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چکيده

1

بسیاری از پژوهشگران به موضوع چگونگی اثرگذاری مالیات تورمی بر تخصیص منااب و رفاا توجاه
کرد اند؛ موضوعی که تاکنون بحثبرانگیز بود است .در این مطالعاه در یا الگاوی رشاد درونزای
نئوکالسیکی با فراغت و پول در تاب مطلوبیت و اثرات جانبی تولید چگونگی تأثیرگاذاری رشاد پاول
اسمی ،به منزلة ابزار تأمین مالی ،بر تخصیص مناب و رفا آزمون مایشاود .ایان مطالعاه ،نسابت باه
مطالعات دیگر ،از دو جنبه متفاوت است .1 :در ی الگوی بهینهیابی پویا معادالت مرباو باه نسابت
مصرف و ماند های واقعی پول 2نگهداریشد به تولید ناخالص داخلی ،فراغت ،ذخیرة سارمایه ،تولیاد
و سطح رفا در وضعیت یکنواخت به صورت تابعی از پارامترهای الگو استخراج شد اسات؛  .2در هار
ی از آنها تحلیل حساسیت نسبت به نرخ مالیات تورمی صورت میگیرد .بدون اثرات جانبی تولیاد
نتایج حاصل از تحلیل حساسیت در وضعیت یکنواخت بیانگر آن اسات کاه باا افازای نارخ مالیاات
تورمی نسبت مصرف به تولید ناخالص داخلی ثابت میماند ،اما نیروی کاار ،ذخیارة سارمایه و تولیاد
افزای مییابد .با کاه نسبت ماند های واقعی به تولید و فراغت نیروی کار ،ساطح رفاا اجتمااعی
در وضعیت یکنواخت کاه مییابد .با لحاظکردن اثرات جاانبی تولیاد ،ذخیارة سارمایه و تولیاد باا
شدت بیشتری افزای مییابد و سطح رفا در وضعیت یکنواخت افزای مییابد.
طبقهبندي E40, D60, C69, D90 :JEL
واژههاي کليدي :اثرات جانبی ،بهینهیابی پویا ،پول ،رفا  ،مالیات تورمی.
نویسندة مسئول ،تلفن همرا 021-29902979 :
1. welfare
2. Real money balances
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مقدمه
بسیاری از پژوهشگران به موضوع چگاونگی تأثیرگاذاری مالیاات تاورمی 1بار تخصایص
مناب  2و رفا توجه کرد اند .اغلب مطالعات انجامشد در این زمینه بیانگر آن اسات کاه
بدون توجه به نحوة بهدستآمدن تقاضای پول مالیات تورمی رفا کااه ماییاباد .3در
بعضی از این مطالعات ،که بر اساس تعادل جزئای صاورت مایگیارد ،فقا باه منااف و
هزینههای نگه داری پول توجه میشود .در تحلیل سنتی مبتنی بر الگوی تعاادل جزئای،
که اثرات جانبی وجود ندارد ،مقدار بهینة رشد پول بر اساس قاعدة پولی تعیین میشاود
که در آن نرخ بهرة اسمی (به عنوان هزینة فرصت نگهداری پول) صفر میشاود .در ایان
حالت ،خدمات ناشی از نگه داری دارایی پولی در امر تسهیل معامالت افزای ماییاباد و
5
باعث افزای رفاا مایشاود .در برخای از مطالعاات ،از قبیال فلاس  ،)1973( 4باران
( ،)1994پالیوس و یپ )1995( 6و هو و همکاران ،)2007( 7در چارچوب الگاوی تعاادل
عمومی و در فضای تحلیلی رمزی )1927( 8بحث تأمین مالی تورمی مطرح شاد اسات؛
که در آن برای تأمین ماالی مخاارج دولات امکاان جاایگزینی باین مالیاات تاورمی باا
مالیاتهای اخاللزای دیگر مطرح میشود .بنابراین ،در این فضای فکری انتخاب ترکیاب
بهینة مالیات تورمی و مالیات بر مصرف باعث کاه اضاافهباار مالیااتی و حداکثرشادن
رفا میشود .ریبلو و زی ،)1999( 9هو و همکاران ( ،)2007و لاو و همکااران)2011( 10
در فضای تحلیلی ارو )1962( 11و رومر )1986( 12با لحاظکردن اثرات جانبی تولید 13به

