholding Tax
2.
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دریافتی شما» 0یا مالیاتی که باید بدهید ،و «مالیات بر اساس پرداختی شما» 2یا مالیاتی که مایلید
بدهید شناخته میشود و اغلب شامل مزایای پرداختی بابت مالیات بر درآمد ،اعانههای اجتماعی و
بیمههای مختلف (به عنوان مثال ،بیمه بیکاری و از کارافتادگی) میباشد .نوع دو مالیاتی است که
از محل بودجه شخصی کارفرما پرداخت میشود و رابطه مستقیمی با استخدا نیروی کار دارد .این
نوع مالیات میتواند شامل هزینههای ثابت باشد و یا به طور متناسب با حقوق و دستمزد نیروی کار
افزای

یابد .هزینههای پرداختی توسز کارفرما معموالً شامل بودجه کارفرمایان برای سیستم تأمین

اجتماعی ،درمان و سایر برنامههای بیمه میشود (سیمکویک .)2129-2126 :2105 ،0بر اساس
تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ،0مالیات بر حقوق و دستمزد به عنوان مالیاتی است که
توسز کارفرمایان ،کارمندان یا خودکارفرمایان ،5به صورت نسبتی از حقوق و دستمزد و یا به
صورت یک مبلغ ثابت برای هر نفر پرداخت میشود ،و به آن مزایای اجتماعی تعلق نمیگیرد.
نمونه هایی از این نوع مالیاتها عبارتند از :هزینه بیمه ملی پادشاهی انگلستان( 0که در سال 0799
وضع شد) ،مالیات حقوق و دستمزد سوئد ( )0707 -97و مشارکت اتری

در صندوق برابری بار

خانواده و مالیات جامعه .9مالیات بر حقوق یکی از مهمترین منابع مالیاتی است که در کشورهای
مختلف مورد توجه دولتها قرار دارد و به نسبتهای مختلف درآمد مالیاتی آنان را تشکیل
میدهد .در کشورهای عضو  OECDنسبت مالیات بر حقوق و دستمزد به تولید ناخالص داخلی به
طور میانگین برابر با  1/02درصد است ( .)OECD, 2021این نوع مالیات در کشورهای مختلف با
پایهها و نرخهای متفاوت اعمال میشود .به عنوان مثال در استرالیا دولت فدرال با روش PAYG

به اخذ مالیات بر درآمد اشتغال (مالیات حقوق و دستمزد نوع اول) میپردازد ،ولی ایاالت جداگانه
مالیات حقوق و دستمزد را از نوع دو وضع میکنند .در برزیل کارفرمایان ملز به نگه داشتن
 ٪00از حقوق کارمندان برای تأمین اجتماعی و درصد معینی به عنوان مالیات بر درآمد (طبق بند
مالیاتی قابل اجرا) هستند .کارفرما ملز است  ٪21دیگر از کل ارزش حقوق و دستمزد را به
سیستم تأمین اجتماعی اضافه کند .بسته به فعالیت اصلی شرکت ،کارفرما همانین باید در

1.

)Pay-As-You-Earn Tax (PAYE
)Pay-As-You-Go Tax (PAYG
)3. Simkovic (2015
)4. Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD
5. Self-Employed
6. United Kingdom National Insurance Surcharge
7. Austrian Contribution to the Family Burden Equalisation Fund and Community Tax
2.
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برنامههای آموزشی و بیمه با بودجه فدرال مشارکت کند (سیلوا و همکاران .)50 :2105 ،0در
سرزمینهای شمال غربی در کانادا مالیات حقوق و دستمزد  ٪2برای کلیه کارمندان اعمال
میشود .این نمونهای از نوع دو مالیات بر حقوق و دستمزد است ،اما برخهف سایر حوزههای
قضایی مستقیماً توسز کارمندان پرداخت میشود تا کارفرمایان .برخهف نوع اول مالیات حقوق و
دستمزد که در کانادا اعمال میشود ،هیچ معافیت اساسی شخصی وجود ندارد که زیر آن
کارمندان ملز به پرداخت مالیات نباشند .در نین ،مالیات حقوق و دستمزد مالیات خاصی است
که توسز کارفرمایان و نه کارمندان به استانها و مناطق پرداخت میشود .مالیات از حقوق نیروی
کار کسر میشود .دولت نین خود فقز یک مالیات (مالیات  PAYGیا پرداخت همانطور که
میخواهید) که از فی

حقوقی کارکنان کسر میشود که شامل عوارض و بیمههای دارویی است.

محاسبات و هزینههای مالیاتی از شهری به شهر دیگر نین متفاوت است و دادههای هر شهر ساالنه
به روز میشود .در فرانسه مالیات قانونی حقوق و دستمزد فقز شامل مشارکت کارمندان و
کارفرمایان در سیستم تأمین اجتماعی است .کسر مالیات بر درآمد از لیست حقوق و دستمزد
داوطلبانه است و میتواند توسز کارمند درخواست شود ،در غیر این صورت کارمندان دو بار
پی

پرداخت اجباری مالیات بر درآمد را در طول سال دارند که مستقیماً توسز سازمان مالیاتی

اخذ میشود .مالیات حقوق و دستمزد کارکنان از مالیاتهای اختصاص یافته برای سه شاخه
سیستم تأمین اجتماعی تشکیل شده است و شامل هر دو پوش

اساسی و تکمیلی است .درصدهای

مختلف بسته به آستانههایی که نندین برابر سقف درآمد تأمین اجتماعی هستند اعمال میشود که
طی سالهای مختلف تغییر میکند .در آلمان ،کارفرمایان موظفند ماهانه مالیات حقوق و دستمزد
را از پرداختیها کسر کنند .در صورت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد ساالنه ،مالیات دستمزد
مکسوره به عنوان پی

پرداخت مالیات بر درآمد کارمند واجد شرایز در ننر گرفته میشود .نرخ

واقعی مالیات ،بستگی به درآمد شخصی کارمند و طبقه مالیاتی که کارمند (و شریک زندگی او)
انتخاب کرده است دارد .عهوه بر آن ،کارمندان و کارفرمایان در آلمان باید برای استفاده از
مزایای تأمین اجتماعی مبالغی را بپردازند .سیستم تأمین اجتماعی از نهار بیمه (بیمه سالمندان ،بیمه
بیکاری ،بیمه درمانی و بیمه مراقبتهای پرستاری) تشکیل شده است که سهم آنها (تقریباً) به طور
مساوی بین کارفرما و کارمند تقسیم میشود .در هنگ کنگ ،مالیات بر حقوق  ٪05است .بسته به
)Silva (2015

1.
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درآمد ،کارفرمایان در طبقات مختلف مالیاتی قرار میگیرند .در انگلستان ،مالیات بر درآمد حقوق
( )PAYEو مشارکتهای بیمه ملی کارمندان نمونههایی از نوع اول مالیات بر حقوق هستند ،و
مشارکتهای بیمه ملی کارفرمایان نمونهای از نوع دو مالیات حقوق و دستمزد است .در یونان
کارفرما موظف است مانند بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مالیات حقوق را از دریافتی
کارمند کسر کرده و کمکهای بیشتری به امنیت اجتماعی کند .سهم کارفرما و کارمند به ترتیب،
 ٪26و  ٪00از حقوق و دستمزد است (کسلمن.)06-60 :0770 ،0
در ایران نیز مالیات بر حقوق یکی از منابع مالیاتی است که سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس
قانون مالیاتها ی مستقیم نسبت به اخذ آن به صورت کسر از حقوق کارمندان و همانین دریافت
لیست حقوق و رسیدگی و تشخیص اقدا مینماید .بر اساس ماده  62قانون مالیاتهای مستقیم،
«درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم
نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجا یافته به طور نقد یا غیر نقد
تحصیل میکند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است» .مطابق ماده  60ق« :2 . .درآمد مشمول
مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد ،یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم
از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون» .تا مبلغ
مشخصی از میزان حقوق و مزایای دریافتی شامل معافیت میشود و مازاد بر آن مطابق نرخهای
مشخص مشمول مالیات بر حقوق میگردد .میزان معافیت مالیات بر درآمد ساالنه مشمول مالیات
حقوق از یک یا نند منبع ،هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص میشود (ماده  60ق .) . .نرخ
مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده ( )60این قانون و
تا هفت برابر آن مشمول مالیات ساالنه ده درصد ( )01%و نسبت به مازاد آن بیست درصد ()21%
است (ماده  65ق .) . .بر اساس ماده  60ق ، . .پرداختکنندگان حقوق هنگا هر پرداخت یا
تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ( )65این قانون محاسبه و کسر و تا پایان
ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نا و نشانی دریافتکنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور
مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقز تغییرات را صورت دهند (سازمان امور مالیاتی کشور،
.)50-50 :2100

)Kesselman (1996

 .2مننور از «ق » . .عبارت «قانون مالیاتهای مستقیم» است.
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سقف معافیت مالیاتی ساالنه حقوق در ایران از سال  0061تا  0077تغییراتی داشته است که در
جدول ( )0نشان داده شده است:
جدول  :1معافیت مالیاتی حقوق از سال  1108تا 1199
سال

معافیت ماهانه
0651111

3108

معافیت ساالنه
0201111

معافیت ماهانه
111،521

سال
0071

معافیت ساالنه
56211111

3103

09011111

0051111

0070

00111111

5511111

3108

07211111

0011111

0072

011111111

6000000

3101

20111111

0951111

0070

021111111

01111111

3108

22611111

0711111

0070

006111111

00511111

3108

25721111

2001111

0075

050111111

00111111

3108

29201111

2291111

0070

201111111

21111111

3108

27011111

2051111

0079

290111111

20111111

3100

51111111

0000009

0076

001111111

29511111

3108

52511111

0095111

0077

001111111

01111111

مأخذ :قوانین بودجه کل کشور در سالهای فوق و وب سایت سازمان امور مالیاتی کشور

مبالغ حقوق باالتر از سقف معافیت سالیانه ذکر شده در جدول ( ،)0در نرخ مالیاتی ضرب شده و
به عنوان مالیات بر حقوق اخذ میگردد .نرخ مالیات بر حقوق در ایران در برخی از سالهای فوق
تغییراتی داشته است .به عنوان مثال نرخ مالیات بر حقوق سال  0077در جدول ( )2نشان داده شده
است:
جدول  :2نرخ مالیات بر درآمد ساالنه مشمول مالیات حقوق سال 1199
از
0

درآمد مشمول مالیات حقوق (ريال)
تا
001111111

نرخ مالیات

نسبت به مازاد
اااااا

معاف

711111111

001111111

 01درصد

711111111

0201111111

711111111

 05درصد

0201111111

0611111111

0201111111

 21درصد

001111111

نسبت به مازاد 0611111111

 25درصد

مأخذ :وب سایت سازمان امور مالیاتی کشور

 -2-2مبانی نظری مالیات بر حقوق بر رشد اقتصادی
ادبیات رشد اقتصادی تا اوایل دهه  0771بر الگوسازی اقتصاد با یک تعادل بلندمدت تمرکز داشت
که در آن تولید سرانه ثابت در ننر گرفته میشد .بنابراین در نارنوب الگوهای رشد برونزا،

