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 چکيده
 توجاه  1رفاا   و منااب   تخصیص بر یتورم مالیات یاثرگذار یچگونگبسیاری از پژوهشگران به موضوع 

 یزا درون رشاد  یالگاو  یا   در مطالعاه  این در. است بود  برانگیز بحث تاکنوناند؛ موضوعی که  کرد 
 پاول  رشاد  یتأثیرگاذار  یچگونگ تولید یجانب اثرات و مطلوبیت تاب  در پول و فراغت با ینئوکالسیک

 باه  نسابت  ،مطالعاه  ایان . دشاو   یما  آزمون رفا  و مناب  تخصیص بر ،یمال تأمین ابزار منزلة به ،یاسم
 نسابت  باه  مرباو   معادالت پویا ییاب بهینه یالگو ی  در .1 :است متفاوتجنبه  دواز  ،دیگر مطالعات
 تولیاد  سارمایه،  ذخیرة فراغت، ،یداخل ناخالص تولید به شد  داری نگه 2پول یواقع یها ماند  و مصرف

 هار  در .2 ؛اسات  شد  استخراج الگو یپارامترها از یتابع صورت به یکنواخت وضعیت در رفا  سطح و
 تولیاد  یجانب اثرات بدون .گیرد یم صورت یتورم مالیات نرخ به نسبت حساسیت تحلیل ها آن از  ی

 مالیاات  نارخ  افازای   باا  کاه  اسات  آن بیانگر یکنواخت وضعیت در حساسیت تحلیل از حاصل نتایج
 تولیاد  و سارمایه  ذخیارة  کاار،  ینیرو اما ماند، یم ثابت یداخل ناخالص تولید به مصرف نسبت یتورم

 یاجتمااع  رفاا   ساطح  کار، ینیرو فراغت و تولید به یواقع یها ماند  نسبت کاه  با. یابد یم افزای 
 باا  تولیاد  و سارمایه  ذخیارة  تولیاد،  یجاانب  اثرات کردن لحاظ با. یابد یم کاه  یکنواخت وضعیت در

 .یابد یم افزای  یکنواخت وضعیتدر  رفا  سطح و یابد یم افزای  یبیشتر شدت

 JEL :E40, D60, C69, D90 يبند   هطبق

 .یتورم مالیات ،رفا  ،پول ،ایپو یابی نهیبه ،یاثرات جانب :يديکل يها واژه

                                           
 021-29902979: همرا  تلفن مسئول، سندةینو 

1. welfare 

2. Real money balances 
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 مقدمه

 تخصایص  بار  1یتاورم  مالیاات  یتأثیرگاذار  یچگاونگ بسیاری از پژوهشگران به موضوع 

اسات کاه   ن آشد  در این زمینه بیانگر  . اغلب مطالعات انجاماند کرد  توجه رفا  و 2مناب 

 در .3دیابا   یرفا  کااه  ما   یپول مالیات تورم یآمدن تقاضا دست هب ةتوجه به نحو دونب

 و منااف   باه  فقا   رد،یا گ یما  صاورت  یجزئا  تعادل اساس برکه  ،مطالعاتاز این  یبعض

 ،یجزئا  تعاادل  یالگو بر یمبتن یسنت لیتحل در. شود یم توجه پول داری نگه یها هزینه

 شاود  یم تعیین یپول ةقاعد اساس بر پول رشد ةبهین مقدار وجود ندارد، یکه اثرات جانب

ایان   در .شاود  یم صفرپول(  داری نگهفرصت  ة)به عنوان هزین بهرة اسمی نرخ آن در که

 و یاباد  یما  افزای  معامالت تسهیل امر در یپول یدارای داری نگه از یناش خدمات ،حالت

 5باران  ،(1973) 4فلاس   قبیال  از ،مطالعاات  از رخای ب در .شاود  یما  رفاا   افزای  باعث

 تعاادل  یالگاو  چارچوب در ،(2007) 7و همکاران هو و (1995) 6یپ و پالیوس ،(1994)

 شاد  اسات؛   مطرح یتورم یمال تأمین بحث (1927) 8یرمز یتحلیل یفضاو در  یعموم

 باا  یتاورم  مالیاات  باین  یجاایگزین  امکاان  مخاارج دولات   یماال  تأمین یکه در آن برا

 ترکیاب  انتخاب یفکر یفضا این در ،بنابراین. شود یمطرح م دیگر یزا اخالل یها مالیات

 حداکثرشادن  و یمالیاات  باار  اضاافه  کاه  باعث مصرف بر مالیات و یتورم مالیات ةبهین

 (2011) 10همکااران  وو لاو   ،(2007) هو و همکاران ،(1999) 9یز و ریبلو .شود یم رفا 

 به 13تولید یجانب اثرات کردن لحاظ با (1986) 12رومر و (1962) 11ارو یتحلیل یفضا در

                                           
1. Inflation taxation 

2. Resource allocation 

3. → Friedman (1969); Kimbrough (1986); Prescott (1987); Cole & Stockman (1992); Schreft 

(1992); Gillman (1993); Gomme (1993); Dotsey & Ireland (1996); Correia & Teles (1996); 

Aiyagari et al. (1998); Wu & Zhang (1998, 2000); Lucas (2000); Erosa & Ventura (2002). 

4. Phelps 

5. Braun 

6. Palivos & Yip 

7. Ho, Zeng & Zhang 

8. Ramsey 

9. Rebelo & Xie 

10. Lu, Chen & Hsu 

11. Arrow 

12. Romer 

13. Externalities 
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 و ،سارمایه  یموجود ،عرضة نیروی کار -فراغت بین ةمبادل بر یتورم مالیات تأثیرتحلیل 

 را کاار  -فراغات  باین  زا درون ةمبادلا نظرگارفتن  در (2000) 1یتورنسک. اند پرداختهرفا  

 .داند یماقتصاد  یدر ساختار تعادل یباعث تغییرات اساس

 و فراغات  آن در که ا یکینئوکالس یزا درون رشد یعموم تعادل یالگو  ی یطراح با

 اثارات  درک امکاان  ا شاوند  یما  وارد دیتول تاب  در یجانب اثرات و تیمطلوب تاب  در پول

 باه  ؛دشاو   یم فراهم رانیا اقتصاد در پول توزی  ةنحو و انتشار مکانیزم یرفاه و یتخصیص

 دولات  ةلیوسا  باه  مصارف  بر مالیات و یتورم مالیات ةبهین ترکیب انتخاب به که یطور

 ایان  در .شاود  یما  هاا  بنگاا   و خاانوار  تصامیم  در انحراف کمترین باعث و شود یم منجر

 و ،یپول یها سیاست یمتول منزلة به ،یمرکز بان  قبیل از ،یمال و یپول ینهادها ،زمینه

 تخصایص  رد یا برجساته  نقا   توانناد  یم نیز ،یمال یها سیاست یمتولمنزلة  به ،دولت

 مالیاات  تاأثیر  تحلیال   ایان پاژوه    وضاوع م ن،یبنابرا .باشند داشته رفا  و مناب  ةبهین

 رشاد  یالگاو  یا   چاارچوب  در ایاران  اقتصاد در رفا  و مناب  ةبهین تخصیص بر یتورم

 یجاانب  اثارات  و مطلوبیات  تااب   در پاول  و فراغت کردن لحاظ با ینئوکالسیک یزا درون

 یالگاو  تعمایم  اسااس  بار  پویا ییاب بهینه یالگو ی  یطراحتحقیق  یِنوآور .است تولید

 مصارف  بر مالیات و یتورم مالیات بین یجایگزین امکان آن در که است (2000) لوکاس

 در نیاز  تولیاد  یجاانب  اثرات و باشد داشته وجود فراغت -کار بین زا درون ةمبادل امکان و

 یاضا یر صورت به جینتا ،ایپو یابی نهیبه یالگو از استفاد  با ،تینها در .شود یم لحاظ آن

در تعاادل   پویاا،  یانتقاال  دوران یپیچیادگ  از یجلاوگیر  منظاور  به .است شد  استخراج

 از یتاابع  شاد   حاصل یینها رواب . است شد  پرداخته به تحلیل الگو 2وضعیت یکنواخت

 اقتصااد  یپارامترهاا  و Excel در یسا ینو فرمول از استفاد  با که هستند الگو یپارامترها