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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تحلیل تأثیر مالیات تورمی بر مبادلة بین فراغت -عرضة نیروی کار ،موجودی سارمایه ،و
رفا پرداختهاند .تورنسکی )2000( 1درنظرگارفتن مبادلاة درونزا باین فراغات -کاار را
باعث تغییرات اساسی در ساختار تعادلی اقتصاد میداند.
با طراحی ی الگوی تعادل عمومی رشد درونزای نئوکالسیکی ا که در آن فراغات و
پول در تاب مطلوبیت و اثرات جانبی در تاب تولید وارد مایشاوند ا امکاان درک اثارات
تخصیصی و رفاهی مکانیزم انتشار و نحوة توزی پول در اقتصاد ایران فراهم میشاود؛ باه
طوری که به انتخاب ترکیب بهینة مالیات تورمی و مالیات بر مصارف باه وسایلة دولات
منجر میشود و باعث کمترین انحراف در تصامیم خاانوار و بنگاا هاا مایشاود .در ایان
زمینه ،نهادهای پولی و مالی ،از قبیل بان مرکزی ،به منزلة متولی سیاستهای پولی ،و
دولت ،به منزلة متولی سیاستهای مالی ،نیز میتوانناد نقا برجساتهای در تخصایص
بهینة مناب و رفا داشته باشند .بنابراین ،موضاوع ایان پاژوه تحلیال تاأثیر مالیاات
تورمی بر تخصیص بهینة مناب و رفا در اقتصاد ایاران در چاارچوب یا الگاوی رشاد
درونزای نئوکالسیکی با لحاظکردن فراغت و پاول در تااب مطلوبیات و اثارات جاانبی
تولید است .نوآوریِ تحقیق طراحی ی الگوی بهینهیابی پویا بار اسااس تعمایم الگاوی
لوکاس ( )2000است که در آن امکان جایگزینی بین مالیات تورمی و مالیات بر مصارف
و امکان مبادلة درونزا بین کار -فراغت وجود داشته باشد و اثرات جاانبی تولیاد نیاز در
آن لحاظ میشود .در نهایت ،با استفاد از الگوی بهینهیابی پویا ،نتایج به صورت ریاضای
استخراج شد است .به منظاور جلاوگیری از پیچیادگی دوران انتقاالی پویاا ،در تعاادل
وضعیت یکنواخت 2به تحلیل الگو پرداخته شد است .رواب نهایی حاصلشاد تاابعی از
پارامترهای الگو هستند که با استفاد از فرمولنویسای در  Excelو پارامترهاای اقتصااد
ایران مقداردهی شد اند و تحلیل حساسیت متغیرهای الگو نسبت به نرخ مالیات تاورمی
صورت گرفته و هزینة رفاهی ناشی از آن محاسبه شد است.

1. Turnovsky

 .2تعادل وضعیت یکنواخت ) (Steady-Stateمسیرهایی تعادلی است که در امتداد آنهاا متغیرهاا باا نارخ ثاابتی
رشد کنند .این اصطالح تعمیم حالت ایستا است که در آن هر متغیر با نرخ ثابت صافر رشاد مایکناد .برخای
محققان به وضعیت یکنواخت رشد متوازن یا رشد پایدار نیز میگویند.
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در بخ دوم به ادبیات موضوع و پیشینة تحقیق پرداخته میشاود .در بخا ساوم
الگااوی نظااری و را حاال آن مطاارح م ایشااود .در بخ ا چهااارم بااه نتااایج حاصاال از
کالیبر کردن الگوی تحقیق پرداخته میشاود .و بخا پانجم باه نتیجاهگیاری و ارائاة
پیشنهادها اختصاص یافته است.
ادبيات موضوع و پيشينة تحقيق
ساختار و فروض الگوهایی که به تحلیل اثرات تخصیصی و رفاهی مالیات تاورمی مایپردازناد
گوناگون است .گوناگونی الگوها بی از سه جنبه است .1 :الگوها از نظار نحاوة ورود پاول در
اقتصاد متفاوت اند1؛  .2مطالعات انجامگرفته از جنباة شامول مالیاات یا جاا 2یاا نسابی در
الگوهاست .در بعضی مطالعات از قبیل سیدراسکی )1967( 3و لوکاس )2000( 4مالیاتها باه
صورت ی جا و مقطوع در نظر گرفته میشود و در برخی دیگر نظیر رمازی ( ،)1927فلاس
( ،)1973هو و همکارن ( ،)2007و لو و همکااران ( )2011ترکیبای از مالیااتهاای مختلا
5
برای تأمین مالی مخارج دولت بهکار گرفته شد است؛  .3برخی از مطالعاات از قبیال بیلای
( )1956و فریدمن )1969( 6در چارچوب الگاویهاای تعاادل جزئای و برخای دیگار نظیار
لوکاس ( ،)2000هو و همکاران ( ،)2007و لو و همکاران ( )2011در چاارچوب الگاویهاای
تعادل عمومی به تحلیل اثرات تخصیصی و رفاهی سیاستهای پولی پرداختهاند.
اثرت تخصیصی و رفاهی پول در سه رویکرد ا پول در تاب مطلوبیت ،)MIU( 7پول در
الگوهای پی خرید نقدی ،)CIA( 8و پاول در الگوهاای زماان خریاد )STM( 9ا بررسای