بررسی تأثیر مالیات بر حقوق بر رشد اقتصادی ایران 027

رشد اقتصادی خارج از سیستم تعیین میشد و سیاستهای دولت بر آن تأثیرگذار نبودند (آریسوی
و انلوکاپهن .)50 :2101 ،0الگوهای رشد نئوکهسیک (یا الگوهای رشد برونزا) داللت بر این امر
دارند که مالیات ستانی تنها بر سطح تولید موثر است و بر نرخ رشد اقتصادی تأثیر ندارد؛ زیرا در
نانوب این الگوها ،تولید در پی افزای

نهادههای فیزیکی مانند کار و سرمایه رشد میکند (لی و

گوردون .)0127 :2115 ،2با ظهور ننریه رشد درونزا ،عوامل درونزای موثر بر رشد اقتصادی
مورد توجه قرار گرفت .بدین ترتیب ،مالیات و مالیات ستانی هم به الگوی رشد درونزا وارد شد؛
نون مالیاتهای مختلف یا ابزارهای سیاستی دولت بر تعدادی از متغیرهای تعیینکنندة رشد
اقتصادی مانند سرمایهگذاری تأثیر میگذارند (میلز.)22 :2117 ،0
یکی از مهمترین موضوعات بحث برانگیز در اقتصاد ،رابطه مالیات با رشد اقتصادی و اینکه
نگونه مالیات رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد ،است .تئوریهای اقتصادی بیان میکنند
که گروههای مختلف مالیاتی اثرات متفاوتی بر اقتصاد بر جای میگذارند (فرامرزی و همکاران،
.)019 :2105
مالیات بر حقوق از طریق تغییر در ساعات کار توسز نیروی کار در سمت عرضه بازار کار از یک
سو ،و تغییر در تقاضای نیروی کار در سمت تقاضای بازار کار از سوی دیگر ،موجب تغییر در
دستمزد ،اشتغال ،تولید و رشد اقتصادی میگردد .ابتدا سمت عرضه نیروی کار را بررسی میکنیم:
بررسی آثار مالیات بر حقوق و دستمزد بر عرضه کار و اشتغال ،از مباحث مهم در اقتصاد بخ
عمومی است .مالیات بر حقوق میتواند میزان کار انجا شده توسز گروههای مختلف افراد جامعه
را تحت تأثیر قرار دهد و در تعیین سطح بیکاری جامعه نق

تعیینکنندهای ایفا نماید .با توجه به

اینکه نیروی کار یکی از مهمترین عوامل تولید در اقتصاد است ،مالیات بر حقوق و دستمزد
میتواند میزان سطح تولید کل و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد .بررسی تأثیر مالیات بر
حقوق بر عرضه کار ،با استفاده از اثر جانشینی و اثر درآمدی ناشی از تغییر درآمد کاری در نتیجه
وضع مالیات انجا میشود .افراد قبل از وضع مالیات ،با توجه به محدودیت بودجه زمانی خود ،به
دنبال حداکثر کردن مطلوبیت ناشی از درآمد و فراغت هستند .پس از وضع مالیات بر حقوق و
دستمزد ،دریافتی فرد کاه
است و با کاه

مییابد و این کاه

بدان معنی است که قیمت فراغت کاه

یافته

قیمت فراغت ،هزینه فرصت یک ساعت فراغت اضافی ،که در حقیقت درآمد از
1.

)Arisoy & Unlukaplan (2010
)Lee & Gordon (2005
)3. Myles (2009
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دست رفته است ،کاه

مییابد .اگر فراغت یک کاالی عادی تلقی شود ،تقاضا برای آن افزای

مییابد و در نتیجه فرد با جانشین ساختن فراغت به جای کار ،عرضه کار خود را کاه
این کاه

به دلیل اثر جانشینی رخ میدهد .بنابراین اثر جانشینی موجب کاه

میشود .از سوی دیگر ،با وضع مالیات بر حقوق و دستمزد ،دریافتی فرد کاه
درآمد ف رد مجبور به کاه
کار خود میشود .این افزای
افزای

میدهد.
عرضه کار

مییابد ،با کاه
عرضه

تقاضای خود برای تمامی کاالها ،از جمله فراغت ،و افزای

به دلیل اثر درآمدی رخ میدهد .بنابراین اثر درآمدی موجب

عرضه کار میشود .از بحثهای فوق میتوان نتیجه گرفت ،دو اثر جانشینی و درآمدی در

جهت عکس یکدیگر تغییر میکنند .به طور کلی ،نتیجه نهایی اثر مالیات بر حقوق بر عرضه کار
مبهم است و به میزان اثر جانشینی و درآمدی بستگی دارد .لیکن معموال در اکثر موارد ،اثر
جانشینی از اثر درآمدی قویتر است ،بنابراین وضع مالیات بر حقوق موجب کاه
میگردد .با کاه

عرضه کار

ساعات عرضه کار در اثر وضع مالیات بر حقوق ،منحنی عرضه نیروی کار به

سمت نپ و باال منتقل میشود و با فرض عد تغییر منحنی تقاضای نیروی کار ،موجب کاه
اشتغال و افزای

دستمزد میگردد .با کاه

مییابد ،که این کاه

مقارن با کاه

ساعات کار و اشتغال نیروی کار ،تولید نیز کاه

نرخ رشد اقتصادی است .در واقع افزای

حقوق از طریق جایگزین نمودن کار و فراغت ،موجب کاه

نرخ مالیات بر

ساعات کار و کاه

اشتغال ،تولید

و رشد اقتصادی میشود .در صورتی که سمت تقاضای بازار کار را در ننر بگیریم ،اگر مالیات بر
حقوق و دستمزد بر کارفرما تعلق گیرد ،موجب کاه

تقاضای نیروی کار و انتقال منحنی

تقاضای نیروی کار به سمت نپ و پایین خواهد شد که در تعامل با منحنی عرضه نیروی کار
منتقل شده به سمت باال و نپ ،موجب تشدید کاه

اشتغال ،تولید و رشد اقتصادی میگردد

(جعفری صمیمی000 -021 :2100 ،؛ دادگر019-000 :2106 ،؛ پژویان.)251-201 :2101 ،
 -1پیشینه تحقیق
 -1-1مطالعات خارجی
بنزرتی و هارجوک )2120( 0تأثیر کاه

مالیات حقوق و دستمزد بر میزان اشتغال در سطح

شرکت و نتایج ترازنامه آن را در دوران رکود اقتصادی برآورد کردند .آنها از کاه

مالیات بر

)Benzarti & Harjuc (2021

1.

بررسی تأثیر مالیات بر حقوق بر رشد اقتصادی ایران 000

حقوق و دستمزد در دو منط قه فنهند و شروع رکود بزرگ اقتصادی برای برآورد تأثیر رکود بر
شرکتهایی که با کاه

مالیات حقوق و دستمزد درگیر بودند ،استفاده کردند .آنها تخمین

زدند که قبل از رکود بزرگ ،کاه

مالیات بر حقوق و دستمزد تأثیرات محدودی بر اشتغال و

نتایج ترازنامه شرکتهای واقع در مناطق تحت بررسی داشته است.

لی و همکاران )2120( 0نحوه تأثیر اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر فرار شرکتهای نینی از
مالیات حقوق و دستمزد ،که توسز نمایندگان کم قدرت دریافت میشود را مورد بررسی قرار
دادند .آنان برآورد کردند که اجرای مالیات بر ارزش افزوده منجر به افزای

نشمگیر فرار مالیاتی

از حقوق میشود .بررسی ناهمگونی شرکتها و عکسالعمل واقعی آنان نشان داد که افزای

فرار

مالیاتی از حقوق عمدتا ناشی از بهینهسازی هزینه توسز شرکتهای خصوصی کونک و دنار
کمبود نقدینگی است .به عبارت دیگر ،شرکتها تهش میکنند افزای
مالیات بر ارزش افزوده را از طریق کاه

هزینه ناشی از اعمال

هزینه مالیات بر حقوق (به واسطه فرار مالیاتی) جبران

نمایند.
النگ )2121( 2در مطالعه خود تأثیر افزای

پایه درآمد برای مالیات حقوق و دستمزد در ایاالت

متحده بر دستمزد کارگران با دستمزد باال که نشان دهنده افزای

مالیات سرانه است ،را بررسی و

مشاهده نمود که در اکثر موارد ،دستمزدها مطابق با مدل کارایی -دستمزد افزای

یافته است.

بنابراین وی نتیجه گرفت که تحت یک مدل کارایی -دستمزد متعارف ،مالیات بر حقوق و
دستمزد که از کارفرما اخذ میشود ،دستمزد را افزای

میدهد.

سائز و همکاران )2107( 0در مقاله خود ،با استفاده از دادههای سازمانی به تجزیه و تحلیل میزان
کاه

مالیات حقوق و دستمزد کارفرمایان بزرگ برای کارگران جوان در سوئد پرداختند .آنان

افزای

مالیات بر حقوق را مشاهده نکردند .آنان بیان

نندانی در اشتغال جوانان بر اثر کاه

میکنند بنگاههایی که عمدتأ کارگران جوان را استخدا میکنند ،مشمول مالیات بیشتری
میشوند .در عکسالعمل به افزای
اعم از پیر و جوان افزای

مالیات ،این بنگاهها دستمزد کارگران خود را به طور کلی،

میدهند .به عبارت دیگر با افزای

نندانی نمیکند ولی دستمزد نیروی کار افزای

نرخ مالیات بر حقوق ،اشتغال تغییر

مییابد.

1.

)Li (2021
)Lang (2020
)3. Saez et al (2019
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اگبارکا و کائونیتب ) 2106( 0به بررسی سیاست کاه

مالیات بر حقوق و دستمزد پرداختی توسز

کارفرمایان سوئدی برای کارگران جوان در سال  2119تا  2117پرداختند .نتایج حاصل نشان داد
مالیات بر حقوق تأثیر معنادار ،مثبت ولی کونک بر سطح اشتغال و تأثیر معنادار ،منفی

که کاه

ولی کونک بر سطح دستمزد دارد.
سیلوا و همکاران ( )2105تاثیر سیاست جایگزینی مالیات جدید بر درآمد با نرخ  0یا  2درصد با
مالیات بر حقوق با نرخ  21درصد در کشور برزیل ،را با استفاده از یک مدل نئوکهسیک مورد
ارزیابی قرار دادند .آنان نشان دادند که با انجا این اصهحات ،مصرف کل و ارزش اسمی سها
شرکتهای استخدا کننده نیروی کار افزای

2

مییابد .همانین اشتغال در صنایع کاربر افزای

می باید .با این حال ،تحت سناریوی خنثی بودن درآمد دولت ،تأثیرات فوق تقریباً به طور کامل از
بین میرود ،که حاکی از کارآیی پایین این اصهحات است.