 یتاورم  اتیمال نرخ به نسبت الگو یرهایمتغ تیحساس لیتحل و اند شد  یمقدارده رانیا

 .است شد  محاسبه آن از یناش یرفاه ةنیهز و گرفته صورت

                                           
1. Turnovsky 

 یثاابت  نارخ  باا  متغیرهاا  هاا  آن امتداد در که است یتعادل یمسیرهای (Steady-State) یکنواخت وضعیت تعادل. 2

 یبرخا . کناد  یما  رشاد  صافر  ثابت نرخ با متغیر هر آن در که است ایستا حالت تعمیم اصطالح این. ندکن رشد

 .گویند یم نیز پایدار رشد یا متوازن رشد یکنواخت وضعیت به محققان
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 بخا  ساوم  در  .شاود  یم پرداخته تحقیق ةپیشین و موضوع ادبیات به دوم بخ  در

 از حاصاال جینتااا بااهدر بخاا  چهااارم  .شااود یماا مطاارح حاال آنرا  و  ینظاار یالگااو

 ةرائا ا و یگیار  نتیجاه  باه  پانجم بخا   و . شاود  یپرداخته م قیتحق یالگو کردن بر یکال

 .است یافته اختصاص پیشنهادها

 تحقيق ةپيشين و موضوع ادبيات

 پردازناد  یما  یتاورم  مالیات یرفاه و یتخصیص اثرات تحلیل به که یهای الگو فروض و ساختار

 در پاول  ورود ةنحاو  نظار  از الگوها. 1: است جنبه سه از بی  الگوها گوناگونی. است گوناگون

 در ینساب  یاا  2جاا  یا   مالیاات  شامول  ةجنبا  از گرفته انجام مطالعات. 2 ؛1ندا متفاوت اقتصاد

 باه  ها مالیات (2000) 4لوکاس و (1967) 3یسیدراسک قبیل از مطالعات یبعض در. الگوهاست

 فلاس   ،(1927) یرماز  نظیر دیگر رخیب در و شود یم گرفته نظر در مقطوع و جا ی  صورت

 مختلا   یهاا  مالیاات  از یترکیبا  (2011) همکااران  و لو و ،(2007) همکارن و هو ،(1973)

 5یبیلا  قبیال  از مطالعاات  از یبرخ. 3 ؛است شد  گرفته کار هب دولت مخارج یمال تأمین یبرا

 نظیار  دیگار  یبرخا  و یئا جز تعاادل  یهاا  یالگاو  چارچوب در (1969) 6فریدمن و (1956)

 یهاا  یالگاو  چاارچوب  در (2011) همکاران و لو و ،(2007) همکاران و هو ،(2000) لوکاس

 .اند پرداخته یپول یها سیاست یرفاه و یتخصیص اثرات تحلیل به یعموم تعادل

 در پول ،(MIU) 7مطلوبیت تاب  در پول ا رویکرد سه در پول یرفاه و یتخصیص اثرت

 یبررسا  ا (STM) 9خریاد  زماان  یالگوهاا  در پاول  و ،(CIA) 8ینقد خرید پی  یالگوها

                                           
 یالگاو  .1: شاود  یما  اساتخراج  هاا  آن اسااس  بر پول یتقاضا و وارد اقتصاد در پول طریق چهار به ی،پول ادبیات اساس بر. 1

 ینسال  باین  یالگاو  .4 ؛(STM)  خریاد  زماان  یالگو .3 ؛(CIA) ینقد خرید یالگو .2 ؛(MIU) مطلوبیت تاب  در پول

(OLG .)اول روش سه از یآگاه یبرا ← Walsh, 2010: 33-130 .چهاارم  روش از یآگااه  یبرا ← Blanchard 

& Fischer, 1989: 156. 
2. Lump Sum Tax 

3. Sidrauski 

4. Lucas 

5. Baily 

6. Friedman 

7. Money In Utility 

8. Cash In Advance 

9. Shopping Time Model 



 257  ... در اقتصاد ايران رفاه و منابع تخصيص بر یتورم مالياتتأثير  تحليل

 

 پاذیر  کشا   فراغات  یتقاضا با و شود یم وارد مطلوبیت تاب  در پول که یوقت. دشون یم

 سارمایه  و پول که یوقت ،همچنین. بود نخواهد یابرخنث یکل طور به پول شود یم مرتب 

 یتقاضاا  و شاود  یما  تاورم  باعاث  بااالتر  یپول رشد (1965 ،1توبین) باشند هم جانشین

 انباشات  سارمایه،  و پاول  یجانشاین  باه  توجاه  با ،و دیاب یم کاه  پول یواقع یها ماند 

 کاار  باه  یا سرمایه یکاالها خرید یبرا پول که یوقت(. توبین اثر) یابد یم افزای  سرمایه

 و شاود  یما  یواقعا  یهاا  ماناد   کااه   باعاث  بااالتر  یبین پی  قابل تورم شود، یم برد 

 اثار  عکا   تاا  شود یم باعث و یابد یم کاه  نیز یکنواخت وضعیت در سرمایه یموجود

 در مبادلاه  ةهزینا  کااه   طریاق  از پاول  اگار (. 2011 همکاران، و لو) شود  ظاهر توبین

 باعاث  ،پاول  داری نگاه  فرصت ةهزین منزلة به ،یاسم ةبهر نرخ افزای  شود،  وارد اقتصاد

 افازای   یمبادالت زمان ،نتیجه در کنند، داری نگه یکمتر پول یها ماند  افراد تا شود یم

 .یابد یم کاه  رفا  و تولید شود یم کار و فراغت صرف که یِزمان کاه  با و یابد یم

و رشاد در اقتصااد    2یانتخااب عقالیا  » عناوان  با ،(1967) یسیدراسک یا پایه ةعالطم

 یرماز  یالگاو  تعمایم  باا  یو. اسات  یپاول  ةحاوز  در تأثیرگذار مطالعات از ییک ،«یپول

 تااب   در پاول  و مصارف  قراردادن با ،ینئوکالسیک رشد یالگو ی  چارچوب در( 1928)

 پرداختاه  اقتصااد  در رفاا   و ،سارمایه  انباشات  پول، رشد بین رابطه تحلیل به مطلوبیت،

 وضاعیت  در آن در که است پول یابرخنثای بیانگر یسیدراسک یالگو یا پایه ةنتیج. است

 ،همچناین  .اسات  پول ةعرض رشد نرخ از مستقل یواقع تولید و ذخیرة سرمایه یکنواخت

 ةذخیار  کااه   و ها قیمت تغییر نرخ در معادل افزای  باعث 3یپول گسترش نرخ افزای 

 افازای ِ  ،بناابراین . نیست اثرگذار یکنواخت وضعیت مصرف بر اما شود، یم 4یواقع ینقد

 در همچناین، . دهاد  یما  کااه   را یکنواخات  وضاعیت  رفاا   ساطح  یپول گسترش نرخ

 باه  دولات  یانتقاال  یهاا  پرداخات  افازای ِ  معادل یپول گسترش نرخ افزای ِ مدت، کوتا 

 .شود یم سرمایه انباشت نرخ کاه ِ و مصرف افزای ِ باعث و است یخصوص بخ 

 تعاادل  باشاد  داشته وجود( 1986) رومر بحث مانند سرمایه یجانب اثرات که یاقتصاد در

                                           
1. Tobin 

2. Rational chioce 

3. Rate of monetary expansion 

4. Stock of real cash 
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 اناداز  پ  کامل ینهای یبازده 1عوامل زیرا ،است باالتر یواقع ةبهر نرخ و کمتر ةسرمای با ناکارا

 پاول  یتقاضاا  کاه  یحاالت  در ،بناابراین . (2007 رایاز، ) کنند ینم 2یدرون را یاضاف واحد ی 

 باه  نسابت  مصارف  ینهاای  مطلوبیات  کشا   و باشاد  پاذیر  کش  بهرة اسمی نرخ به نسبت

 در را تولیاد  و سارمایه  مصارف،  تواند یم یپول سیاست نباشد، صفر برابر پول یواقع یها ماند 