 .1بر اساس ادبیات پولی ،به چهار طریق پول در اقتصاد وارد و تقاضای پول بر اسااس آنهاا اساتخراج مایشاود .1 :الگاوی
پول در تاب مطلوبیت ()MIU؛  .2الگوی خرید نقدی ()CIA؛  .3الگوی زماان خریاد ( )STM؛  .4الگاوی بایننسالی
( .)OLGبرای آگاهی از سه روش اول ←  .Walsh, 2010: 33-130برای آگااهی از روش چهاارم ← 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
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میشوند .وقتی که پول در تاب مطلوبیت وارد میشود و با تقاضای فراغات کشا پاذیر
مرتب میشود پول به طور کلی ابرخنثی نخواهد بود .همچنین ،وقتی که پول و سارمایه
جانشین هم باشند (توبین )1965 ،1رشد پولی بااالتر باعاث تاورم مایشاود و تقاضاای
ماند های واقعی پول کاه می یابد و ،با توجاه باه جانشاینی پاول و سارمایه ،انباشات
سرمایه افزای می یابد (اثر توبین) .وقتی که پول برای خرید کاالهای سرمایهای باه کاار
برد میشود ،تورم قابل پی بینی بااالتر باعاث کااه ماناد هاای واقعای مایشاود و
موجودی سرمایه در وضعیت یکنواخت نیز کاه می یابد و باعث میشود تاا عکا اثار
توبین ظاهر شود (لو و همکاران .)2011 ،اگار پاول از طریاق کااه هزیناة مبادلاه در
اقتصاد وارد شود ،افزای نرخ بهرة اسمی ،به منزلة هزینة فرصت نگاه داری پاول ،باعاث
میشود تا افراد ماند های پول کمتری نگه داری کنند ،در نتیجه ،زمان مبادالتی افازای
مییابد و با کاه زمانیِ که صرف فراغت و کار میشود تولید و رفا کاه مییابد.
مطالعة پایهای سیدراسکی ( ،)1967با عناوان «انتخااب عقالیای 2و رشاد در اقتصااد
پولی» ،یکی از مطالعات تأثیرگذار در حاوزة پاولی اسات .وی باا تعمایم الگاوی رمازی
( )1928در چارچوب ی الگوی رشد نئوکالسیکی ،با قراردادن مصارف و پاول در تااب
مطلوبیت ،به تحلیل رابطه بین رشد پول ،انباشات سارمایه ،و رفاا در اقتصااد پرداختاه
است .نتیجة پایهای الگوی سیدراسکی بیانگر ابرخنثایی پول است که در آن در وضاعیت
یکنواخت ذخیرة سرمایه و تولید واقعی مستقل از نرخ رشد عرضة پول اسات .همچناین،
افزای نرخ گسترش پولی 3باعث افزای معادل در نرخ تغییر قیمتها و کااه ذخیارة
نقدی واقعی 4میشود ،اما بر مصرف وضعیت یکنواخت اثرگذار نیست .بناابراین ،افازای ِ
نرخ گسترش پولی ساطح رفاا وضاعیت یکنواخات را کااه مایدهاد .همچناین ،در
کوتا مدت ،افزای ِ نرخ گسترش پولی معادل افازای ِ پرداخاتهاای انتقاالی دولات باه
بخ خصوصی است و باعث افزای ِ مصرف و کاه ِ نرخ انباشت سرمایه میشود.
در اقتصادی که اثرات جانبی سرمایه مانند بحث رومر ( )1986وجود داشته باشاد تعاادل
1. Tobin
2. Rational chioce
3. Rate of monetary expansion
4. Stock of real cash
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ناکارا با سرمایة کمتر و نرخ بهرة واقعی باالتر است ،زیرا عوامل 1بازدهی نهایی کامل پ اناداز
ی واحد اضافی را درونی 2نمیکنند (رایاز .)2007 ،بناابراین ،در حاالتی کاه تقاضاای پاول
نسبت به نرخ بهرة اسمی کش پاذیر باشاد و کشا مطلوبیات نهاایی مصارف نسابت باه
ماند های واقعی پول برابر صفر نباشد ،سیاست پولی میتواند مصارف ،سارمایه و تولیاد را در
اقتصاد به سطح بهینة پرتو برساند .همچنین ،یکی از مسایرهایی کاه تاورم مایتواناد اثارات
واقعی در وضعیت یکنواخت داشته باشد این اسات کاه خانوارهاا انتخااب مرباو باه عرضاة
نیروی کار داشته باشند .در این صورت مطلوبیت خانوارها به مصرف ،ماند های واقعی پاول ،و
فراغت بستگی دارد (وال  .)59 :2010 ،گوم )1993( 3بیان میکند که در نتیجة نارخ تاورم
باالتر فراغت خانوار افزای مییابد (عرضة نیروی کار کاه مییاباد) و باعاث کااه رشاد
اقتصادی میشود ،اما هزینة رفاهی تورم کاه ماییاباد .فلاس ( )1973در فضاای تاأمین
مالی تورمی بر آن است که در صورتی که مالیاتهای اخاللزای دیگر وجود دارد ،دولات بایاد
5
بخشی از درآماد خاود را از طریاق مالیاات تاورمی تاأمین کناد .کیمبارو ،)1986( 4فایاگ
( ،)1988چیری ،کریستیانو و کیهو1991( 6؛  )1996و کوریا و تلا 1996( 7؛  )1999ایان
نتیجة فلس را به چال کشید اند .آنها نشان دادند که قاعادة فریادمن بارای نارخ بهیناة
تورما نرخ بهرة اسمی صفرا تحت شرایطی برقارار اسات .کیمبارو ( )1986بار آن اسات کاه
وقتی پول کاالیی واسطهای است نباید مالیات بر آن وض شود.
داتسی و ایرلند )1996( 8با بهکارگیری ی الگوی تعادل عماومی باه ارزیاابی اثارات
رفاهی مالیات تورمی پرداختند و نشان دادند که مالیات تورمی اختالالت متعددی ایجااد
میکند .بنابراین ،هزینههای رفاهی تورم را به منب آن ا اینکه آیا تورم قابال پای بینای
است یا نه ا و همچنین به ساختار نهادهای اقتصادی وابساته مایدانناد و بار آناناد کاه
نمیتوان به میزان هزینههای رفاهی تورم پاسخی قاط داد.
1. Agents
2. Internalize
3. Gomme
4. Kimbrough
5. Fiag
6. Chari, Christiano & Kehoe
7. Correia & Teles
8. Dotsey & Ireland
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لوکاس ( )2000با بهکارگیری الگوی م کالم و گودفریند )1987( 1بیان مناسابی از
هزینة رفاهی تورم ارائه میکند .وی در چهارچوب الگوی زمان خرید فرض مایکناد کاه
مصرف به صرف زمان برای خرید نیاز دارد و زمان معاامالتی باا نگاه داری پاول کااه
مییابد؛ در نتیجه ،زمان به منزلة مناب کمیاب تولید از بخا تولیاد کااالیی باه زماان
معامالتی خانوار انحراف مییابد که نوعی زیان رفاهی است.
لااو و همکاااران ( )2011در چااارچوب الگااوی خریااد نقاادی هزینااة رفاااهی مالیااات
حقالضرب و مالیات بر مصرف را تحلیل کردند و به این نتیجه رسایدند کاه در وضاعیت
یکنواخت تا وقتی که سرمایهگذاری به وسیلة نقدینگی محدود شود و اثر مصرف مسال
بر اثر فراغت باشد ،هزینة رفاهی مالیات حقالضرب بیشاتر از هزیناة رفااهی مالیاات بار
مصرف است.
یاوری و سرلیتز )2011( 2در مطالعهای با عنوان «تورم و رفاا در امریکاای التاین»،
نخست با استفاد از روش  BVARو فرم نیمهلگاریتمی تقاضاای پاول کشا تقاضاای
پول نسبت به نرخ بهر را در دورة  1955تا  2000برآورد کردند .ساس  ،باا اساتفاد از
روش تعادل جزئی به برآورد هزینة رفاهی تورم در هفد کشور امریکای التین پرداختند.
نتایج بیانگر آن است که هزینة رفاهی ناشی از افزای نرخ تاورم در کشاورهای مختلا
مورد بررسی متفاوت است.
کیمبرو و اسسیردیوپولوس ،)2012( 3در مطالعهای با عنوان «هزینة رفااهی تاورم در
یونان» ،با استفاد از روش  OLSو OLSپویا ،کش تقاضای پول نسبت به نرخ بهار را
در الگوی لگاریتمی و نیمهلگاریتمی برآورد کردند .سس  ،با کااربرد روش تعاادل جزئای
هزینة رفاهی تورم را انداز گیری کردند .برآورد آنها بیانگر آن است کاه هزیناة رفااهی
تورم  10درصد در دامنة  0/59تا  0/91درصد  GDPاست.
جعفری صمیمی و تقینژاد عمران ( ،)1383در مطالعهای با عناوان «رابطاه باین تاورم و
رفا  :مطالعهای تجربی در اقتصاد ایران» ،هزیناة رفااهی تاورم را در چاارچوب الگاوی زماان
خرید م کالم و گودفریند با استفاد از داد های اقتصااد ایاران اناداز گیاری کردناد .نتاایج
1. McCallum & Good friend
2. Yavari & Serletis
3. Kimbrough & Spyridopoulos
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بیانگر آن است که نهتنها در شرای تورمی ،خانوارها برای ایمنمانادن از اثارات تاورم دارایای
پولی بدون بهرة کمتری نگهداری میکنناد و ،در نتیجاه ،کمتار از خادمات دارایای پاولی در
تسهیل معامالت بهر مند میشوند ،بلکه در اثار تاورم نارخ حاقالضارب نظاام باانکی یعنای
اختالف بین نرخ بهر وری وام و نرخ سود سسرد بانکی افزای مییابد و در بازار پاول درونای
اختالل ایجاد میشود .همچناین ،نتاایج تجربای آنهاا بیاانگر آن اسات کاه هزیناة رفااهی
بهوجودآمد از ی نرخ تورم  10درصادی در صاورتی کاه تااب تقاضاای پاول لگااریتمی و
نیمهلگاریتمی باشد ،بهترتیب معادل  7/6و  6/6درصد تولید ناخالص داخلی است.
بختیاری و صمدپور ( ،)1390در مطالعهای با عنوان «برآوردی از هزینههاای رفااهی
در اقتصاد ایران» ،با بهکارگیری روش بیلی ( ،)1956هزینههای رفااهی تاورم را در یا
الگوی تعادل جزئی در دورة  1338ا  1386برای ایران محاسبه کردند .نتایج این تحقیق
بیانگر آن است که اگر نرخ تورم از  3درصد به  15درصد افزای یابد ،هزینههای رفااهی
تورم در مدل لگاریتمی از  0/14درصد به  1/7درصد تولیاد ناخاالص داخلای و در مادل
نیمهلگاریتمی از  0/12درصد به  2/3درصد تولید ناخالص داخلی افزای خواهد یافت.
زائری و ندری ( ،)1392در مطالعهای باا عناوان «محاسابة هزیناة رفااهی تاورم در
ایران» ،با استفاد از الگوی تعادل جزئی بیلی ،به برآورد هزینههای رفاهی تاورم در دورة
 1369ا  1387پرداختند .نتایج بیانگر آن است که متوس هزیناة رفااهی تاورم و نارخ
بهرة اسمی نسبت به تولید ناخاالص داخلای در ساالهاای ماورد بررسای در دو حالات
لگاریتمی و نیمهلگاریتمی برابر  3/54و  1/42برآورد شد است.
ارائة الگو
الگوی این تحقیق بر اساس تعمیم الگوی لوکااس ( )2000اسات کاه در آن ،عاالو بار
اینکه فراغت نیروی کار به همرا مصرف و ماند های واقعی پول در تااب مطلوبیات قارار
میگیرد ،به نق اثرات جانبی تولید و درونزابودن عرضة نیروی کار در تاب تولیاد نیاز
پرداخته میشود .در این الگو فرض میشود اقتصاد باه عناوان یا واحاد از خانوارهاای
یکسانی با عمر نامحدود تشکیل شد باشد و خانوار نمایند مال ی واحد زماان اسات
که به فراغت  l tو عرضة نیروی کار  1  ltاختصاص مییابد .همچنین ،فارض مایشاود
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نااطمینانیِ ناشی از شوک در رجحان افراد 1و تکنولوژی وجاود نادارد .ساه نهااد بنگاا ،
خانوار و دولت وجود دارد که در ادامه به آنها پرداخته میشود.
 .1خانوار
2