برانا و کوپر )2100( 0در تحقیق خود با استفاده از روش پرسشنامهای ،واکن
تا متوسز را به افزای

مالیات حقوق و دستمزد سال  2100و استرداد مالیات  2102آنها بررسی

کردند و نتیجه گرفتند که به ازای هر دالر افزای
کاه

افراد با درآمد کم

مالیات بر حقوق ،مصرف به اندازه  71دالر

مییابد و به ازای هر دالر استرداد مالیات ،مصرف کمتر از یک دالر ( 01سنت) افزای

مییابد  .به عبارت دیگر ،اخذ مالیات بر حقوق تأثیر بیشتری نسبت به استرداد آن بر سطح مصرف
دارد.
سجادی فر ) 2102( 0با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه و مدل درویس و

همکاران5

( )0760به ارزیابی اثرات مالیات بر حقوق در بخ های صنعت و معدن ایران پرداخت .وی با
افزای

نرخ مالیاتی از  5و  01درصد به  05درصد ،نتیجه گرفت که افزای

وجود افزای

ق ابل توجه درآمدهای دولت ،منجر به کاه

مالیات بر حقوق با

تولید ناخالص داخلی و سطح رفاه

خانوارها میشود.

1.

)Egebarka & Kaunitzb (2018
Capital Stock
)3. Bracha & Cooper (2014
)4. Sajadifar (2012
)5. Dervis (1981
2.
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کراسس و همکاران )2101( 0در مقاله خود تأثیر تغییرات مالیات بر حقوق و دستمزد را بر سطح
دستمزد و اشتغال در آرژانتین مورد بررسی قرار دادند .آنها با استفاده از دادههای آماری رسمی
در مناطق مختلف آرژانتین نشان دادند که تغییر در نرخ مالیات بر حقوق فقز تا حدی بر سطح
دستمزد تأثیر دارد و بر سطح اشتغال تأثیر نندانی ندارد.
بن مارکر و همکاران )2117( 2با استفاده از رویکرد تفاوت در اختهفات 0تأثیر کاه

01

درصدی مالیات بر حقوق و دستمزدِ معرفی شده در سال  2112در شمال سوئد را بر سطح اشتغال
ارزیابی کردند .آنان هیچ اثری از تغییر اشتغال در بین بنگاههای اقتصادی قبل و بعد از اصهحات
مشاهده نکردند .در حالی که به ازای یک درصد کاه
برای هر کارمند حدود  1/25درصد افزای

نرخ مالیات بر حقوق ،متوسز دستمزد

مییافت .آنان با گسترش تجزیه و تحلیل شامل امکان

ورود و خروج بنگاهها ،شواهدی از تأثیرات مثبت بر تعداد بنگاهها و تمایل به اثرات مثبت اشتغال
را پیدا کردند .همانین نتیجه گرفتند با وجود ورود و خروج بنگاهها ،میزان تأثیرپذیری دستمزد
کاه

مییابد.

کرون و همکاران )2116( 0تأثیر سیاست «یارانههای اشتغال با دستمزد پایین در مقابل دولت

رفاه»5

که از اواسز دهه  0771در فرانسه پیاده شده بود را بر اشتغال ،تولید و رفاه ارزیابی کردند .آنان با
مدلسازی یک مدل جستجوی تعادلی شامل دستمزد ،سرمایهگذاری انسانی ،بیکاری و توزیع
دستمزد و بهرهوری ،و با استفاده از دادههای فرانسه و شبیهسازیهای عددی نشان دادند که با
افزای

سرمایهگذاری در آموزش نیروی انسانی ،با وجود حداقل دستمزد کمتر از سطح بهینه،

می توان به سطح تولید باالتر دست یافت .همانین آنان نتیجه گرفتند که یارانههای مالیات بر حقوق
و دستمزد ،برای جلوگیری از تخصص در مشاغل با بهرهوری پایین ،رفاه را بی
دستمزد افزای

از کاه

حداقل

میدهد .به عبارت دیگر تاثیر سیاست یارانه مالیات بر حقوق و دستمزد بیشتر از

تاثیر سیاست کاه

حداقل دستمزد بر رفاه است.

 -2-1مطالعات داخلی
فتاحی و همکاران ( ) 2121در مقاله خود به مطالعه ابعاد مختلف سیستم حقوق و دستمزد ،شامل:
حسابداری حقوق و دستمزد ،واحد کارگزینی ،لیست حقوق و دستمزد ،هزینه حقوق و دستمزد،
1.

)Cruces (2010
)Bennmarker (2009
3. Difference in Differences
)4. Chéron (2008
5. Low-wage Employment Subsidies Versus the Welfare State
2.
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مالیات بر حقوق و دستمزد ،و حق بیمه حقوق ودستمزد پرداختند .ایشان در بخ

مالیات بر حقوق

و دستمزد ،نحوه محاسبه مالیات بر حقوق در ایران با توجه به نرخهای مختلف و معافیتهای ساالنه
را بیان نمودهاند.
برزگری و عبدی ( )2107در مطالعه خود به نحوه محاسبه مالیات بر حقوق بر اساس قوانین و
مقررات مالیاتی ایران پرداختهاند .آنان نکات مهم مالیات بر درآمد حقوق را بر اساس اظهار
ننرهای فنی و حقوقی و مالیاتی بر اساس هر ماده قانونی در مطالعه خود آوردهاند .همانین نحوه
ثبت حسابداری اقه مختلف هزینه حقوق و دستمزد را توضیح داده و سپس با طبقهبندی انواع
دریافتی های حقوق بگیران نحوه محاسبه مالیات بر حقوق را به طور کامل تشریح کردهاند.
مداح و سمیعی ( )2109در مقاله خود به بررسی اثر شوکهای مالی و پولی بر عملکرد سیستم
مالیاتی ایران در راستای تعیین نرخهای بهینه مالیات بر مصرف و مالیات بر حقوق و دستمزد ،با
استفاده از رویکرد تعادل عمومی با استفاده از الگوریتم ژنتیک پرداختند .آنان با اعمال سه نوع
شوک اقتصادی به مدل تعادل عمومی مورد بررسی ،نتیجه گرفتند که با وجود رانت جویی در
درآمدهای مالیاتی دولت ،مالیات بر مصرف بیشتر از سطح بهینه است ولی مالیات بر حقوق و
دستمزد بسیار کمتر از سطح بهینه عمل میکند.
فرهمندی ( )2100در مقاله خود تحت عنوان «آمار و آمارسازی ،مالیات حقوق» به مطالعه مالیات
بر حقوق در ایران پرداخته است و در این راستا به رفتار پرداختکنندگان مالیات بر حقوق در
زمینه آمارسازی برای آن اشاره نموده است.
تودشکی باقری و باقری ( )2102به تحلیل و بررسی جایگاه مالیات بر حقوق و دستمزد در
ارزش های اسهمی پرداختند .آنان ابتدا به تعریف و توضیح مالیات بر حقوق و دستمزد پرداخته و
نحوه محاسبه آن را بیان کردند و سپس با ورود به حوزه اقتصاد اسهمی و بیان ارزشهای اسهمی
در ارتباط با مالیات ،جایگاه مالیات بر حقوق را بر اساس آموزههای اسهمی مورد بررسی قرار
دادند.
دادگر و غفاری ( ) 2116به بررسی اثر مالیات بر حقوق بر توزیع درآمد در ایران در طول برنامه
سو توسعه پرداختند .آنان با استفاده از آمار هزینه خانوار ،شاخصهای ضریب جینی و سهم
دهکها از درآمد را محاسبه کردند و تغییرات این شاخصها بر اثر تغییر مالیات بر حقوق را با
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استفاده از مدلهای ترکیبی سهگانه  EGRمشاهده نمودند .نتایج مطالعه آنان نشان داد که مالیات
بر حقوق دارای اثر توزیعی مثبت است و به بهبود وضعیت توزیع درآمد کمک میکند.
اکباتان ( )2110در مقاله خود با عنوان «معافیت مالیات حقوق مبنای آستانه مالیاتی» با روش
توصیفی به بررسی ابعاد معافیت مالیاتی موضوع ماده  60قانون مالیاتهای مستقیم پرداخته است و
درباره جایگاه آن در منابع مالیاتی دیگر مانند مستغهت و مشاغل بحث نموده است.
بهاء الدین ( ) 2115به بررسی و محاسبه ظرفیت مالیات بر حقوق و دستمزد در استان فارس طی
سالهای  0001-0062با روش تجزیه و تحلیل آماری و رگرسیون پرداخت .وی نتیجه گرفت که
مالیات بر حقوق و دستمزد طی دوره تحقیق از کارایی باالیی برخوردار نبوده است و شکاف
عنیمی بین مالیات وصول شده و ظرفیت موجود وجود دارد ،به طوری که  00/0درصد از ظرفیت
موجود وصول نشده تلقی میشود که حاکی از نارساییهای بسیار در ساختار اجتماعی و اقتصادی
است.
جعفری صمیمی ( ) 0779عوارض ناشی از مالیات بر مزد و حقوق در یک الگوی دوبخشی را با
گسترش الگوی هاربرگر تحلیل نموده و نتیجه گرفته است که در اثر مالیات بر مزد و حقوق در
یک بخ
آن بخ

از یک الگ وی دو بخشی ،قیمت تولید در آن بخ
افزای

بدون توجه به کار یا سرمایهطلبی

مییابد .همانین درجه تحمل بار مالیات توسز هر عامل تولید بستگی به

سرمایهطلبی نسبی تولید در دو بخ

دارد.