 اثارات  تواناد  یما  تاورم  کاه  یمسایرهای  از ییک ،همچنین .برساند پرتو ةبهین سطح به اقتصاد

عرضاة   باه  مرباو   انتخااب  خانوارهاا  کاه  اسات  این باشد داشته یکنواخت وضعیت در یواقع

 و ،پاول  یواقع یها ماند  مصرف، به خانوارها مطلوبیت صورت این در. باشند داشته نیروی کار

 تاورم  نارخ  ةنتیج در که کند یم بیان( 1993) 3گوم(. 59: 2010  ،وال) دارد یبستگ فراغت

 رشاد  کااه   باعاث  و( یاباد  می کاه  عرضة نیروی کار) یابد یم افزای  خانوار فراغت باالتر

 تاأمین  یفضاا  در( 1973) فلاس   .یاباد  مای  کاه  تورم هزینة رفاهی اما ،شود یم یاقتصاد

 بایاد  دولات  د،دار وجود دیگر یزا اللاخ یها مالیات که یصورت درکه  است بر آن یتورم یمال

 5گفایا  ،(1986) 4کیمبارو . کناد  تاأمین  یتاورم  مالیاات  طریاق  از را خاود  درآماد  از یبخش

 ایان  (1999 ؛1996) 7تلا   و کوریاو  (1996 ؛1991) 6هو کی و کریستیانو ،یچیر ،(1988)

 ةبهینا  نارخ  یبارا  مندفریا  ةقاعاد  که ندادد  نشان ها آن. اند چال  کشید ه برا  فلس  ةنتیج

 کاه  اسات   آنبار  ( 1986) کیمبارو . اسات  برقارار  یشرایط تحت ا صفر یاسم ةبهر نرخا  تورم

 .شود وض  آن بر مالیات نباید است ای واسطه ییکاال پول یوقت

 اثارات  یارزیااب  باه  یعماوم  تعادل یالگو ی  یکارگیر هب با (1996) 8ایرلند و یداتس

 ایجااد  یمتعدد اختالالت یتورم مالیات که دادند نشان و پرداختند یتورم مالیات یرفاه

 یبینا  پای   قابال  تورم آیا اینکه ا آن منب  به را تورم یرفاه یها هزینه ،بنابراین. کند یم

 کاه  ناد ا بار آن  و دانناد  یما  وابساته  یاقتصاد ینهادها ساختار به همچنین و ا نه یا ستا

 .داد قاط  یپاسخ تورم یرفاه یها هزینه میزان به توان ینم

                                           
1. Agents 

2. Internalize 

3. Gomme 

4. Kimbrough 
5. Fiag 

6. Chari, Christiano & Kehoe 

7. Correia & Teles 

8. Dotsey & Ireland 
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 از یمناساب  بیان (1987) 1گودفریند و کالم م  یالگو یکارگیر هب با( 2000) لوکاس

 کاه  کناد  یما  فرض خرید زمان یالگو ارچوبهچ در یو. کند یم ارائه تورم هزینة رفاهی

 کااه   پاول  داری نگاه  باا  یمعاامالت  زمان و رددانیاز  خرید یبرا زمان صرف به مصرف

 زماان  باه  یکااالی  تولیاد  بخا   از تولید کمیاب مناب منزلة  به زمان نتیجه، در یابد؛ یم

 .است یرفاه زیان ینوع که یابد یم انحراف خانوار یمعامالت

 مالیااات هزینااة رفاااهی ینقااد خریااد یالگااو چااارچوب در( 2011) همکاااران و لااو

 وضاعیت  در کاه  رسایدند  نتیجه این به و کردند تحلیل را مصرف بر مالیات و الضرب حق

 مسال   مصرف اثر و شود محدود ینقدینگ ةوسیل هب یگذار سرمایه که یوقت تا یکنواخت

 بار  مالیاات  هزیناة رفااهی   از بیشاتر  الضرب حق مالیات هزینة رفاهی باشد، فراغت اثر بر

 .است مصرف

، «التاین  یمریکاا اتورم و رفاا  در  »با عنوان  یا هعالطم در (2011) 2سرلیتز و ییاور

 یپاول کشا  تقاضاا    یتقاضاا  یلگاریتم و فرم نیمه BVARبا استفاد  از روش  نخست

اساتفاد  از   باا  ،. ساس  ندبرآورد کرد 2000تا  1955 ةپول نسبت به نرخ بهر  را در دور

. پرداختند ینالت یمریکاا کشور هفد  در تورم هزینة رفاهیبرآورد  به یروش تعادل جزئ

 مختلا    یاز افزای  نرخ تاورم در کشاورها   یناش هزینة رفاهیاست که ن آنتایج بیانگر 

 متفاوت است.  یبررس مورد 

تاورم در   هزینة رفااهی »با عنوان  یا هعالطم در ،(2012) 3اسسیردیوپولوس و کیمبرو

پول نسبت به نرخ بهار  را   یپویا، کش  تقاضا OLS و OLS، با استفاد  از روش «یونان

 یجزئا  تعاادل  روش کااربرد   با ،سس  .ندبرآورد کرد یلگاریتم و نیمه یلگاریتم یدر الگو

 هزیناة رفااهی  است کاه   آنبیانگر  ها آن برآورد. کردند یگیر انداز  را تورم هزینة رفاهی

 است. GDPدرصد  91/0تا  59/0 ةدرصد در دامن 10تورم 

 و تاورم  باین  رابطاه » عناوان  با یا هعالطم در(، 1383) عمران نژاد یو تق یصمیم یجعفر

 زماان  یالگاو  چاارچوب  در را تاورم  هزیناة رفااهی   ،«ایران اقتصاد در یتجرب یا مطالعه: رفا 

 نتاایج . کردناد  یگیار  اناداز   ایاران  اقتصااد  یها داد  از استفاد  با گودفریند و کالم م  خرید

                                           
1. McCallum & Good friend 

2. Yavari & Serletis 

3. Kimbrough & Spyridopoulos 
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 دارایای  تاورم  اثارات  از مانادن  ایمن یبرا خانوارها ،یتورم شرای در  تنها نه که است نآ بیانگر

 در یپاول  یدارایا  خادمات  از کمتار  ،نتیجاه  در ،و کنناد  یم داری نگه یکمتر ةبهر بدون یپول

 ییعنا  یباانک  نظاام  الضارب  حاق  نارخ  تاورم  اثار  در بلکه ،شوند یم مند بهر  معامالت تسهیل

 یدرونا  پاول  بازار در ویابد  می افزای  یبانک سسرد  سود نرخ و وام وری بهر  نرخ بین اختالف

 هزیناة رفااهی   کاه  اسات  آن بیاانگر  هاا  آن یتجربا  نتاایج  ،همچناین . شود یم ایجاد اختالل

 و یلگااریتم  پاول  یتقاضاا  تااب   کاه  یصاورت  در یدرصاد  10 تورم نرخ ی  از وجودآمد  به

 .است یداخل ناخالص تولید درصد 6/6 و 6/7 معادل ترتیب به باشد، یلگاریتم نیمه
 یرفااه  یهاا  هزینه از یبرآورد» عنوان با یا هعالطمدر  ،(1390و صمدپور ) یبختیار

 یا   در را تاورم  یرفااه  یها هزینه(، 1956) یبیل روش یکارگیر هب با ،«ایران اقتصاد در

 تحقیق این نتایج. کردند محاسبه ایران یبرا 1386ا   1338ة دور در یجزئ تعادل یالگو

 یرفااه  یها هزینه یابد، افزای  درصد 15 به درصد 3 از تورم نرخ اگر که است آن بیانگر

در مادل   و یداخلا  ناخاالص  تولیاد  درصد 7/1 به درصد 14/0 از یلگاریتم مدل در تورم

 .یافت خواهد افزای  یدرصد تولید ناخالص داخل 3/2درصد به  12/0از  یلگاریتم نیمه

 در تاورم  یرفااه  ةهزینا  ةمحاساب » عناوان  باا  یا هعالطم در ،(1392) یندر و یزائر

 ةدور در تاورم  رفاهی های هزینه برآورد به ،یبیل یجزئ تعادل یالگو از استفاد  با ،«ایران