اصوالً در تدوین تاب رفا اجتماعی شکل تابعی تاب مطلوبیت ،نقا ترجیحاات درونزا و
نرخ رجحان زمانی اهمیت زیادی برخوردار است .در نظریة رفاا (کاه در مادلهاای رشاد
بهینه استفاد میشود) تاب رفا اجتماعی به صورت مجموع (انتگرال) تواب مطلوبیتهاای
انفرادی 3طول عمر همة افراد جامعها به عنوان رفتار خانوارهای نمایند 4اا در نظار گرفتاه
میشود .عالو بر این ،تواب مطلوبیت فردی یکسان در نظر گرفته میشود .اما ،شکل تابعی
در نظرگرفتهشد در تواب مطلوبیت متفاوت است 5.تاب رفا اجتماعی به صاورت تاابعی از
مصرف واقعی به عنوان تأمینکنندة شر پایداری ،6ماند های واقعی پول ،و فراغت نیاروی
کار (یا نیروی کار عرضهشد ) خواهد بود .همچنین ،فارض شاد تااب مطلوبیات پیوساته،
خوشرفتار ،7اکیداً مقعر ،8و فزایند نسبت به  c tو  m tو  ، l tو دو بار مشتقپاذیر اسات و
دو کاال پست 9نیستند.
در این الگو ،مصرف ،ماند های واقعی پول و فراغت مکمل هم اند .بنابراین ،تااب رفاا
به صورت رابطة  1خواهد بود:

 Fuchi et al. .1در مطالعهای ) (2008شوک ناشی از رجحان افراد را لحاظ کرد اند.
2. social welfare function
3. individual utilities
4. representative family
 .5مطالعات انجامشد را میتوان بر اساس متغیرهای موجود در تاب مطلوبیت به صورت زیار دساتهبنادی کارد.1 :
مصرف خصوصی؛  .2مصرف خصوصی و مخارج مصارفی دولات؛  .3مصارف خصوصای و فراغات (یاا کاار)؛ .4

مصرف خصوصی ،مخارج مصرفی دولت ،و فراغت (یا کار)؛  .5مصرف خصوصی ،فراغت (یا کاار) ،و ماناد هاای
واقعی پول؛  .6مصرف خصوصی و خدمات زیستمحیطی.
 .6از مفهوم پایداری ) (sustainabilityمفاهیم مختلفی ارئه شد است که فق به یکی از آنها اشار میشود .وضاعیت پایادار باه وضاعیتی
اطالق میشود که در آن مطلوبیت (یا مصرف) در طول زمان رو به کاه

نباشد ( .)Hediger, 2000; Gowdy, 2005

 .7فرض شد تاب مطلوبیت 𝒖 خوشرفتار ( )well behavedاست؛ به طوری کهu 0  , u      0, u   0, u "  0 :