 -4روش شناسی و الگوی تحقیق
در این مقاله ،جهت بررسی اثرات اقتصادی اجرای قانون آزمایشی مالیات بر حقوق از روش تعادل
عمومی قابل محاسبه ( )CGEاستفاده شده است .این روش یکی از روشهای تحلیل کمّی است
که در مقابل دامنة وسیعی از موضوعات سیاستی از قبیل :سیاستهای مالی به ویژه در حوزه
مالیات ،سیاستهای تجاری ،سیاستهای تثبیت ،تحلیل محیز زیست و غیره انعطافپذیر است و
میتواند نارنوب جامعنگری را برای بررسی آثار همه جانبة سیاستها فراهم نماید .در واقع،
یکی از بزرگترین مزیتهای مدل تعادل عمومی قابل محاسبه ،قابلیت آن در توضیح پیامدهای
اعمال تغییرات در پارامتر سیاستی خاص و یا ویژگیهای یک بخ

در کل اقتصاد است (طیبی و

مصری نژاد.)010 :2110 ،
مزیت دیگر مدلهای تعادل عمومی نسبت به مدلهای اقتصادسنجی ،وابسته نبودن این مدلها به
دادههای سری زمانی است .عهوه بر آن ،نارنوب اقتصاد خردی محکم مدلهای تعادل عمومی،
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که به طور کامل رفتار بهینهسازی عامهن اقتصادی را توصیف میکند ،این امکان را به این مدلها
میدهد که پایة تحلیلی قویتری داشته باشند و عهوه بر مدلهای اقتصادسنجی ،بر مدلهای داده-
ستانده نیز ترجیح داده شوند .در الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه ،اعمال هر سیاست در مدل از
طریق تغییر در پارامترهای برونزا صورت میگیرد .در این الگوها تغییر در برخی از پارامترهای
موجود در مدل نشاندهندة یک سیاست یا شوک است (نادران و فوالدی.)09 :2115 ،
در مدل تعادل عمومی قابل محاسبه ،معموالًَ منبع اطهعات ،ماتریسی است که آن را ماتریس
حسابداری اجتماعی ( )SAMمینامند .ماتریس حسابداری اجتماعی ،ماتریس مربعی است که هر
حساب در محل برخورد یک سطر و ستون قرار گرفته است .این ماتریس اطهعات عددی اقتصاد
را به طور جامع مورد بررسی قرار میدهد .هر درایه نشاندهنده پرداخت از حسابی است که روی
ستون قرار دارد به حسابی که روی سطر قرار گرفته است (اکبری مقد  .)05 :2117 ،ماتریس
حسابداری اجتماعی روابز بین بازیگران اصلی هر اقتصاد شامل :تولیدکنندگان ،عوامل تولید،
مصرفکنندگان ،نهادها ،و بازیگران خارجی را در قالب حسابهای طبقهبندی شده شامل :حساب
تولید ،حساب عوامل تولید ،حساب نهادها ،حساب انباشت (پسانداز) ،و حساب دنیای خارج نشان
میدهد( 0مننور و حقیقی.)60 :2100 ،
آخرین ماتریس حسابداری اجتماعی ایران مربوط به سال  0071است که توسز مرکز پژوه های
مجلس تهیه شده است ،که در مقاله حاضر از این ماتریس به عنوان منبع اطهعات استفاده میشود.
ماتریس حسابداری اجتماعی سال  0071ایران از نوعِ ماتریس مبتنی بر جدول داده -ستانده متقارن
است که با رویکرد «از کل به جزء» تدوین شده است .در تهیه این ماتریس از نهار نوع پایة آماری
استفاده شده است که عبارتند از :جدول آماری متقارن بخ

در بخ

با فرض تکنولوژی بخ

سال  ،0061آمار حسابهای ملی سال  0071مرکز آمار ایران ،سرشماری نفوس و مسکن سال
 0071مرکز آمار ایران ،و نتایج طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی
سال  0071مرکز آمار ایران .سایر پایههای آماری عبارتند از :گزارش عملکرد بودجه دولت برای
سال  ،0071آمارهای دریاف تی و پرداختی عوامل تولید و نهادها از دنیای خارج و به دنیای خارج
سال  0071بانک مرکزی جمهوری اسهمی ایران ،و آمارهای گمرک جمهوری اسهمی ایران سال
 0071در خصوص صادرات و واردات (بانویی و همکاران.)0-0 :2105 ،
 .0ساختار کلی ماتریس حسابداری اجتماعی در پیوست مقاله آمده است.
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با تکیه بر این اطهعات ،برای اطمینان از اعتبار مدل تحقیق ،کالیبراسیون مدل 0انجا میگیرد.
کالیبراسیون مدل ،فرایند محاسبة پارامترهای انتقال و سهم مورد استفاده در توابع مطلوبیت و تولید
مدل  CGEاست به گونهای که حل معادله ،دوباره همان تعادل اولیة دادههای مدل را به دست
دهد .سپس حل مدل کالیبره شده ،به عنوان تعادل مبنا مورد استفاده قرار میگیرد که نتایج آزمون
تجربی مدل با آن مقایسه میشود .ورودیهای فرایند کالیبراسیون ،پایگاه دادة مدل  CGEهستند
که اقتصاد را در تعادل اولیه توضیح میدهند (برفیشر.)92-90 :2100 ،
در نهایت ،شبیهسازی سیاست اعمال افزای

نرخ مالیات بر حقوق در مدل تحقیق انجا میشود

که شامل نند مرحله است :انتخاب پارامتر سیاستی در مدل (نرخ مالیات بر حقوق)؛ تعیین مقدار
اولیة پارامتر سیاستی؛ کالیبراسیون مقادیر اولیه؛ تغییر پارامتر سیاستی در مدل (اعمال سناریوهای
افزای

 %01 ،%5و  %05نرخ مالیات بر حقوق)؛ اجرای مجدد مدل و تعیین مقدار جدید متغیرهای

درون زا (شامل رشد اقتصادی)؛ و در نهایت محاسبه درصد تغییرات متغیرهای درونزا (تجزیه و
تحلیل اثرات افزای

نرخ مالیات بر حقوق بر رشد اقتصادی) .تمامی اعمال فوق ،در فضای

برنامهنویسی نر افزار  2GAMSانجا میشود.
 -1-4مدل تحقیق
مدل مورد استفاده در این تحقیق ،مدل استاندارد تعادل عمومی قابل محاسبه ( )CGEارائه شده
توسز الفگِرن و همکاران )2112( 0است .این مدل یکی از معروفترین مدلهای تعادل عمومی قابل
محاسبه است که به صورت استاندارد طراحی شده است .مدل  CGEاستاندارد الفگرن یک مدل
ایستا (یک دورهای) و یک کشوری 0با عوامل تولید ثابت نیروی کار و سرمایه است و هیچ بعد
پویا در مدل لحاظ نشده است .معادالت این مدل به نهار بخ

یا بلوک تقسیم میشوند که

عبارتند از :بلوک قیمت ،بلوک تولید و تجارت ،بلوک نهادها و بلوک قیدهای سیستم .البته
تعدیهت الز در معادالت مدل استاندارد به مننور هماهنگی آن با اقتصاد ایران صورت گرفته
است.
این مدل بر پایه اطهعات ماتریس حسابداری اجتماعی ( )SAMطراحی شده و شامل فعالیتهای
اقتصادی ،کاالها ،عوامل تولید و نهادها میشود .در این مدل نیروی کار ،سرمایه و نهادههای
1.

Model Calibration
)General Algebraic Modeling System (GAMS
)3. Lofgren (2002
2.

 .0مدل  CGEمیتواند یک کشوری یا نند کشوری باشد.
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واسطهای در فرایند تولید مورد استفاده قرار میگیرند .سپس ،کاالی تولید شده با استفاده از تابع
تبدیل با کش

ثابت ( )CETبه کاالی صادراتی و کاالی بازاری داخلی تبدیل میگردد.

مصرفکنندگان کاالهای مرکب را خریداری میکنند .این کاالهای مرکب یا از خارج وارد شده
و یا در داخل تولید می شوند .ترکیب واردات و تولید داخل ،توسز یک تابع تولید با کش
جانشینی ثابت ( )CESکه به تابع آرمینگتون 0معروف است مشخص میگردد .کشور مورد ننر
یک «کشور کونک» است که گیرنده قیمتهای جهانی صادرات و واردات در سطح ثابتی است.
با برقراری تعادل در قیدهای سیستم ،شامل تعادل در بازار عوامل تولید ،تعادل در بازار کاالهای
مرکب ،تعادل در بازار خارجی ،تعادل در بخ

دولتی و تعادل پسانداز -سرمایهگذاری ،تعادل

در کل سیستم برقرار میگردد .معادالت این مدل پس از تبیین و تصریح ،در بسته نر افزاری
 GAMSبه زبان برنامهنویسی تبدیل گردیده و با این نر افزار معادالت مدل به طور همزمان حل
میشوند.
اجزای مدل تعادل عمومی قابل محاسبه ( )CGEشامل عوامل تولید ،قیمتها و کاالها و نیز اشکال
ارتباط دهنده هر یک از اجزاء با یکدیگر در شکل ( )0نشان داده شده است.

نهاده واسطهای

مصرف خانوار

تولید در فعالیت اول

صادرات کل

تولید در فعالیت دو

مصرف دولت

تولید کل

مواد واسطهای

تولید در فعالیت سو
.

سرمایهگذاری

فروش داخلی

تولید در فعالیت  nا

ارزش افزوده

کاالی مرکب
واردات کل

نیروی کار

سرمایه

شكل  :1اجزای مدل تعادل عمومی قابل محاسبه ()CGE
مأخذ :الفگرن و همکاران02 :2112 ،

Armington Function

1.
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 -2-4تصریح معادالت مدل تحقیق
 -1-2-4بلوک قیمت
بلوک قیمت شامل معادالتی است که بر اساس آنها قیمتهای درونزای مدل با ساایر قیماتهاا،
که ممکن است درونزا یا برونزا باشند ،و متغیرهای غیر قیمتی مدل ارتباط پیادا مایکنناد .قیمات
واردات ،قیمت صادرات ،شاخص قیمات مصارف کنناده ( ،)CPIو شااخص قیمات تولیادکنناده
( )DPIبه شکل زیر است:1
PM c  pwmc .(1  tmc ).EXR

()0

PEc  pwec .(1  tec ).EXR

()2

CPI   PQc cwtsc

()0

c

()0

c

DPI   PDSc dwtsc

 -2-2-4بلوک تولید
فرض میشود که بنگاهها در یک بازار رقابتی هستند .هر بنگاه نوعی با فرض داده بودن قیمت
کاالها ،خدمات و عوامل تولید ،به حداکثرسازی سود با توجه به تکنولوژی تولید میپردازد .در
الیه اول ،تولید در رشته فعالیت تولیدیِ  ، aبا ترکیب دو نوع عاملِ ارزش افزودة کُل ، QVAa 2و
مواد واسطهایِ کُل ، QINTAa 0در یک تابع تولید با تکنولوژی تولید  CESایجاد میشود:
1

 aQAQVAa a  1   aQA  QINTAa a  aQA


QA

()5

QA

QA
a

QAa  

حداقلسازی هزینه باعث میشود که بنگاهها تا مقداری از نهادهها در تابع تولید استفاده کنند که
نسبت تولید نهایی هر یک از نهادهها برابر با نسبت هزینه هر یک از نهادهها باشد:

 . 0به اقتصای توضیحات معادالت مدل و حفظ پیوستگی آن ،برخی از معادالت بلوک قیمت ،در بلوک تولید و در
کنار معادالت متناظر آمده است .همانین بیان متغیرها و پارامترهای به کار رفته در معادالت ،در پیوست مقاله درج
شده است.
Quantity of Aggregate Value Added
Quantity of Aggregate Intermediate Input

2.
3.
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1

  aQA PINTAa  1 aQA
QVAa



QINTAa 1   aQA PVAa 

()0

یک تابع تولید با تکنولوژی تولید  CESیک تابع همگن از درجه یک است و ارزش محصول
برابر ارزش نهادههای تولیدی به کار رفته در آن است و به عبارتی سود صفر است:
PAa (1  taa )QAa  PVAa .QVAa  PINTAa .QINTAa