 نارخ  و تاورم  هزیناة رفااهی   متوس  که است نآ بیانگر نتایج. پرداختند 1387 ا  1369

در دو حالات   یماورد بررسا   یهاا  ساال  در یداخلا  ناخاالص  تولید به نسبت بهرة اسمی

 برآورد شد  است. 42/1و  54/3برابر  یلگاریتم و نیمه یلگاریتم

 الگو ةارائ

 بار  عاالو   ،آن در کاه  اسات ( 2000) لوکااس  یالگو تعمیم اساس بر تحقیق این یالگو

پول در تااب  مطلوبیات قارار     یواقع یها ماند  و مصرف همرا  به کار ینیرو فراغت اینکه

کار در تاب  تولیاد نیاز    ینیرو ةبودن عرضزا درون و تولید یجانب اثرات نق  به گیرد، یم

 یاقتصاد باه عناوان یا  واحاد از خانوارهاا      شود یم فرض الگو این در. شود یم پرداخته

 اسات  با عمر نامحدود تشکیل شد  باشد و خانوار نمایند  مال  ی  واحد زماان  ییکسان

 شاود  یما  فارض  ،همچنین. یابد یم اختصاص tl1 نیروی کار عرضةو  tlکه به فراغت 
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 بنگاا ،  نهااد  ساه وجاود نادارد.    یو تکنولوژ 1افراد رجحان در شوک از یناش یِنااطمینان

 .شود یم پرداخته ها آن به ادامه در که دارد وجود دولت و خانوار

 خانوار. 1

 و زا درون ترجیحاات  نقا   مطلوبیت، تاب  یتابع شکل 2یاجتماع رفا  تاب  تدوین در اصوالً

 رشاد  یهاا  مادل  در)کاه   رفاا   ةنظری در. است برخوردار زیادی اهمیت یزمان رجحان نرخ

 یهاا  مطلوبیت تواب )انتگرال(  مجموع صورت به یاجتماع رفا  تاب ( شود یم استفاد  بهینه

در نظار گرفتاه    اا  4نمایند  یخانوارهابه عنوان رفتار  ا افراد جامعه ةطول عمر هم 3یانفراد

 یتابع شکل ،اما. شود یم گرفته نظر در یکسان یفرد مطلوبیت تواب  این، بر عالو . شود یم

 از یتاابع  صاورت  به یاجتماع رفا  تاب  5.است متفاوت مطلوبیت تواب  در شد  نظرگرفته در

 ینیارو  فراغت و ،پول یواقع یها ماند  ،6یپایدار شر  ةکنند تأمین عنوان به یواقع مصرف

 پیوساته،  مطلوبیات  تااب   شاد   فارض  ،همچنین. بود خواهد( شد  عرضه کار ینیرو)یا  کار

و  اسات  پاذیر  مشتق بار دو و ،tl و tm و tc به نسبت فزایند و  ،8مقعر اکیداً ،7رفتار خوش

 نیستند. 9دو کاال پست

تااب  رفاا     ،بنابراین .اند هم مکمل فراغت و پول یواقع یها ماند  مصرف، الگو، این در

 خواهد بود: 1رابطة به صورت 

                                           
1.  Fuchi et al.اند کرد  لحاظ را افراد رجحان از یناش شوک (2008) یا مطالعه در. 

2. social welfare function 

3. individual utilities 

4. representative family 

 .1: کارد  بنادی  دساته  زیار  صورت به مطلوبیت تاب  در موجود متغیرهای اساس بر توان می را شد  انجام مطالعات .5

 .4 ؛(کاار  یاا ) فراغات  و خصوصای  مصارف  .3 ؛دولات  مصارفی  مخارج و خصوصی مصرف .2 ؛خصوصی مصرف

 یهاا  ماناد   و ،(کاار  یا) فراغت خصوصی، مصرف .5 ؛(کار یا) فراغت و ،دولت مصرفی مخارج خصوصی، مصرف

 .محیطی زیست خدمات و خصوصی مصرف .6 ؛پول واقعی

 یوضاعیت  باه  پایادار  وضاعیت . شود یم اشار  ها آن از ییک به فق  که است شد  ارئه یمختلف اهیممف  (sustainability)یپایدار مفهوم از. 6

 (. Hediger, 2000; Gowdy, 2005) نباشد کاه  به رو زمان طول در( مصرف یا) مطلوبیت آن در که شود یم اطالق

: که یطور به ؛است (well behaved) رفتار خوش 𝒖 مطلوبیت تاب  شد  فرض .7    "u , u , u , u       0 0 0 0 

,: که یطور به ؛است مقعر اکیداً ،𝒖 مطلوبیت تاب  شد  فرض .8  ,  ,  c m cc mmu u u u   0 0 0 0 
9. Inferior good 
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 یمتغیرهاا عناوان   باه فراغات   tlپاول،   یواقعا  یهاا  ماند  tm ،یمصرف واقع tcکه در آن 

 پاول،   یواقعا  یها اهمیت ماند  اهمیت مصرف،   ،ینرخ رجحان زمان هستند،  1کنترل

 اناداختن  تعویاق  باه  نسبت تمایل عدم یا ثابت ینسب یگریز ریس  ةدرج اهمیت فراغت و 

 مصارف  یا دور  بین انتقال به خانوارها تمایل همچنین ضریب این .است زمان طول در مصرف

 باه  مصرف سطح افزای  با مصرف ینهای مطلوبیت باشد، تر کوچ  چه هر. دهد یم نشان را

و  یکاه مالیاات تاورم    ،را خاود  درآماد  خانوارهاا این الگو  در. کند یم کاه  به شروع یندکُ

 یهاا  ماناد   داری نگهو  یگذار سرمایه ،یصرف مصرف واقع مالیات بر مصرف از آن کسر شد ،

 است: 2رابطة بودجه به صورت  محدودیت  ،بنابراین کنند؛ یم پول یواقع

(2)    c t t t t t t t t tc w l r k k m m       1 1 

t،سرمایه یموجود tkکه در آن   P P  نرخ تورم، tw یدستمزد واقع، tr  ةنرخ بهار 

متغیرها بیاانگر   یباال ةنقطاست.  ینرخ مالیات تورم mمالیات بر مصرف و  نرخ c،یواقع

نارخ   فارض شاد    خاانوار  ةبودجا  محادودیت  درها نسبت به زمان اسات.   نرخ تغییر در آن

رشااد جمعیاات صاافر اساات. اگاار ثااروت کاال خااانوار بااه صااورت    اسااتهالک ساارمایه و

t t t tA K M P    بود خواهد 3رابطة  صورت به بودجة خانوار محدودیت ،شودتعری: 

(3)    t t t t t c t t ta w l r k c m      1 1 

t آن در که t ta k m   وta کال ، 3 ةرابطا  اساس بر. 2خانوار است یواقعثروت  معرف 

 یناشا  یبازده و افراد کارکردن از حاصل درآمد مجموع با است برابر خانوار یدارای تغییر

 شاد   کسار  آن از یتورم مالیات و مصرف بر مالیات مصرف، ارزش که ،یفیزیک ةسرمای از

 تااب   ،tmپول  یواقع یها و ماند  ،tlفراغت  ،tc یمصرف واقع انتخاب با خانوارها. است

. کنناد  یما  حاداکثر  3 ةرابط در خود ةبودج محدودیت به نسبت 1 ةرابط در را خود رفا 

                                           
1. Control variables 

 متغیار  از یمعینا  یالگاو  باه  کنترل متغیر انتخاب با که است( state variable) وضعیت متغیر ta الگو این در. 2

 .دارد یبستگ کنترل یمتغیرها به وضعیت متغیر مسیر ،بنابراین. شود یم یمنته وضعیت
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c  و و پارامترtw  وtr ةلئمسا  باا  متناظر 1تاب  هامیلتونین .شود یم نییتع الگو در 

 :از است عبارت یحداکثرساز

(4)  
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اسات و بیاانگر ارزش    tدر زماان   3 رابطة( متناظر با ی)کمک 2وضعیت متغیر هم tکه در آن 

 یضاریب مرباو  باه محادودیت دارایا      tو  3بیشتر اسات  یمطلوبیت ی  واحد دارای ینهای