 .8فرض شد تاب مطلوبیت 𝒖 ،اکیداً مقعر است؛ به طوری کهuc  0, u m  0, ucc  0, u mm  0 :
9. Inferior good
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که در آن  c tمصرف واقعی m t ،ماند هاای واقعای پاول l t ،فراغات باه عناوان متغیرهاای
1
کنترل هستند  ،نرخ رجحان زمانی  ،اهمیت مصرف  ،اهمیت ماند های واقعای پاول ،
اهمیت فراغت و درجة ریس گریزی نسبی ثابت یا عدم تمایل نسبت باه تعویاقاناداختن
مصرف در طول زمان است .این ضریب همچنین تمایل خانوارها به انتقال بیندور ای مصارف
را نشان میدهد .هر چه کوچ تر باشد ،مطلوبیت نهایی مصرف با افزای سطح مصرف باه
کُندی شروع به کاه میکند .در این الگو خانوارهاا درآماد خاود را ،کاه مالیاات تاورمی و
مالیات بر مصرف از آن کسر شد  ،صرف مصرف واقعی ،سرمایهگذاری و نگهداری ماناد هاای
واقعی پول میکنند؛ بنابراین ،محدودیت بودجه به صورت رابطة  2است:
 w t 1 lt   rt k t  k t  mt  t mt

() 2

1 c ct

که در آن  k tموجودی سرمایه  t  P P ،نرخ تورم w t ،دستمزد واقعی rt ،نرخ بهارة
واقعی  c ،نرخ مالیات بر مصرف و   mنرخ مالیات تورمی است .نقطة باالی متغیرها بیاانگر
نرخ تغییر در آنها نسبت به زمان اسات .در محادودیت بودجاة خاانوار فارض شاد نارخ
اسااتهالک ساارمایه و رشااد جمعیاات صاافر اساات .اگاار ثااروت کاال خااانوار بااه صااورت
 At  K t  M t Ptتعری شود ،محدودیت بودجة خانوار به صورت رابطة  3خواهد بود:
at  w t 1 lt   rt k t  1  c ct  t mt

() 3

که در آن  at  k t  mtو  atمعرف ثروت واقعی خانوار است .2بر اساس رابطاة  ،3کال
تغییر دارایی خانوار برابر است با مجموع درآمد حاصل از کارکردن افراد و بازدهی ناشای
از سرمایة فیزیکی ،که ارزش مصرف ،مالیات بر مصرف و مالیات تورمی از آن کسار شاد
است .خانوارها با انتخاب مصرف واقعی  ، c tفراغت  ، l tو ماند های واقعی پول  ، m tتااب
رفا خود را در رابطة  1نسبت به محدودیت بودجة خود در رابطة  3حاداکثر مایکنناد.

1. Control variables

 .2در این الگو at

متغیر وضعیت ( )state variableاست که با انتخاب متغیر کنترل باه الگاوی معینای از متغیار

وضعیت منتهی میشود .بنابراین ،مسیر متغیر وضعیت به متغیرهای کنترل بستگی دارد.
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  cو  پارامتر و  w tو  rtدر الگو تعیین میشود .تاب هامیلتونین 1متناظر باا مسائلة
حداکثرسازی عبارت است از:

c m l 
{H 

1

() 4

 t w t 1  lt   rt k t  1  c ct  t mt   t at  k t  mt }e  t

 
t t


t

1

که در آن  tمتغیر هموضعیت( 2کمکی) متناظر با رابطة  3در زماان  tاسات و بیاانگر ارزش
نهایی مطلوبیت ی واحد دارایی بیشتر اسات 3و   tضاریب مرباو باه محادودیت دارایای
خانوار است .شرای مرتبة اول )  ، (FOCبه صورت رابطههای  8 ،7 ،6 ،5و  9خواهد بود:
() 5

 t 1   c   0

m l 

() 6

 t  t  t  0

c l 

  1
t

t

  1
t

() 9

1

t

  mt 1

 t rt  t  0

() 7
() 8

1

  ct 1

 tw t  0



1

mt


t

c

1

  l t 1

  t  t  t  0

H
ct
H
mt
H
k t
H
l t
H
at

شر تراگردی 4یا شر کرانة پایانی به منظور رد بازی پونزی (NPG ) 5باه صاورت
رابطة  10بیان میشود:6
1. Hamiltonian

 .2به ضریب الگرانژ متغیر هاموضاعیت ( )co-state variableگفتاه مایشاود و بیاانگر آن اسات کاه اگار مقادار
محدودیت تغییر کند ،مقدار مطلوب تاب هدف به اندازة ضریب الگرانژ تغییر خواهد کرد .در مفهاوم اقتصاادی،
ضریب الگرانژ بیانگر تغییر در مطلوبیت کل به ازای ی واحد تغییر در درآمد است.
 .3در اینجا  aمتغیر وضعیت و  cو  mمتغیرهای کنترلاند.
4. Transversality condition
)5. Non-Ponzi Game (NPG

 .6در مسائل کنترل بهینه اگر نقطة پایانی برنامه معین نشد باشد ،در جواب بهینه برای مشخصکردن کامل مسیر
جواب ی شر نهایی مربو به نقطة پایانی وجود دارد که به طور قااط مسایر بهیناه را از ساایر مسایرهای
مجاز متمایز میکند .این شر نهایی به شر تراگردی معروف است.
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()10

lim eρt t at 0
t 

با توجه به این شر  ،باید منفعت نهایی هر متغیر انتخابی برابر زیان نهایی آن باشاد.
با استفاد از شرای مرتبة اول ،رواب تعادلی زیر (رواب  ،12 ،11و  )13حاصال خواهاد
شد:
()11

lt
 rt  
lt



mt
  1 
mt



ct
  1 
ct

]