()9

مقدار ارزش افزوده از ترکیب عوامل تولید نیروی کار و سرمایه در یک تابع  CESتولید میشود:
1

 aQVA



()6

  aQVA
f ,a

QF

QVA
f ,a



QVA 

a

 f F

QVAa  

که شرط حداقلسازی هزینه ،شرط سود صفر ،و برابری هزینه نهایی عامل  fبا درآمد نهایی آن در
فعالیت  aبه صورت زیر است:
1

QVA
QVA




1
QVA
a
a
WFf .WFDIST fa  PVAa ( 1  tvaa ).QVAa .    QVA
fa .QF fa
 . fa .QF fa
 f F


()7

در هر رشته فعالیت ،تقاضا برای نهادههای واسطهای تکی 0توسز یک تابع تولید استاندارد از نوع
لئونتیف قابل استخراج است:
()01

QINTc a  icac aQINTAa

همانین قیمت کاالی مرکب واسطهای طبق رابطه زیر به قیمت کاالهای واسطهای به کار رفته در
آن ارتباط دارد.
PINTAa   PQc .icac a
()00

cC

Disaggregated Intermediate Inputs

1.
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یک فعالیت نوعی  aمیتواند از نند کاالی مختلفِ  ، QXACa c ،cتولید داشته باشد .معادلة زیر
رابطة بین تولید کل هر فعالیت و مقدار تولید هر کاال در آن فعالیت را نشان میدهد:
QXACa c  a c .QAa

()02

قیمت فعالیت ،نشان دهندة درآمد ناخالص هر واحد فعالیت است .درآمد ناخالص هر واحد فعالیت،
درآمد ناشی از فروش محصول یا محصوالت تولید شده در هر فعالیت است:
PAa   PXACa c .a c
c

()00

در مرحله بعد میزان کل تولید هر کاالی  ، QX c ،cبه صورت یک تابع تولید از مقدار تولید کاالی
 cدر (بخ ها یا) فعالیتهای مختلف  ، QXACa cتعریف میشود که تابع تولید و شرط
حداکثرسازی آن به صورت زیر است:
1

cQX 1

()00




 cQX 
QX
   a c .QXACa c 
 aA


QX
c

QX c  

1

()05

QX 

 cQX 1
 PX c  QX c    aQXc  QXACa c c    aQX
,c  QXACa c
 aA


PXACa c

کاالی تولید شده توسز صنایع داخلی به بازارهای داخلی و بازارهای صادراتی عرضه میشود.
فرض میشود کاالیی که به هر کدا از این بازارها عرضه میشود تا حدی متفاوت از کاالی بازار
دیگر است .این جانشینی ناقص به وسیله تابع با کش

جانشینی ثابت  CETنشان داده میشود:

1
t
c

()00

QX c   ct   ct  QEcc  1   ct   QDcc  
t



t



یک بنگاه حداکثرکننده سود تا جایی محصول به هر کدا از بازارها عرضه میکند که شرایز
مرتبه اول زیر برقرار باشد:
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1

QEc  PEc 1   ct  ct 1


QDc  PDSc  ct 

()09

برای هر کاالی تولید داخل ارزش بازاری محصول عبارت است از مجموع ارزش عرضه کاال به
بازار داخلی و صادرات:
PX c  QX c  PDSc  QDc +PEc  QEc

()06

کاالی مرکّبی که در داخل عرضه میشود از کاالهای تولید داخل و کاالهای وارداتی به عنوان
نهاده استفاده میکند .فرض میشود که کاالهای تولید شده در داخل و خارج جانشین ناقص
یکدیگر هستند و این با تابع تولید با کش

جانشینی ثابت  CESنشان داده میشود .این تابع

نگونگی ترکیب این دو نوع نهاده برای تولید کاالی مرکّب را نشان میدهد که به «تابع
آرمینگتون» مشهور است .تابع آرمینگتون و شرط مرتبه اول ترکیب بهینه واردات و کاالی تولید
داخل عبارتست از:
()07

1
 cq cq
q
c )  QDc



 (1  

q
 QM c c

q
c



QQc    
q
c

1

QM c  PDDc  cq 1 cq



QDc  PM c 1   cq 

()21

مصرفکنندگان داخلی از کاالهای داخلی و خارجی استفاده میکنند .جذب ،کل مخارج داخلی
بر روی کاالها در قیمتهای مصرفکننده است.
()20

PQc  (1  tqc )  QQc  PDDc  QDc  PM c  QM c

 -1-2-4بلوک نهادها
درآمد عوامل تولید نیروی کار و سرمایه ، YFf ،از مجموع پرداختی فعالیتهای تولیدی به آنها
تشکیل شده است:

بررسی تأثیر مالیات بر حقوق بر رشد اقتصادی ایران 000

a

YFf  WFf  WFDIST f a  QFf
aA

()22

هر یک از نهادها به ازای مقدار عوامل تولیدی که در اختیار بخ

تولید میگذارند درآمد کسب

میکنند:
()20

]YIFi f  shifi f  [(1  tf f )  YFf  trnsfrrow f  EXR

درآمد نهادهای داخلی غیر دولتی (به عنوان زیرمجموعة نهادهای داخلی) برابر است با مجموع
درآمد آنها از عوامل تولید (معادلة  ،)22پرداختهای انتقالی از سایر نهادهای داخلی غیر دولتی
(معادلة  ،)20پرداختهای انتقالی از دولت و پرداختهای انتقالی از خارج از کشور:
TRIIi i  trnsfri gov  CPI  trnsfri row  EXR

()20



i INSDNG

YI i   YIFi f 
f F

پرداخت انتقالی بین نهادهای داخلی غیر دولتی به صورت سهم ثابتی از درآمد کل نهادها خالص
از مالیاتهای مستقیم و پساندازها تعریف میشود:
()25

TRIIi i  shiii i  (1  MPSi )  (1  TINSi )  YIi

ارزش کل مخارج مصرفی خانوار ،از درآمدِ باقیمانده پس از کسر مالیاتهای مستقیم ،پسانداز و
پرداختهای انتقالی به سایر نهادهای غیر دولتی محاسبه میشود:
shiii ,h ).(1  MPSh ).(1  TINSh ).YI h
()20



iINSDNG

EH h  (1 

فرض میشود که خانوارها تابع مطلوبیت استون -گری 0دارند که آن را با توجه به قید مخارج
مصرفی خانوار حداکثر میکنند؛ که از آن سیستم مخارج خطی LES 2استخراج میشود .ویژگی
این توابع مطلوبیت آن است که سطح حداقلی از مصرف برای هر کاال در ننر گرفته میشود.
Stone Geary
)LES (Linear Expenditure System

1.
2.
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همانین امکان در ننر گرفتن مصرف حداقل معاش 0از کاالها را فراهم میآورد .تقاضای خانوار
نوع  hبرای هر کاال با حداکثرسازی تابع مطلوبیت نسبت به قید بودجه تعیین میشود:
) PQc  QH c h  PQc   cmh  cmh ( EH h   PQc   cm,h
()29

cC

تقاضای سرمایهگذاری به صورت تقاضای سرمایهگذاری در سال پایه ضرب در عامل

تعدیل2

تعریف میشود:
QINV c  IADJ .qinv c

()26

مشابه با تقاضای سرمایهگذاری (معادلة  ،)26تقاضای مصرفی دولت ،برابر است با تقاضای مصرفی
دولت در سال پایه ضرب در عامل تعدیل:
QGc  GADJ  qg c

()27

کل مخارج دولت از جمع مخارج مصرفی دولت و پرداختهای انتقالی دولت به نهادهای داخلی
غیر دولتی به دست میآید:
trnsfri gov  CPI
()01



iINSDNG

EG   PQc  QGc 
cC

درآمد دولت از جمع درآمدهای حاصل از انواع مختلف مالیاتها ،عوامل تولید و پرداختهای
انتقالی از جهان خارج به دست میآید:

Subsistence Consumption
Adjustment Factor

1.
2.

بررسی تأثیر مالیات بر حقوق بر رشد اقتصادی ایران 005

 PVAa  QVAa

 tv

a

aA

( EXR   tec  pwec  QEc  EXR )00
cCE

c

TINSi  YI i   tf f  YFf 
f F

 tm  pwm  QM
c

c

cCM



YG 

iINSDNG

  taa  PAa  QAa 
a A

  tqc  PQc  QQc   YIFgov f  trnsfrgov row  EXR
cC

f F

 -4-2-4بلوک قیدهای سیستم
معادالت مربوط به این بلوک محدودیتهای مدل را بیان میکند .یعنی مدل با در ننر گرفتن این
معادالت به تعادل میرسد؛ که عبارتند از :معادالت مربوط به برابری عرضه و تقاضا در بازار عوامل
تولید ،برابری عرضه و تقاضا در بازار کاالها ،تراز حساب جاری ،تعادل در بخ

دولتی ،و تراز

پس انداز -سرمایهگذاری:
a

()02

QFS f   QFf
aA

QQc   QINTc a   QH c h  QGc  QINVc  qdstc
hH

()00

 FSAV

 trnsfr

i row

()00

iINSD

 QEc 

 pwe

c

cCE

aA

pwmc  QM c   trnsfrrow f 
f F

YG  EG  GSAV

()05

MPSi  (1  TINSi )  YI i  GSAV  EXR  FSAV
()00



cCM



iINSDNG

  PQc  QINVc   PQc  qdstc
cC

cC

 -5تجزیه و تحلیل
 -1-5نتایج برآورد مدل
کدنویسی و حل مدل تعادل عمومی قابل محاسبة ارائه شده ،با استفاده از بسته نر افزاری
 GAMSانجا شده است .مدل تحقیق شامل دو نوع پارامترهای سهمی و رفتاری است .مقدار
پارامترهای سهمی با اجرای مدل در نر افزار  GAMSبر مبنای دادههای ماتریس  SAMبه دست
آمده است و پارامترهای رفتاری از دادههای خارج از ماتریس  SAMگرفته شده است .این
پارامترها یا با استفاده از مطالعات گذشته و یا از تخمینهای مورد استفاده در مدلهای تعادل
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عمومی مشابه ،به دست میآیند .پارامترهای بلوک تولید و تجارت مدل تحقیق حاضر ،در جدول
( )0نشان داده شده است:
جدول  :1مقادیر پارامترها در توابع بلوک تولید و تجارت
کشش جانشینی واردات در تابع آرمینگتون

کشش جانشینی صادرات در تابع CET

پارامتر سهم در تابع آرمینگتون

پارامتر سهم در تابع CET

پارامتر انتقال در تابع آرمینگتون

پارامتر انتقال در تابع CET

کشش جانشینی بین عوامل تولید (نیروی کار و سرمايه)

پارامتر سهم در تابع تولید

پارامتر انتقال در تابع تولید

0/0

1/6

1/7

1/0

0/2

0/7

2

1/5

0/6

مأخذ :محاسبات تحقیق

پارامترهای بلوک تولید و تجارت مدل تحقیق ،شامل کش های جانشینی ،پارامترهای سهم و
انتقال در توابع  CESو  CETمیباشد .همانطور که مهحنه میشود کش
تابع آرمینگتون و کش

جانشینی واردات در

جانشینی صادرات در تابع تبدیل تولید ،به ترتیب  0/0و  1/6در ننر گرفته

شده است که مطابق با مدل استاندارد است .پارامترهای سهم و انتقال در تابع آرمینگتون به ترتیب
برابر است با  1/7و  0/2و پارامترهای سهم و انتقال در تابع تبدیل تولید به ترتیب برابر با  1/0و 0/7
به دست آمده است .کش

جانشینی بین عوامل تولید مقدار  2در ننر گرفته شده که برگرفته از

مطالعه برتولد و همکاران )2112( 0است .پارامتر سهم و انتقال در تابع تولید  CESنیز به ترتیب
برابر است با  1/5و  0/6که بر اساس دادههای  SAMوارد شده در نر افزار به دست آمده است.
در ادامه تأثیر اصهح مالیات بر حقوق بر متغیرهای اقتصاد ایران در قالب سه سناریو مورد بررسی
قرار میگیرد .این سناریوها عبارتند از :افزای

 %01 ،%5و  %05در نرخ مالیات بر حقوق .نتایج

اجرای سناریوها در جدول ( )0نشان داده شده است:

)Berthold (2002

1.