)اول  ةخانوار است. شرای  مرتب )FOC، بود خواهد 9و  8، 7، 6، 5های  رابطه صورت به: 
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) 5یپونز یبه منظور رد باز یپایان ةیا شر  کران 4یشر  تراگرد )NPG    باه صاورت

 :6شود یبیان م 10رابطة 

                                           
1. Hamiltonian 

 مقادار  اگار  کاه  اسات  نآ بیاانگر  و شاود  یما  تاه فگ( co-state variable) وضاعیت   هام  متغیر الگرانژ ضریب به .2

 ،یاقتصااد  مفهاوم  در. کرد خواهد تغییر الگرانژ ضریب ةانداز به هدف تاب  مطلوب مقدار کند، تغییر محدودیت

 .است درآمد در تغییر واحد ی  یازا به کل مطلوبیت در تغییر بیانگر الگرانژ ضریب

 .اند کنترل یمتغیرها mو  cمتغیر وضعیت و  aاینجا  در. 3
4. Transversality condition 

5. Non-Ponzi Game (NPG) 

 مسیر کامل کردن مشخص یبرا بهینه جواب در باشد، نشد  معین برنامه یپایان ةنقط اگر بهینه کنترل مسائل در .6

 یمسایرها  ساایر  از را بهیناه  مسایر  قااط   طور به که دارد وجود یپایان ةنقط به مربو  ینهای شر  ی  جواب

 .است معروف یتراگرد شر  به ینهای شر  این. کند یم متمایز مجاز
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آن باشاد.   یبرابر زیان نهای یهر متغیر انتخاب یبا توجه به این شر ، باید منفعت نهای

حاصال خواهاد   ( 13، و 12، 11اب  و)رزیر  یاول، رواب  تعادل ةبا استفاد  از شرای  مرتب

 شد:
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c
l

 


1

 

(13)   *

t*

t

t

c

δ(r )

c

t

m
 








1

 
 پاول،  یواقعا  یهاا  ارتبا  بین رشد مصرف، رشد ماند  اولر است که ةرابط 11ة رابط

 بهینه یتعادل مسیر در را یزمان رجحان نرخ و ،یواقع ةبهر نرخ بین شکاف و فراغت رشد

 یتقاضاا ، 13 ةرابطا  و بهیناه  یتعاادل  فراغات  و مصارف  ساطح  12 ةرابط. دهد یم نشان

)از یبهینه را به صورت نسبت یتعادل یواقع  یها ماند  , , )c t tr  اساس بر. دهد یم نشان 

 یو فراغات در وضاعیت تعاادل    ،پاول  یواقع یها  ماند  مصرف، رشد نرخ، 13 و 12 رواب 

t یگذار با جای ،بهینه برابر است. بنابراین t t( )c m l حاصال  14 ةرابط 11 ةرابط در 

 :شود یم

(14)      [ ] t
t

t

c
r

c
          1 1 1 1 

tکه در آن tc c در  یدیفرانسیل ةاین معادل .است بهینه مسیر در یواقع مصرف رشد نرخ

 .است که باید در مسیر بهینه برقرار باشد یحالت پیوسته شر  الزم
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 بنگاه. 2

 ةوسایل ه با  tl1کار  یو نیرو tk ةدو عامل سرمای اب ینهای یی  کاال یبنگا  تولید در

 :1شود یم تولید 15رابطة  یتکنولوژ

(15) 
tY A ( ) ,  ,  t t tKK l           11 0 1 0 1 

 سارمایه  اهمیات   و تولید عوامل کل یور بهر  A تولیدشد ، ینهای کاالی tY آن در که

Kةسرمای متوس . است تولید در کار ینیرو به نسبت
 باا  3دانا   ساریز  اثارات  بیانگر 2

  کاه  یزمان. است تولید یجانب اثرات بیانگر و  ةدرج  1 یجاانب  اثارات  اسات 

 کاه  یوقتا . شاود  یما  ایجاد پایدار رشد و دارد وجود یقو   0  یالگاو  باشاد  1

 یتکنولاوژ  در. شاود  یم تبدیل پایدار رشد بدون ینئوکالسیک رشد یالگو ی  به مربوطه

 مکمال  تولیاد  عوامال  همچناین  و است مثبت و کاهند  ینهای تولید ینئوکالسیک تولید

 :بنابراین اند، هم

(16)      i t ii t ij tk , k , ,  i , ,    k , ,  , , ,  t t tf l f l f l i j i j        1 0 1 1 2 1 0 1 2 

ها به  آن یبه عوامل تولید با توجه به تولید نهای یبازار رقابت کامل عوامل، پرداختدر 

 :گیرد صورت می 18و  17رابطة صورت 

(17)   α α

t t tA α ( l )w k    1 1 

(18) 
α α

t tAαk ( l )tr
   1 11

 

فارض   یساادگ  یاسات. فعاالً بارا    یواقعا  ةنرخ بهار  trو  یدستمزد واقع twکه در آن 

 که استهالک سرمایه وجود ندارد. شود یم

                                           
 و یانساان  ةسارمای  ةتوساع  ،یفیزیکا  ةسارمای  یجانب آثار طریق از زا درون یفن پیشرفت زا، درون رشد یالگوها در .1

 را زا ونرد یاقتصااد  رشاد  یالگوهاا  تدوین شروع ةنقط. گیرد یم صورت توسعه و تحقیق و آن یور بهر  یارتقا

 صاورت  باه  و آزمون یتجرب صورت به یمتعدد مطالعات نیز یو از پ . دانست (1928)رمزی  طالعةم توان یم

 ← اند شد  داد  بس  ینظر
Arrow, (1962); Romer (1986, 1987, 1990); Lucas (1988); Bernstein & Nadiri (1989); Barro 

(1990); King & Rebelo (1993); Grossman & Helpman (1990, 1994). 

t خانوارها شدن فرض مشابه خاطر به یرقابت شرای  در یعموم تعادل در. 2 tk k است. 
3. Spillovers of knowledge 



 1394 تابستان، 2 ، شمارۀ50  تحقيقات اقتصادي / دورۀ  266

 

 دولت. 3

 یو مالیاات بار مصارف مخاارج مصارف      یمالیاات تاورم   از اساتفاد   با دولت شود یم فرض

 از ینفتا  یهاا  یافتیا در از چشامگیری  بخا   و کند یمتأمین  یمالاز نظر ( خود را ی)جار

. شاود  یما  وارد بودجاه  بحاث  در یتاورم  اتیا مال صاورت ه با  تورم و یپول ةیپا رشد قیطر

 بخا   و دولات  یدرآمادها  ریساا  قیا طر از دولت یعمران مخارج دوش می فرض ،نیهمچن

دولت  یواقع یمخارج جار شود یم فرض .شود می تأمین یمالاز نظر  ینفت یدرآمدها گرید

ct 2:اسات  1ینهاای  یواقعا  تولیاد  از یثابت نسبت صورت بههر سال  در tG y  و 0 .

 نارخ  کاه  کناد  یما  انتخااب  را رفا  از یسطح ،یمصرف ةبودج محدودیت به توجه با ،دولت

 نهایتااً، . شوند حداکثر خود یجار مخارج تأمین منظور به یتورم مالیات و مصرف بر مالیات

 :بنابراین است، تعادل در زمان از نقطه هر در دولت یمصرف ةبودج شودکه یم فرض

(19) 
c t ct tc G βy ,  βt tm    0 

tپول و  یواقع یها ماند  𝒎𝒕 ،که در آن tm 3.است یمالیات تورم 

 تعادل وضعيت. 4

 محادودیت  ،یتعادل اب روخانوار،  یحداکثرساز ةلئاول مس ةتبمر شرای  ةوسیله ب تعادل

 محادودیت  ،یواقعا  ةدولت، معادالت دستمزد و نرخ بهر ةمحدودیت بودج ،خانوار ةبودج

tبین کار و فراغت و محدودیت کل مناب   یزمان tG t tC K Y   شاود  یما  مشخص .