[1   1 

 1   c  c*t
()12
l 
δw t
 1   c  c*t
*
()13
mt 
) δ(rt   t
رابطة  11رابطة اولر است که ارتبا بین رشد مصرف ،رشد ماند هاای واقعای پاول،
رشد فراغت و شکاف بین نرخ بهرة واقعی ،و نرخ رجحان زمانی را در مسیر تعادلی بهینه
*
t

نشان میدهد .رابطة  12ساطح مصارف و فراغات تعاادلی بهیناه و رابطاة  ،13تقاضاای
ماند های واقعی تعادلی بهینه را به صورت نسبتی از )  ( c ,  t , rtنشان میدهد .بر اساس
رواب  12و  ،13نرخ رشد مصرف ،ماند های واقعی پاول ،و فراغات در وضاعیت تعاادلی
بهینه برابر است .بنابراین ،با جایگذاری )  (ct  mt  ltدر رابطة  11رابطة  14حاصال
میشود:
()14

ct
 rt  
ct

]   1   1 

[1   1 

که در آن  ct ctنرخ رشد مصرف واقعی در مسیر بهینه است .این معادلة دیفرانسیلی در
حالت پیوسته شر الزمی است که باید در مسیر بهینه برقرار باشد.
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 .2بنگاه

در بنگا تولیدی ی کاالی نهایی با دو عامل سرمایة  k tو نیروی کار  1  ltباه وسایلة
تکنولوژی رابطة  15تولید میشود:1
()15
Yt  AK t (1 lt )1 K t , 0    1, 0    1 
که در آن  Y tکاالی نهایی تولیدشد  A ،بهر وری کل عوامل تولید و  اهمیات سارمایه
نسبت به نیروی کار در تولید است .متوس سرمایة  2 Kبیانگر اثارات ساریز دانا  3باا
درجة  و بیانگر اثرات جانبی تولید است .زمانی کاه    1 اسات اثارات جاانبی
قوی وجود دارد و رشد پایدار ایجاد مایشاود .وقتای کاه  0    1 باشاد الگاوی
مربوطه به ی الگوی رشد نئوکالسیکی بدون رشد پایدار تبدیل میشاود .در تکنولاوژی
تولید نئوکالسیکی تولید نهایی کاهند و مثبت است و همچناین عوامال تولیاد مکمال
هماند ،بنابراین:
f i  k t ,1  lt   0  f ii  k t ,1  lt  , i  1, 2, f ij  k t ,1  lt   0, i , j  1, 2, i  j
()16
در بازار رقابت کامل عوامل ،پرداختی به عوامل تولید با توجه به تولید نهایی آنها به
صورت رابطة  17و  18صورت میگیرد:
()17

w t  A 1 α  k tα (1 lt )α

()18

rt  Aαk αt  1 (1 lt )1α

که در آن  w tدستمزد واقعی و  rtنرخ بهارة واقعای اسات .فعاالً بارای ساادگی فارض
میشود که استهالک سرمایه وجود ندارد.

 .1در الگوهای رشد درونزا ،پیشرفت فنی درونزا از طریق آثار جانبی سارمایة فیزیکای ،توساعة سارمایة انساانی و
ارتقای بهر وری آن و تحقیق و توسعه صورت میگیرد .نقطة شروع تدوین الگوهاای رشاد اقتصاادی درونزا را
میتوان مطالعة رمزی ) (1928دانست .پ از وی نیز مطالعات متعددی به صورت تجربی آزمون و باه صاورت
نظری بس داد شد اند ←
Arrow, (1962); Romer (1986, 1987, 1990); Lucas (1988); Bernstein & Nadiri (1989); Barro
(1990); King & Rebelo (1993); Grossman & Helpman (1990, 1994).

 .2در تعادل عمومی در شرای رقابتی به خاطر مشابه فرضشدن خانوارها kt  kt

است.

3. Spillovers of knowledge
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 .3دولت

فرض میشود دولت با اساتفاد از مالیاات تاورمی و مالیاات بار مصارف مخاارج مصارفی
(جاری) خود را از نظر مالی تأمین میکند و بخا چشامگیری از دریاافتیهاای نفتای از
طریق رشد پایة پولی و تورم باه صاورت مالیاات تاورمی در بحاث بودجاه وارد مایشاود.
همچنین ،فرض میشود مخارج عمرانی دولت از طریاق ساایر درآمادهای دولات و بخا
دیگر درآمدهای نفتی از نظر مالی تأمین میشود .فرض میشود مخارج جاری واقعی دولت
در هر سال به صورت نسبت ثابتی از تولیاد واقعای نهاایی 1اسات Gct   y t 2:و .  0
دولت ،با توجه به محدودیت بودجة مصرفی ،سطحی از رفا را انتخااب مایکناد کاه نارخ
مالیات بر مصرف و مالیات تورمی به منظور تأمین مخارج جاری خود حداکثر شوند .نهایتااً،
فرض میشودکه بودجة مصرفی دولت در هر نقطه از زمان در تعادل است ،بنابراین:
()19
 cct  t mt  Gct  βyt , β 0
که در آن 𝒎𝒕 ،ماند های واقعی پول و   t mtمالیات تورمی است.