بررسی تأثیر مالیات بر حقوق بر رشد اقتصادی ایران 009
جدول  :4تأثیر اجرای سناریوها بر متغیرهای كالن شامل رشد اقتصادی -واحد :درصد
سناريو
متغیر

سناريو (درصد افزايش در نرخ مالیات بر حقوق)
8

38

38

قیمت عوامل تولید (دستمزد)

1/7

1/02

1/20

اشتغال نیروی کار

-1/17

-1/29

-1/05

رشد اقتصادی

-1/10

-1/10

-1/15

درآمد دولت

0/50

0/25

7/92

مأخذ :محاسبات تحقیق

همانطور که مهحنه میشود افزای
افزای

نرخ مالیات بر حقوق موجب کاه

دستمزد میگردد .با اجرای سناریوی اول و دو با افزای

عرضه عامل تولید و

 5درصد و  01درصد در نرخ

مالیات بر حقوق ،قیمت عامل تولید (دستمزد) به ترتیب به اندازه  1/7درصد و  1/02درصد افزای
یافته و با اجرای سناریوی سو با افزای

 05درصدی نرخ مالیات ،دستمزد  1/20درصد افزای

مییابد .این نتیجه با نتیجه مطالعات النگ ( ،)2121سائز و همکاران ( ،)2107اگبارکا و کائونیتب
( )2106و کراسس و همکاران ( )2101همخوانی دارد .همانین مطالعه بن مارکر و همکاران
( )2117با نتیجه تحقیق حاضر همخوانی ندارد.
تأثیر افزای

نرخ مالیات بر حقوق بر سطح اشتغال منفی است اما این تأثیر نندان قابل مهحنه

نیست .با اجرای سناریوی اول و دو با افزای

 5درصد و  01درصد در نرخ مالیات بر حقوق،

سطح اشتغال به ترتیب به اندازه  1/17درصد و  1/29درصد کاه
با افزای

یافته و با اجرای سناریوی سو

 05درصدی نرخ مالیات ،سطح اشتغال به اندازه  1/05درصد کاه

مییابد .مطالعات

بنزرتی و جاکوب ( ،)2120سائز و همکاران ( ،)2107اگبارکا و کائونیتب ( ،)2106سیلوا و
همکاران ( )2105و کراسس و همکاران ( )2101نتیجه تحقیق حاضر مبنی بر کاه
سطح اشتغال به دلیل افزای

نامحسوس

نرخ مالیات بر حقوق و دستمزد را تأیید میکنند .با این وجود مطالعه

بن مارکر و همکاران ( )2117به نتیجه عد تغییر اشتغال بر اثر افزای

نرخ مالیات رسیدهاند که با

نتیجه مطالعه حاضر همخوانی ندارد.
نتایج حاصل از اجرای سناریوها گویای آن است که افزای
اشتغال ،موجب کاه
افزای

نرخ مالیات بر حقوق و کاه

سطح

تولید ناخالص داخلی ( )GDPو رشد اقتصادی میگردد .اجرای سناریو

 0درصد و  7درصدی نرخ مالیات بر حقوق ،رشد اقتصادی را به ترتیب به اندازه 1/10

درصد و  1/10درصد کاه

میدهد و اجرای سناریو  05درصد موجب کاه

رشد اقتصادی به

میزان  1/15درصد میگردد .البته مانند تغییر سطح اشتغال ،تغییر رشد اقتصادی نیز در مقایسه با

 006نشریه سیاستگذاری اقتصادی ،سال سیزدهم ،شماره بیست و ششم ،پاییز و زمستان 0011

تغییر نرخ مالیات بر حقوق ،نندان قابل مهحنه نیست .نتایج تحقیقات بنزرتی و جاکوب (،)2120
سائز و همکاران ( ،)2107اگبارکا و کائونیتب ( ،)2106سیلوا و همکاران ( ،)2105سجادی فر
( )2102و کرون و همکاران ( )2116با نتیجه حاضر درباره تولید و به تبع رشد اقتصادی همخوانی
دارد.
همانطور که انتنار میرود با وضع مالیات ،درآمد دولت افزای
حقوق نیز به همین شکل است .افزای

نرخ این نوع مالیات موجب افزای

دولت شده و به تبع مجموع درآمد دولت را افزای
درآمد دولت نیز بیشتر افزای

مییابد .در خصوص مالیات بر
درآمدهای مالیاتی

میدهد؛ به طوری که با اعمال نرخهای باالتر،

مییابد .اجرای سناریو اول و دو  ،به ترتیب موجب افزای

درآمدهای دولت به میزان  0/50درصد و  0/25درصد شده و با اجرای سناریو سو  ،درآمدهای
دولت به اندازه  7/92درصد افزای

مییابد .از این لحاظ ،نتیجه به دست آمده با نتیجه مطالعات

اگبارکا و کائونیتب ( ،)2106سجادی فر ( ،)2102مداح و سمیعی ( )2109و بهاء الدین ()2115
همخوانی دارد.
 -2-5تحلیل حساسیت
تحلیل حساسیت تأثیر انتخاب برخی از پارامترها را بر نتایج تحلیل سیاستی بیان میکند و در واقع،
محدوده تغییرات را بر اثر تغییر در پارامترها نشان میدهد .این تحلیل باید روی پارامترهایی انجا
گیرد که مقادیر آن ها از مطالعات پیشین استخراج شده است ،مانند پارامترهای کش  .به کمک
تحلیل حساسیت ،میتوان میزان دقت روابز بسیار پیایدة مدلهای تعادل عمومی را سنجید .به
عبارت دیگر ،تحلیل حساسیت نشان میدهد که نتایج مدل تا نه میزان به فرضهای مورد استفاده
در آن وابسته است .به عهوه تحلیل حساسیت ،به محقق کمک میکند تا میزان نااطمینانی از وقوع
نتایج را در واقعیت مشخص کند .هر نه نتایج تحلیل حساسیت نسبت به تغییرات پارامترها
حساس تر باشد ،نااطمینانی در نتایج باالتر خواهد بود .در تحلیل حساسیت ،پس از تغییر پارامترهای
کش  ،نتایج مدل مجددا محاسبه میشود و تأثیر این تغییر بر متغیرهای درونزا مقایسه میشود .در
واقع ،تحلیل سیاست ،تأثیر تغییر در مقدار پارامترهای سیاستی (مانند نرخ مالیات بر حقوق) را بر
متغیرهای درونزا نشان میدهد ،در حالی که تحلیل حساسیت تأثیر انتخاب برخی از پارامترهای
رفتاری (مانند کش ها) را بر نتایج تحلیل سیاستی بیان میکند (مننور و حقیقی.)2100 ،

بررسی تأثیر مالیات بر حقوق بر رشد اقتصادی ایران 007

با توجه به اینکه در مقاله حاضر ،مقادیر پارامترهای رفتاری در توابع بلوک تولید و تجارت شامل:
کش

آرمینگتون ،کش

تبدیل تولید  ،CETو کش

جانشینی عوامل تولید ،از مطالعات سایرین

گرفته شده است ،برای بررسی میزان دقت روابز مدل تحقیق و اطمینان از نتایج از تحلیل حساسیت
استفاده میشود .تحلیل حساسیت ،با تغییر  5درصدی در مقدار در ننر گرفته شده برای هر یک از
فوق در قالب سناریو اول انجا میشود .تحلیل حساسیت نتایج نسبت به کاه

پارامترهای کش

 5درصدی در کش های آرمینگتون CET ،و جانشینی عوامل تولید در جدول ( )5نشان

و افزای

داده شده است.
جدول  :5تحلیل حساسیت نتایج نسبت به تغییر كشش های بلوک تولید و تجارت  -واحد :درصد
پارامتر /متغیر

درصد تغییر

مقدار

پارامتر

کش

آرمینگتون

0/06

0/0

0/52

+5

-5

کش

تابع CET

1/60

1/6

1/90

+5

-5

جانشینی عوامل

2/0

2

0/71

+5

-5

کش

تولید
قیمت عوامل تولید

1/7

1/7

1/7

1

1

(دستمزد)

متغیر

اشتغال نیروی کار

-1/17

-1/17

-1/17

1

1

رشد اقتصادی

-1/10

-1/10

-1/10

1

1

درآمد دولت

0/55

0/50

0/50

1/26

-1/26

مأخذ :محاسبات تحقیق

همانطور که مهحنه میشود مقادیر پایه برای کش های آرمینگتون CET ،و جانشینی عوامل
تولید ،به ترتیب برابر است با  1/6 ،0/0و  .2برای انجا تحلیل حساسیت و بررسی دقت مدل و
اطمینان از نتایج آن ،مقدار کش ها به طور همزمان  5درصد افزای  ،و سپس  5درصد کاه
داده شده و با لحاظ کردن آن در کدهای نر افزار گمز ،مدل تحقیق تحت سناریو اول مجددا اجرا
شده و ن تایج آن بر متغیرهای تحقیق ،با نتایج اولیه تحت سناریو اول مقایسه شده است .با افزای

5

درصدی ،مقدار کش های آرمینگتون CET ،و جانشینی عوامل تولید به ترتیب به  1/60 ،0/06و
 2/0میرسد .کاه

 5درصدی در کش ها مقادیر آن را به  1/90 ،0/52و  0/7میرساند.