تولیاد باه  باه   یواقعا  یفیزیکا  ةسرمای و ،پول یواقع یها ماند  ،یواقع مصرف نسبت اگر

 یفیزیکا  ةپاول و سارمای   یواقع یها ماند  ،یواقع مصرف رشد kΓو، cΓ ،mΓترتیب با 

  پاول  یاسم ةنشان داد  شود و نرخ رشد عرض cgو ،g1  ،kg، mgترتیب با  به یواقع

 :داشت خواهیم یتعادل رواب  از استفاد  باباشد، 

                                           
1. final output 

 ← شد خواهد مدل شدنشلوغ مان ِ و کند یم کم  زین الگو یساز ساد  به فروض نیا درنظرگرفتن ،البته. 2
Cooley & Hansen (1991); Palivos & Yip (1995); Lucas (2000); Ho et al. (2007); Lu et al 

(2011). 
tاسات  یواقعا  یعمرانا  و یجار مخارج مجموع برابر دولت یواقع مخارج کل .3 ct itG G G ،  آن در کاه itG 

 یجاار  ارجخا م دولت که شد  فرض الگو این در. است دولت یواقع یجار مخارج ctG و یواقع یعمران مخارج

 .کند یم تأمین مصرف بر مالیات و یتورم مالیات از را خود
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(20)      c m[ ] lg g g r          1 1 1 1 

(21)   *

c*

m

Γ
Γ

δ(r π)

c 




1
 

کار در وضاعیت تعاادل    یفراغت نیرو ةرابط 12 ةرابط دردستمزد  ةمعادلبا قراردادن 

 :شود یمصل حا 12رابطة  به صورت

(22)   *

c*
Γ ( )

δ( α)

c l
l

  




1 1

1
 

 کال  محادودیت  ودولات   ةبودجا  محادودیت  ،خاانوار  ةبا استفاد  از محدودیت بودج

 :شود یم حاصل( 25، و 24، 23)رواب   زیر رواب  ترتیب به مناب 

(23)   * * * *

c k m m mΓ Γ Γ πΓc Kg g    1 1 

(24) 
* *

c mΓ σΓ βc  
 

(25) * *

c kΓ Γkg   1
 

 26 رابطاة  صاورت  باه  یواقعا  یها ماند  رشد نرخ ،25 ات 23 یها رابطه از استفاد  با

 :آید یم دست به

(26) 
m σ πg   

 عرضاة  رشاد  نارخ  برابر ، gm یواقع یها ماند  رشد نرخ که است آن بیانگر رابطه این

 .است  تورم نرخ یمنها  یاسم پول

 يکنواخت وضعيت در یتورم ماليات یرفاه و یتخصيص اثرات. 5

 منابع تخصيص بر یتورم ماليات اثر. 1 .5

 باه  تعاادل وضاعیت یکنواخات    در پویاا،  یانتقاال  دوران یپیچیدگ از یجلوگیر منظور به

رشاد   یمتغیرهاا باا نارخ ثاابت     یکنواخت وضعیت تعادل در. شود یم پرداخته الگو تحلیل

c بنابراین،. کنند یم m k l   0  تعاادل  در، 25 ةرابطا  اسااس  بار . باود  خواهناد 

 :شود یم حاصل 27 رابطة ةوسیل به تولید به مصرف نسبت یکنواخت وضعیت

(27) ss

cΓ β 1 
 پاول  رشاد  نرخ افزای  یکنواخت وضعیت تعادل درشد ،  داد  β یدر این معادله برا
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ssنسبت مصرف به تولیاد  بر صفر خالص اثر یدارا یاسم

cΓ   .ةرابطا اساتفاد  از   باا اسات 

 تولیاد  به پول یواقع یها ماند  نسبتبه تولید در وضعیت تعادل  یقعوا یها ماند  نسبت

 :شود یم حاصل 28رابطة  صورت بهدر وضعیت یکنواخت 

(28) 
 

ssΓ
δ ρ σ σθ

m




 
 

r در وضعیت یکنواخت معادله، این در  و   رشد نرخ افزای بود.  خواهد 

 کااه   را ،mΓپول باه تولیاد    یواقع یها ماند  نسبت یکنواخت وضعیت در یاسم پول

 داری نگاه  ةهزینا و  شاود  یما باالتر باعث افزای  تورم  یزیرا نرخ رشد پول اسم ،دهد یم

 پاول  یواقعا  یهاا  ماند  یتقاضا کاه  باعث و دهد یم افزای  را( بهرة اسمی)نرخ  پول

بودجاة  محادودیت   ،یکاار در وضاعیت تعاادل    یفراغت نیرو ةرابط. با استفاد  از شود یم

تااب  فراغات    در تعادل وضعیت یکنواخت، تولید به پول یواقع یها ماند  نسبتو  ،خانوار

 :شود یم حاصل 29رابطة  صورت بهکار در وضعیت یکنواخت  ینیرو

(29) 
 

     α [δ σθ]

ssl
  

    




    1
 

کار در وضاعیت یکنواخات نسابت باه رشاد پاول        یدر این معادله، تاب  فراغت نیرو

ss) کاار  -فراغات  محادودیت  اساس بر ،نتیجه در ،و است کاهند  ،𝝈یاسم
l1 )  عرضاة

 و باود  خواهاد فزایناد    یدر وضعیت یکنواخت نسبت به نرخ رشد پاول اسام   نیروی کار

 صاورت  باه  یتاورم  مالیاات  درآماد  اگار . شاود  یم یکنواخت وضعیت افزای  تولید باعث

عرضاة   کااه   کار، ینیرو فراغت افزای  باعث شود، پرداخت خانوار به یانتقال پرداخت

در  یواقعا  ة. نارخ بهار  شاود  یما  یکنواخات  وضعیت در تولید کاه  ،تاًینها و کار نیروی

)وضعیت یکنواخت به صورت  )ssr A K l       1  در بناابراین،  .باود  خواهاد  11

رابطاة   صاورت  بهکار  -سرمایه نسبت و یفیزیک ةسرمای انباشت یکنواخت وضعیت تعادل

 :شود یم تعیین 30

(30)   ( )
( )( )

( )

ssss

ss ss

ss

A lA l K
K k

l

  
   

 

 
   

   


 
   
    

 

1
1

11 1 11

1
 

فزایناد  )مساتقل( از    یکار در وضعیت یکنواخت تاابع  -در این معادله نسبت سرمایه



 269  ... در اقتصاد ايران رفاه و منابع تخصيص بر یتورم مالياتتأثير  تحليل

 

 یباا اثارات جاانب    ،تولید است. همچناین  یبا )بدون( اثرات جانب یکار تعادل یمقدار نیرو

کاار   ینیرو یزا درون ةپول فق  به صورت غیرمستقیم و از طریق عرض یتولید رشد اسم

 ss
l1، ینیارو  فراغات . با افزای  نرخ رشد پاول  تاس اثرگذارکار  -سرمایه نسبت بر 

 یزا درون ةعرضا  کاار  ینیرو فراغت کاه  با و یابد یم کاه  یکنواخت وضعیت در کار

 وضاعیت  ةسارمای  ساطح  افزای  باعث و یابد یم افزای  یکنواخت وضعیت در کار ینیرو

ساطح   تولیاد  تاب  در یکنواخت وضعیت ةسرمای ةذخیر یگذار جای با. شود یم یکنواخت

 :شود یم حاصل 31رابطة  صورت بهتولید وضعیت یکنواخت 

(31) ss α α αα
[A( ) ( ) ] ,   [ , )

ρ

ssY l          

1
1 11 01 

ss) یکنواخات  وضاعیت  در کار ینیرو یزا درون ةعرض اینکه به توجه با
l1 ) یتاابع 

 باه  توجاه  بدون یکنواخت وضعیت تولید سطح ،بنابراین است، یاسم پول رشد از فزایند 

) تولید یجانب اثرات ) 0 تولیاد  ضاعی   یجاانب  اثارات  باا  یا ( )   0  یتاابع  1

 اثار  یاسام  پاول  رشاد  نارخ  افازای ِ  اگرچاه  بناابراین، است.  یفزایند  از رشد پول اسم

 ینیارو  ةعرض زابودن درون به توجه با ندارد،( یواقع)دستمزد  فراغت ةهزین بر یمستقیم

 پاول  رشاد  نارخ  افزای  ةنتیج در کار ینیرو فراغت کاه  با یکنواخت، وضعیت در کار

 و کاار  ینیارو  ةعرضا  باودن  مکمال  باه  توجه با. یابد یم افزای  کار ینیرو ةعرض یاسم

 و سارمایه  ینهاای  تولیاد  افازای   باعاث  عرضة نیروی کار افزای  تولید، تاب  در سرمایه

 .یابد یم افزای  تولید سرانجام و شود یم سرمایه انباشت تحری 

 یپارامترهاا  یرو بر متوازن ةبودج محدودیت، 28 و 27، 24های  رابطهبا استفاد  از 

 :است 32رابطة  صورت به یسیاست

(32) 
 

     

  
    

{ σθ σθ}σθ
      

[ σθ] [ σθ] { σθ }
   

c

c

c

      
 

          

  
   

       1 1
 

نارخ   یدولت، در این رابطه با افزای  نرخ مالیات تورم ةبودجبودن  بنابراین، با متوازن

MVاتحااد   ةوسایل ه ب ،. به طور خاصیابد یمالیات بر مصرف کاه  م PY،  سارعت 

 :کرد تعیین 33 ةرابط صورت به توان یم را پول گردش



 1394 تابستان، 2 ، شمارۀ50  تحقيقات اقتصادي / دورۀ  270

 

(33) 
mΓ( )

Y Y
V

M m
P

  
1 

 اسات،  کاهناد   یاسام  پاول  رشاد  نرخ به نسبت ،𝚪𝐦پول به تولید  یواقع یها ماند 

 ادبیاات  درفزایناد  اسات.    یاسام  پاول  رشد نرخ به نسبت پول شگرد سرعت ،بنابراین

 یجلوگیر منظور به افراد و است داغ پول یتورم شرای  در که شود یم بیان یپول اقتصاد

 کاالهاا  خریاد  صارف  آورناد  یما  دست هب که را یپول بالفاصه خود خرید قدرت کاه  از

 .شود یم اقتصاد در پول گردش سرعت افزای  باعث این و کنند یم

 رفاه سطح بر یتورم ماليات اثر. 2 .5

 آورد  دسات   هسطح رفا  در وضعیت یکنواخت با  ،یمالیات تورم یبه منظور تحلیل اثرات رفاه

. در وضااعیت یکنواخاات شااود یماا    ( ) ( ) (Γ ) (Γ ) ( )ss ss ss ss ss ss ss
c mc m l Y l

 
     ، 

سطح رفا  در وضاعیت یکنواخات باه     ،رفا  تاب  در 31 تا 27 معادالت یگذار جای با بنابراین

 (:1 پیوست در)اثبات  شود یحاصل م 34 رابطةصورت 

(34) ss Ф[F( ,σ)]cW
 




1

1
 

 که در آن:

 
 

   

(δ θ)

δ η δ α

α η

α

η

(ρ σ) ( ) [δ ρ σ θσ]
F ,σ ,

{η ρ σ ( α)[δ ρ σ θσ]}

 Ф { η [ ( ) ( ) ] }

c

c

A









 

      





  

 



   

 

 



   

   


    

  

1

1

1

1 11

1

1

1
1 0

 

از نرخ مالیاات بار مصارف و نارخ      یتابع ssWسطح رفا  وضعیت یکنواخت  ،بنابراین

است که در آن  یرشد پول اسم 0 ثابت و مستقل از مالیات بر مصرف و رشد  یمقدار

فزایند  اسات. در اداماه    Fنسبت به  1به طور یکنواخت ssW،همچنیناست.  یپول اسم

 .شود یم تحلیل تولید یجانب اثرات بدون و با رفا  بر یمالیات تورم نرخاثرات 

                                           
1. Monotonically 
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 الگو کردن برهيلکا از حاصل جينتا

 باا  هساتند،  الگو یپارامترها از یتابع کنواختی تیوضع در رهایمتغ ریمقاد نکهیا به توجه با

/ یپارامترهاااا ریمقااااد یگاااذار یجاااا 0 3، A 1، / 0 1، / 0 1، / 0 3، 

/ 0 6 / 0  و باا  کنواخات ی تیوضاع  در رهاا یمتغ ریمقااد  1ایران اقتصاد به مربو  5

 تیحساسا  لیتحل ،سس . است شد  گزارش 2 و 1 جداول در بیترت به یجانب اثرات بدون

 باا  کردن کالیبر  به مربو  محاسبات .است گرفته صورت یتورم اتیمال نرخ به نسبت ها آن

 .است گرفته صورت Excel در شد  حاصل یینها معادالت ینویس فرمول از استفاد 

𝝍) توليد یجانب اثرات بدون يعدد نتايج .1 جدول =  يکنواخت وضعيت در( 𝟎

/ , , / , / , / , δ / , / ,A           0 3 1 0 1 0 1 0 3 0 6 0 5 0 پارامترها  

W
ss Y

ss K
ss l

ss c

ss
Γ m

ss
Γ V c

ss m
ss r

ss % % c 
 0 

 صفر صفر 10 56/1 930/0 6/0 67/1 1 417/0 80/2 934/0 57/17

/ 0 23 

92/16 738/0 21/2 540/0 77/0 09/9 11/0 568/0 7/6 10 7- 8/113 

 9/29 صفر 10 55/1 719/0 6/0 67/1 77/0 417/0 80/2 934/0 24/16

 صفر 45/23 10 95/0 752/0 02/1 98/0 77/0 390/0 93/2 976/0 9/15

  تحقیق یها یافته: منب 

 و یتخصیصا  اثارات  تولیاد،  یجاانب  اثارات  بادون  یکنواخت وضعیت در ،1 جدول رد

دولت، دخالت بدون) 2مبنا حالت در یتورم مالیات یرفاه 0 )در دولات  کاه  یحالت و 

/) کند یم دخالت اقتصاد 0  باا  ،یتخصیص اثرات ةمحاسب در .است شد  محاسبه (23

 پاول  رشاد  نارخ  افزای ِ با باشد، یثابت مقدار تولید به دولت مخارج نسبت که فرض این

اما افزای  نرخ رشد پول باعث افزای  نارخ   ،یابد یم کاه  مصرف بر مالیات نرخ یاسم

تورم با نرخ   یتقاضاا  ،بناابراین  دهد، یم افزای  را پول داری نگه ةهزین و شود یم 

 افازای   باعث پول یواقع یها ماند  یتقاضا کاه . یابد یم کاه  پول یواقع یها ماند 

                                           
 .شود مراجعه پیوست جدول به .1

2. Benchmark case 
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 ینهاای  منفعات  پاول  یواقعا  یها ماند  کاه ِ این، بر عالو . شود یم پول گردش سرعت

 مصارف  کاه  باعث و دهد یم کاه  ناپذیر یجدای مطلوبیت تاب  در را فراغت و مصرف

فراغات   ةبار هزینا   یاثر مساتقیم  ی. هرچند افزای  نرخ رشد پول اسمشود یم فراغت و

سارمایه   یتولید نهای عرضة نیروی کاربا کاه  فراغت و افزای   ،ندارد (ی)دستمزد واقع

 در ،همچناین . شاود  یما  تولیاد  افازای   و سرمایه بیشتر انباشت باعث و یابد یافزای  م

 صرفم  مصرف بر مالیات نرخ کاه ِ و یاسم پول رشد نرخ افزای ِ با یکنواخت وضعیت

 یبا افزای  نرخ مالیات تورم ،تولید یبدون اثرات جانب ،در نهایت .1یابد یم افزای  یواقع

 .یابد در وضعیت یکنواخت سطح رفا  وضعیت یکنواخت کاه  می

 اثارات  باا  یکنواخات  وضعیت در یتورم مالیات یرفاه و یتخصیص اثرات 2 جدول در

) تولید ضعی  یجانب )   0  محاسبه شد  است.1

 يکنواخت وضعيت در دولت دخالت و توليد ضعيف یجانب اثرات با يعدد نتايج .2 جدول

/ , / , , / , / , / , δ / , /A           0 3 0 23 1 0 1 0 1 0 3 0 6 0 5 پارامترها  