همانطور که در سطر پنجم جدول ( )5نشان داده شده است ،با فرض مقادیر پایة کش های
سهگانه ،افزای

 5درصدی نرخ مالیات بر حقوق ،موجب افزای

اندازه  1/7درصد میشود .حال اگر مقدار کش ها  5درصد افزای
هم منجر به افزای

قیمت عوامل تولید (دستمزد) به
یابد ،اجرای سناریو اول باز

 1/7درصدیِ قیمت عوامل تولید میشود .به عبارت دیگر ،افزای

 5درصدیِ

 051نشریه سیاستگذاری اقتصادی ،سال سیزدهم ،شماره بیست و ششم ،پاییز و زمستان 0011

کش ها ،تأثیری بر نتیجه اجرای سناریو اول بر قیمت عوامل تولید ندارد؛ همانین اگر مقادیر پایة
کش های سهگانه  5درصد کاه
موجب افزای

یابد ،آنگاه باز هم افزای

 5درصدی نرخ مالیات بر حقوق،

قیمت عوامل تولید به اندازه  1/7درصد میشود .در واقع ،کاه

کش ها ،تأثیری بر نتیجه اثر افزای

 5درصدی

 5درصدی نرخ مالیات بر حقوق بر قیمت عوامل تولید ندارد؛

به عبارت دیگر ،نوسان در مقادیر کش ها موجب نوسان در نتایج اجرای سیاست بر قیمت عوامل
تولید نمیشود .به همین ترتیب میتوان تغییر نتیجة اجرای سناریو اول بر سایر متغیرها را با فرض
افزای
و کاه

و کاه

 5درصدی در کش ها مهحنه نمود .سطر ششم بیانگر آن است که با افزای

 5درصدیِ کش ها ،نتیجه اجرای سناریو اول بر متغیر اشتغال نیروی کار تغییر نمیکند؛

همانطور که در سطر هفتم جدول فوق نشان داده شده است اگر کش ها همزمان  5درصد
افزای

یا کاه

یابد ،تغییری در تأثیر افزای

نرخ مالیات بر حقوق بر متغیر رشد اقتصادی نیز

ایجاد نخواهد شد؛ در نهایت سطر هشتم جدول بیانگر آن است که با فرض مقادیر پایة کش های
سهگانه ،افزای

 5درصدی نرخ مالیات بر حقوق ،موجب افزای

درصد میشود .حال اگر مقدار کش ها  5درصد افزای
 0/55درصدیِ درآمد دولت میشود .با کاه

درآمد دولت به اندازه 0/50

یابد ،اجرای سناریو اول منجر به افزای

 5درصدیِ کش ها ،اجرای سناریو اول افزای

 0/50درصدیِ درآمد دولت را در پی دارد.
همانطور که مشاهده میشود ،حداکثر نوسان ایجاد شده در نتایج تحقیق ناشی از نوسان همزمان 5
درصدیِ کش ها 1/26 ،درصد است که مربوط به تأثیر اجرای سیاست مالیاتی بر متغیر درآمد
دولت است که حتی کمتر از نیم درصد میباشد .همانین در نتیجه اجرای سیاست مالیاتی بر متغیر
رشد اقتصادی ،تغییری ایجاد نمیشود .نوسان ایجاد شده در نتیجه سایر متغیرها ،صفر درصد است.
همانگونه که مهحنه میشود نتایج مدل نسبت به انتخاب کش ها حساسیت نندانی ندارد و
تفاوتهای به دست آمده قابل مهحنه نیستند .بنابراین نتایج تحلیل حساسیت نشان میدهد که
مدل دقت باالیی داشته و میتوان با اطمینان به نتایج حاصل از افزای

نرخ مالیات بر حقوق بر رشد

اقتصادی و سایر متغیرهای مورد بررسی در قالب مدل تحقیق اعتماد نمود.

بررسی تأثیر مالیات بر حقوق بر رشد اقتصادی ایران 050

 -6بحث و نتیجهگیری
طی سالیان اخیر درآمدهای مالیاتی نق

مهمی در تامین منابع بودجه دولت داشته است و سهم آن

از درآمدهای دولت ،سیر صعودی داشته است .یکی از منابع مهم مالیاتی ،مالیات بر حقوق است.
طی سالهای اخیر نزدیک  21درصد از مجموع درآمدهای مالیاتی دولت ،از مالیات بر حقوق بوده
است .بنابراین یکی از راههایی که دولت میتواند برتری درآمدهای مالیاتی بر درآمدهای نفتی را
تثبیت کند ،مالیات بر حقوق است .از این رو ،ضرورت بررسی آثار این نوع مالیات بر متغیرهای
کهن اقتصادی کشور وجود دارد .یکی از مهمترین این متغیرها ،رشد اقتصادی است .دستیابی به
تولید بیشتر و رشد اقصادی باالتر ،همواره دغدغه دولتها و ملتها بوده است .در ایران نیز رشد
اقتصادی همواره مورد توجه دولتها و سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده است ،طوری که در
هر برنامه توسعه ،یکی از مهمترین شاخصهای توسعه کشور ،رشد اقتصادی عنوان شده است .از
این رو ،در این مقاله تهش شد تا با شبیهسازی مدل تعادل عمومی قابل محاسبه ( ،)CGEاثرات
اقتصادی اصهح نرخ مالیات بر حقوق در ایران مورد بررسی قرار گیرد .بر همین اساس ،معادالت
مدل تعادل عمومی قابل محاسبه ( )CGEبرای اقتصاد ایران ،با استفاده از دادههای جدیدترین
ماتریس حسابداری اجتماعی ( )SAMتهیه شده توسز مرکز پژوه های مجلس ،در فضای
نر افزار  GAMSکدنویسی و تخمین زده شد و اثرات افزای
ایران در قالب سه سناریو شامل :افزای

نرخ مالیات بر حقوق بر اقتصاد

 %01 ،%5و  %05نرخ مالیات بر حقوق مورد بررسی قرار

گرفت.
اجرای هر سیاست اقتصادی آثار متفاوتی در پی دارد .در حوزه اقتصاد که بازیگران اصلی آن
عوامل انسانی هستند و نحوه رفتارشان از قبل قابل پی بینی دقیق نیست و لزوما بر اساس آننه که
در نارنوب ننری انتنار میرود رفتار نمیکنند ،برای یک سیاستگذار رسیدن به تمامی اهداف
مورد ننر کاری دشوار و بعضا غیر ممکن است .همانین رابطه بین عوامل مختلف اقتصادی شامل
خانوارها ،عوامل تولید ،سرمایهگذاران ،تولیدکنندگان و سایر کارگزاران اقتصادی پیایده است و
لزوما با آننه که مد ننر سیاستگذار است انطباق کامل نمییابد .در کنار اینها شرایز فرهنگی،
اجتماعی ،سیاسی ،تکنولوژیکی و در مجموع ساختار یک اقتصاد نیز پیایدگیهای خاص خود را
دارد .در ننین فضایی ،برای قضاوت درباره موفقیت اجرای یک سیاست اقتصادی« ،دستیابی به
تمامی اهداف سیاستی بیکم و کاست» ،نمیتواند معیاری منطقی باشد .در ننین شرایطی برای
ارزیابی موفقیت یا شکست یک سیاست اقتصادی باید مجموع اثرات و پیامدها را در کنار یکدیگر
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دید و به ارزیابی آن پرداخت .اگر در مجموع ،اثرات مثبت اقتصادی که مطلوب سیاستگذار بوده
است از اثرات منفی آن بیشتر باشد میتوان اجرای آن سیاست را موفقیتآمیز تلقی نمود ،زیرا هیچ
سیاست اقتصادی که بتواند در فضای جامعه انسانی بیکم و کاست به اهداف خود دست یابد و
نرخ مالیات بر حقوق نیز

هیچگونه اثرات نامطلوبی در بر نداشته باشد وجود ندارد .سیاست افزای

از این امر مستثنی نیست .با توجه به آننه که در نتایج حاصل از شبیهسازی سناریوهای مدل تحقیق
گفته شد ،مالیات بر حقوق آثار مختلفی بر اقتصاد ایران دارد که برخی از آنها مطلوب
سیاستگذار نیز نیست .بررسی نتایج حاصل از شبیهسازی سناریوهای مختلف نشان داد که :در
مجموع ،افزای

نرخ مالیات بر حقوق موجب افزای

دستمزد ،کاه

نامحسوس اشتغال و رشد

اقتصادی خواهد شد .از سوی دیگر ،اثرات مثبت اقتصادی اجرای سیاست مالیاتی مذکور ،افزای
درآمدهای مالیاتی و افزای
افزای

درآمد دولت خواهد بود .با توجه به آننه که به عنوان اهداف

مالیات بر حقوق بیان گردید ،مهمترین هدف دولت از اجرای این سیاست مالیاتی ،افزای

درآمدهای دولت میباشد .همانطور که اجرای سناریوهای تحقیق نشان داد ،افزای
بر حقوق ،به طور قابل توجهی منجر به افزای

نرخ مالیات

درآمدهای مالیاتی و درآمد دولت میگردد.
آن کمرنگ دیده شود ،باید گفت که دولت

بنابراین اگر سایر متغیرها در ننر گرفته نشود یا نق

به مهمترین هدف خود از اجرای این سیاست دست مییابد .از سوی دیگر ،از دیگر پیامدهای مهم
اجرای این سیاست افزای
خود موجبات افزای

دستمزد به معنی افزای

دستمزد میباشد .افزای

تور ناشی از فشار هزینه را به اقتصاد تحمیل مینماید و همانین کاه

تولید ناخالص داخلی را به دنبال خواهد داشت .کاه
اقتصادی و کاه

هزینه تولید است که

تولید ناخالص داخلی و به تبع کاه

اشتغال ،اثراتی است که مطلوب دولت نیست ،هر نند که میزان کاه

نانیز هست که با توجه به باال بودن میزان افزای

رشد
آنقدر

در درآمد دولت ،قابلیت نشمپوشی دارد .وقتی

نتایج حاصل از اجرای سناریوها بر متغیرهای کهن اقتصاد ایران در کنار یکدیگر قرار میگیرد،
مهحنه میشود که دولت به مهمترین اهداف خود از افزای

نرخ مالیات بر حقوق دست یافته

است ،و در مجموع اثرات مثبت اجرای سیاست اقتصادی از اثرات منفی آن بیشتر بوده است .با
توجه به اهداف سیاستگذاران از افزای

نرخ مالیات بر حقوق که مهمترین آن افزای

درآمدهای مالیاتی دولت و رهایی از اقتصاد نفتی میباشد ،و با توجه به سنگینتر بودن وزنه اثرات
مثبت به اثرات منفی از لحاظ اهمیت متغیرها و درصد تغییرات آن ،این نتیجه حاصل میگردد که
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در صورت مدیریت صحیح درآمدهای افزای

یافته حاصل از افزای

نرخ مالیات بر حقوق،

اجرای این سیاست در مجموع میتواند برای اقتصاد ایران مفید باشد .با این حال ،اگر شرایز
اقتصادی طوری باشد که وضعیت رشد اقتصادی وخیم و حساس باشد و حتی کونکترین
کاه