W
ss Y

ss K
ss l

ss c

ss
Γ m

ss
Γ V c

ss m
ss 

r
ss

 % % c 

/ 0 50 
06/40 78/12 32/38 410/0 77/0 35/1 74/0 84/9 26/17 10 2 58/17 

 87/29 صفر 10 47/20 45/9 60/0 66/1 417/0 77/0 84/36 28/12 02/40

 صفر 46/23 10 03/7 98/11 21/2 77/0 376/0 45/0 65/46 55/15 1/40

/ 0 58 

73/94 3/169 9/507 394/0 77/0 63/0 58/1 4/130 2/107 10 14 36/18 

 87/29 صفر 10 6/266 7/104 60/0 67/1 77/0 417/0 9/407 9/135 84/92

 صفر 46/23 10 1/86 2/155 34/2 427/0 77/0 376/0 5/604 5/201 01/98

های تحقیق منب : یافته  

 

                                           
𝚪𝐜 ،27 ةرابطا  اسااس  بار  مصرف، بر مالیات نرخ کاه  و یاسم پول رشد نرخ افزای  با یکنواخت وضعیت در. 1

𝐬𝐬 

 .یابد یم افزای  𝐘𝐬𝐬 31 ةرابط اساس بر و ثابت یمقدار
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 از کمتار  سارمایه  یرو بار  یگذار سرمایه یخصوص یبازده نرخ تولید، یجانب اثرات با

 یوقتا . شود یم سرمایه یرو بر حد از کمتر یگذار سرمایه باعث و است آن یاجتماع نرخ

 ینیارو  یخصوصا  یبازده نرخ باشد، آن یاجتماع ةبهین سطح از کمتر سرمایه سطح که

 عرضاة  باا  1زیربهیناه  حال  را  باعاث  این و باشد یاجتماع ةبهین نرخ از کمتر باید نیز کار

 ةعرضا  بار  یتورم مالیات مثبت اثرات ،بنابراین .شود یم بیشتر فراغت و کمتر کار ینیرو

 از کمتار  کار ینیرو ةعرض و یگذار سرمایه که شود یم باعث سرمایه انباشت و کار ینیرو

 یکااف ة اناداز  باه  یجانب اثرات با. دارد رفا  بر مثبت اثر طریق این از و کند جبران را حد

 یحاالت  باه  نسبت را پول یواقع یها ماند  است ممکن یتورم مالیات افزای  تولید، یقو

 تولیاد  یقاو  یجاانب  اثارات  باا  ،بنابراین. دهد افزای  ندارد وجود تولید یجانب اثرات که

 افازای   از حاصل یِرفاه مناف ِ زیرا ،دهد افزای  را یرفاه مناف  تواند یم یتورم مالیات

 غلباه  فراغت کاه  از یناش یرفاه زیان بر پول یواقع یها ماند  افزای  امکان و مصرف

 .کند یم پیدا

 اهو پيشنهاد يگير نتيجه

 رشاد  یالگاو یا    بر تخصیص مناب  و رفاا  در  یمالیات تورم تحلیل تأثیر این مقاله در

 صاورت گرفتاه اسات.    تولیاد  یاثرات جانب و فراغت کردن لحاظ با ینئوکالسیک یزا درون

 ،تولیاد وجاود نادارد    یاثرات جانب که یحالت در که است نآ بیانگر یتجرب و ینظر نتایج

 متمرکاز  پاول  داری نگاه  ةهزینا  و نفا   یرو بر اساساً یپول یها در بحث سیاست ینگران

تولید پول  یاجتماع ةکه هزین یزمان ،(1969فریدمن ) ةبر اساس قاعد ،بنابراین .شود یم

است( نیز صفر شود تا وضاعیت   اسمیبهرة پول )که نرخ  داری نگه ةصفر است، باید هزین

 .کناد  یرفاا  را حاداکثر ما    یمنفا  یمالیاات تاورم   ،بهینه حاصل شاود؛ در ایان صاورت   

 کاه  شود یم باعث یمنف ةبهین ی( مالیات تورم1927) یرمز یتحلیل یفضا در ،همچنین

 خااطر  باه  اماا  ،کناد  وض مالیات بر مصرف مثبت  خود یجار مخارج تأمین یبرا دولت

بیشاتر از   یو تولید باید نرخ رشاد پاول اسام    ،بر مصرف، فراغت مالیات یزا اخالل اثرات

 بار  یتاورم  مالیاات  تاأثیر  تحلیال  در .شاود  یفریدمن حاصل ما  ةباشد که از قاعد ینرخ

                                           
1. sub optimal 



 1394 تابستان، 2 ، شمارۀ50  تحقيقات اقتصادي / دورۀ  274

 

ن آنتاایج بیاانگر    ،تولیاد  یاثرات جانب دوندر وضعیت یکنواخت ب و رفا  مناب  تخصیص

 اماا  د،شاو  یم پول یواقع یها فراغت و ماند باعث کاه   یمالیات تورم افزای است که 

. باا  شود یکاه  رفا  م موجب سرانجام،و  دیاب یم افزای سطح مصرف، سرمایه و تولید 

از  و شاود  یما منجار   تولیاد  بیشاتر  افزای  به یمالیات تورم افزای تولید،  یاثرات جانب

رفا  وضعیت یکنواخت  سطح کمتر از حدْ عرضة نیروی کار و یگذار سرمایه اصالحطریق 

 .دیاب یم افزای 

 کااه   امکان ،یپول سیاست ی  منزلة به یتورم یمال تأمین شد ، یطراح یالگو در

 باه  بناابراین  کناد،  یما  فاراهم  را یماال  سیاسات  عناوان  باه  مصرف بر یزا اخالل مالیات

 امکاان  باه  یتاورم  یماال  تاأمین  در اوالً، شاود  یما  پیشنهاد یمال و یپول گذاران سیاست

 ةبهینا  ترکیاب  انتخااب  با تا دکنن توجه نیز دیگر یزا اخالل یها مالیات با آن یجایگزین

 حاداکثر  یاجتماع رفا  و حداقل آن از یناش یاضاف بار مصرف بر مالیات و یتورم مالیات

 رفاا   و منااب   تخصایص  بار  یتاورم  مالیاات  تأثیر تحلیل در اینکه به توجه با ثانیاً، ؛شود 

 پیشانهاد  اسات،  تأثیرگذار اقتصاد یتعادل ساختار بر عرضة نیروی کار -فراغت بین تبادل

 اثارات  کاه  یحاالت  در ،همچناین . شاود  توجه یتورم یمال تأمین در آن نق  به شود یم

 و سارمایه  یموجود افزای  امکان ،یتورم مالیات نرخ افزای  با دارد، وجود تولید یجانب

. کناد  تشدید را یرفاه و یتخصیص اثرات تواند یم و دارد وجود کار ینیرو فراغت کاه 

 .شود توجه آن به یتورم یمال تأمین در که شود یم پیشنهاد ،رو  این از
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 :کرد بیان زیر ةرابط صورت به توان یم را یکنواخت وضعیت در رفا  تاب 
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 اسااس  بار  یکنواخات  وضعیت در رفا  تاب  تاب ، این در مربوطه رواب  یگذار جای با

 زیار  صاورت  باه  یاجتمااع  رفا  تاب  گسته، حالت در. شود یم حاصل مربوطه یپارامترها

 :شود یم حاصل
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r یکنواخت، وضعیت تعادل در که  و   بود خواهد. 

 وستيپ

 الگو در کاررفته هب پارامترهاي .3 جدول

 پارامترها
 مقادير

 پارامترها
 منبع

 ρ 1/0  زمانی رجحان نرخ
 همکاران و یاصفهان یدالل

(1386) 

 Shone (2004) 5/0 مصرف هموارکنندگی نرخ

 δ 6/0 Ho et al. (2007) مطلوبیت تاب  در مصرف اهمیت

 θ 1/0 Ho et al. (2007) مطلوبیت تاب  در واقعی های ماند  اهمیت
 η 3/0 Ho et al. (2007) مطلوبیت تاب  در فراغت اهمیت

 A تکنولوژی ضریب

  تولید در سرمایه سهم

 مخارج جاری دولت به تولید  نسبت

1 

3/0 

23/0 

 همکاران و دشتبان

(1389) 

 داللی اصفهانی و همکاران

(1387) 

 مرکزی بان  آماری گزارش

 شد  بر اساس تحقیقات انجام یمنب : گردآور

 