رشد اقتصادی برای کشور مضر باشد ،و از طرفی دولت با کمبود درآمدهای مالیاتی مواجه

نباشد ،در ننین شرایطی بهتر آن است که سیاست افزای
کاه

نرخ مالیات بر حقوق اجرا نشود .نون

رشد اقتصادی ،حتی در حد نانیز آن ،اثرات به مراتب مخربتری نسبت به عد افزای

درآمدهای مالیاتی دارد .بنابراین پیشنهاد سیاستی در خصوص افزای

یا عد افزای

نرخ مالیات

بر حقوق ،بستگی به شرایز اقتصاد کهن کشور دارد .در شرایز حاضر اقتصاد ایران ،با توجه به
منفی بودن رشد اقتصادی طی نند سال اخیر از یک سو ،و تحقق صد درصدی درآمدهای مالیاتی
و حتی فراتر از میزان پی بینی از سوی دیگر ،به ننر میرسد بهتر است دولت فعه اجرای سیاست
افزای

نرخ مال یات بر حقوق را به تعویق اندازد تا اقتصاد بتواند از لحاظ تولید خود را بازیابد و به

رشد اقتصادی مثبت و مستمر برسد.
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پیوستها
پیوست  :1معرفی متغیرها و ضرایب معادالت مدل تحقیق
پارامترها

مجموعهها

A

مجموعه فعالیتها

shiii ,i

c C

مجموعه کاالها

c  CD

کاالهای تولید داخل عرضه شده در داخل

c  CDN

کاالهای غیر تولید داخل

c  CE

کاالهای صادراتی

c  CEN

کاالهای غیر صادراتی

taa
tec
tf f
tm c
tqc
tva

c  CM
c  CMN

کاالهای وارداتی
کاالهای غیر وارداتی
کاالهای تولید داخل (عرضه شده در داخل
و خارج)

سهم درآمد خالص نهاد  iکه به نهاد i 

به صورت

پرداخت انتقالی داده میشود.
نرخ مالیات بر فعالیت
نرخ مالیات بر صادرات

نرخ مالیات بر درآمد عامل تولید نوع f
نرخ مالیات بر واردات
نرخ مالیات بر فروش
نرخ مالیات بر حقوق
حروف يونانی

 aQA

پارامتر کارایی یا مقیاس در تابع تولید فعالیت

f F

مجموعه عوامل تولید

Ba QVA

پارامتر کارایی یا مقیاس در تابع ارزش افزوده

i  INS

مجموعه نهادها (نهادهای داخلی و جهان
خارج)

QX
c

پارامتر انتقال در تابع کل عرضه محصوالت داخلی

i  INSD

نهادهای داخلی (زیرمجموعه نهادها)

cq

پارامتر انتقال در تابع آرمینگتون

i  INSDNG

c  CX

نهادهای داخلی غیر دولتی (زیرمجموعه
نهادهای داخلی)

ct

پارامتر انتقال در تابع تبدیل  CETعرضه بین بازار داخلی
و صادرات

h H

مجموعه خانوارها (زیرمجموعه نهادهای
داخلی غیر دولتی)

cm,h

میل نهایی به مصرف از مخارج مصرفی مازاد بر سطح
حداقل معاش برای کاالی بازاری  cدر خانوار نوع h

cwtsc

وزن کاالی  cدر شاخص قیمت
مصرفکننده CPI

 aQA

پارامتر سهم در تابع تولید فعالیت

وزن کاالی  cدر شاخص قیمت تولیدکننده
DPI
مقدار کاالی  cبه عنوان نهاده واسطهای به

aQX
,c

پارامتر سهم در تابع کل عرضه محصوالت داخلی

 cq

پارامتر سهم در تابع آرمینگتون

pwee

قیمت جهانی صادرات (بر حسب پول
خارجی)

 ct

پارامتر سهم در تابع تبدیل  CETعرضه بین بازار داخلی و
صادرات

pwmc

قیمت جهانی واردات (بر حسب پول
خارجی)

aQVA

پارامتر سهم در تابع ارزش افزوده

qdstc

تغییر در موجودی انبار کاالی c

 cm,h

مصرف حداقل معاش کاالی  cبرای خانوار نوع h

qg c

تقاضای مصرفی دولت در سال پایه



مصرف حداقل معاش کاالی  cبرای خانوار نوع h

qinv c

میزان تقاضای سرمایهگذاری برای کاالی c
در سال پایه

shifi , f

سهم نهاد داخلی  iاز عامل تولید f

dwtsc

icaca

کار رفته در فعالیت a

m
c ,h

a ,c

aQA

محصول  cتولید شده از هر واحد فعالیت a
کش

در تابع تولید کل
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PQc

قیمت کاالی مرکب

در تابع تولید کل

PQVAa

قیمت ارزش افزوده (درآمد عامل تولید بر حسب هر واحد
فعالیت)

a

کش

جانشینی در تابع تولید ارزش افزوده

PX c

قیمت کل تولیدکننده برای کاالی c

cQX

کش

در تابع کل عرضه محصوالت داخلی

PXACa ,c

قیمت تولیدکننده برای کاالی  cتولید شده در فعالیت a

QAa

سطح تولید فعالیت

حروف يونانی

aQA
QVA

q
c

t
c

کش

پارامتر کش

در تابع آرمینگتون

پارامتر کش در تابع تبدیل  CETعرضه بین
بازار داخلی و صادرات

QDc

میزان کاالی  cتولید و فروخته شده در داخل

متغیرهای برونزا

QEc

میزان کاالی  cصادراتی

DPI

شاخص قیمت تولیدکننده

QFf , a

عامل تولید (شامل نیروی کار و سرمایه) تقاضا شده در
فعالیت a

FSAV

پس انداز خارجی

QGc

تقاضای مصرفی دولت برای کاالی c

GADJ

عامل تعدیل مصرف دولت

QH c , h

میزان مصرف کاالی  cاز خانوار نوعی h

IADJ

عامل تعدیل سرمایهگذاری

QINTAa

مقدار کل کاالی مرکبِ نهادههای واسطهای

QFS f

مقدار عرضه عوامل تولید

QINTc , a

مقدار کاالی  cمصرف شده به عنوان نهاده واسطهای در
فعالیت a

WFDIST f , a

عامل تفاوت قیمت از قیمت متوسز برای عامل
تولید  fدر فعالیت a

QINVc

میزان تقاضای سرمایهگذاری برای کاالی c

QM c

میزان کاالی  cوارداتی

CPI

شاخص قیمت مصرفکننده

QQc

مقدار کاالهای عرضه شده به بازار داخل (کاالی مرکب
آرمینگتون)

EG
EH h

مخارج دولت

QVAa
QX c

متغیرهای درونزا

مخارج مصرفی خانوار

مقدار کاالی مرکب ارزش افزوده
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Introduction: Taxes are one of the main sources of the government revenue.
An important source of taxation is payrolls. In recent years, payroll tax
revenues have accounted for a large share of tax revenues. Thus, one way in
which the government can establish the superiority of tax revenues over oil
revenues is through payroll taxes. Increasing the payroll tax rate, as the tax
policy discussed in this paper, will have effects on economic variables that
need to be studied. Economic growth is an important macroeconomic
variable that indicate the economic development index of a country. In Iran,
economic growth has always been the focus of governments and economic
policy makers. So, in any development program, an indicator of
development is economic growth. Therefore, this research seeks to examine
the effect of increasing the payroll tax rate on Iran's economic growth.
Methodology: In this study, the Computable General Equilibrium (CGE)
method is used to investigate the economic effects of implementing the
payroll tax. In CGE model, the application of each policy in the model
occurs by changing the exogenous parameters. In CGE model, the source of
data is usually a matrix called the Social Accounting Matrix (SAM). A social
accounting matrix is a square matrix in which each account is located at the
intersection of a row and a column. This matrix examines the numerical
information of the economy comprehensively. Each currency represents the
payment from the account on the column to the account on the row. The
social accounting matrix shows the relationships between the main actors of
each economy, including producers, factors of production, consumers, and
institutions. There are also foreign actors in the form of classified accounts,
including production account, factors of production account, institutions
account, accumulation account (saving), and the account of the other world.
The latest SAM of Iran is related to the year 2011, which was prepared by
the Parliamentary Research Center. In this paper, it is used as a source of
information. Based on above data, the model is calibrated to ensure the
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validity of the research. Then, the solution of the calibrated model is used as
the basis equilibrium with which the results of the experimental test of the
model are compared. Finally, the simulation of the policy of increasing the
payroll tax rate is done in the research model, which includes several steps
including the selection of the policy parameter in the model (payroll tax
rate), determination of the initial value of the policy parameter, calibration of
the initial values, change of the policy parameter in the model (applying
scenarios of 5%, 10% and 15% increase in the payroll tax rate),
reimplementation of the model, determination of the new amount of
endogenous variables (including economic growth), and calculation of the
percentage of changes in endogenous variables (analysis of the effects of
higher payroll tax rates on economic growth). All the above operations are
performed in the programming space of the GAMS software.
Results and Discussion: In the first step, by estimating the model and using
SAM data, the parameters of the production and trade block of the research
model, including substitution elasticity, share and transfer parameters in CES
and CET functions, were obtained. In the next step, the simulation of
research scenarios was done. It showed that increasing the payroll tax rate
can reduce the supply of the factor of production and increase wages. Also,
the effect of increasing the payroll tax rate on wages and employment is
negative, but this effect is not significant. Increasing the payroll tax rate and
reducing the level of employment reduce the gross domestic product (GDP)
and the economic growth. Of course, like the change in the level of
employment, the change in the economic growth is not as significant as the
change in the payroll tax rate. Increasing the rate of payroll tax increases the
government's tax revenues and, consequently, increases the total government
revenue. So, by applying higher rates, the government revenue increases
even more. The results of the sensitivity analysis showed that the research
model is not very sensitive to different elasticities, and the differences are
not significant. Therefore, the model is highly accurate, and one can rely on
the results of the impacts of increasing the payroll tax rate on the economic
growth and the other variables under the research model.
Conclusion: It is shown that increasing the payroll tax rate leads to
increased wages and imperceptible reduction of the employment and
economic growth. On the other hand, the positive economic effects of
implementing this tax policy are an increase in tax revenues and government
revenues. The policy makers' goal of increasing the payroll tax rate is mainly
to increase government tax revenues and get rid of the oil economy. With
regard to the heavier weight of the positive effects than the negative effects
of the variables involved, it is concluded that the implementation of this
policy as a whole can be beneficial for the Iranian economy if the increased
revenues from the increase in the payroll tax rate are properly managed. The
policy of whether or not to increase the payroll tax rate depends on the
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macroeconomic conditions of the country. In the current situation of Iran's
economy, given the negative economic growth in recent years, on the one
hand, and the realization of 100% tax revenues and even above the forecast,
on the other hand, it seems that the government should postpone the
implementation of the increase in the wage tax rate, so that the economy can
recover in terms of production and achieve positive and continuous growth.
Keywords: Payroll tax, Economic growth, Social Accounting Matrix
(SAM), Computable General Equilibrium (CGE), Lofgren mode.
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