3

 .4وضعيت تعادل

تعادل به وسیلة شرای مرتبة اول مسئلة حداکثرسازی خانوار ،رواب تعادلی ،محادودیت
بودجة خانوار ،محدودیت بودجة دولت ،معادالت دستمزد و نرخ بهرة واقعای ،محادودیت
زمانی بین کار و فراغت و محدودیت کل مناب  Ct  G t  Kt  Ytمشخص مایشاود.
اگر نسبت مصرف واقعی ،ماند های واقعی پول ،و سرمایة فیزیکای واقعای باه تولیاد باه
ترتیب با  ، Γ m ، Γ cو  Γ kرشد مصرف واقعی ،ماند های واقعی پاول و سارمایة فیزیکای
واقعی بهترتیب با  ، g m ، g k ، g 1و  g cنشان داد شود و نرخ رشد عرضة اسمی پاول
باشد ،با استفاد از رواب تعادلی خواهیم داشت:
1. final output

 .2البته ،درنظرگرفتن این فروض به ساد سازی الگو نیز کم

میکند و مان ِ شلوغشدن مدل خواهد شد ←

Cooley & Hansen (1991); Palivos & Yip (1995); Lucas (2000); Ho et al. (2007); Lu et al
(2011).
 .3کل مخارج واقعی دولت برابر مجموع مخارج جاری و عمرانای واقعای اسات  ، G t  Gct  Gitکاه در آن G it

مخارج عمرانی واقعی و  G ctمخارج جاری واقعی دولت است .در این الگو فرض شد که دولت مخاارج جااری
خود را از مالیات تورمی و مالیات بر مصرف تأمین میکند.
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()20
()21

r 
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[1  1

]g c   1  g m  1  g l
 1   c  Γ*c

)δ(r  π

Γ*m

با قراردادن معادلة دستمزد در رابطة  12رابطة فراغت نیروی کار در وضاعیت تعاادل
به صورت رابطة  12حاصل میشود:
()22

) *  1   c  Γc (1  l
)δ(1  α

l* 

با استفاد از محدودیت بودجة خاانوار ،محادودیت بودجاة دولات و محادودیت کال
مناب بهترتیب رواب زیر (رواب  ،24 ،23و  )25حاصل میشود:
()23

1 c  Γ*c  1 g K Γ*k  g m Γ*m  πΓ*m

()24

 c Γ*c  σΓ*m  β
Γ*c  g k Γ*k  1 

()25
با استفاد از رابطه های  23تا  ،25نرخ رشد ماند های واقعای باه صاورت رابطاة 26
بهدست میآید:
()26
gm  σ  π
این رابطه بیانگر آن است که نرخ رشد ماند های واقعی  ، gmبرابر نارخ رشاد عرضاة
پول اسمی  منهای نرخ تورم  است.
 .5اثرات تخصيصی و رفاهی ماليات تورمی در وضعيت يکنواخت
 .1 .5اثر ماليات تورمی بر تخصيص منابع

به منظور جلوگیری از پیچیدگی دوران انتقاالی پویاا ،در تعاادل وضاعیت یکنواخات باه
تحلیل الگو پرداخته میشود .در تعادل وضعیت یکنواخت متغیرهاا باا نارخ ثاابتی رشاد
میکنند .بنابراین c  m  k  l 0 ،خواهناد باود .بار اسااس رابطاة  ،25در تعاادل
وضعیت یکنواخت نسبت مصرف به تولید به وسیلة رابطة  27حاصل میشود:
ss
()27
Γc  1  β
در این معادله برای  βداد شد  ،در تعادل وضعیت یکنواخت افزای نرخ رشاد پاول
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اسمی دارای اثر خالص صفر بر نسبت مصرف به تولیاد  Γsscاسات .باا اساتفاد از رابطاة
نسبت ماند های واقعی به تولید در وضعیت تعادل نسبت ماند های واقعی پول به تولیاد
در وضعیت یکنواخت به صورت رابطة  28حاصل میشود:

Γssm 
()28
δ  ρ  σ   σθ
در این معادله ،در وضعیت یکنواخت  r  و    خواهد بود .افزای نرخ رشد
پول اسمی در وضعیت یکنواخت نسبت ماند های واقعی پول باه تولیاد  ، Γmرا کااه
میدهد ،زیرا نرخ رشد پول اسمی باالتر باعث افزای تورم مایشاود و هزیناة نگاهداری
پول (نرخ بهرة اسمی) را افزای میدهد و باعث کاه تقاضای ماند هاای واقعای پاول
میشود .با استفاد از رابطة فراغت نیروی کاار در وضاعیت تعاادلی ،محادودیت بودجاة
خانوار ،و نسبت ماند های واقعی پول به تولید در تعادل وضعیت یکنواخت ،تااب فراغات
نیروی کار در وضعیت یکنواخت به صورت رابطة  29حاصل میشود:
   
l ss 
()29
]       1  α  [δ       σθ
در این معادله ،تاب فراغت نیروی کار در وضاعیت یکنواخات نسابت باه رشاد پاول
اسمی𝝈 ،کاهند است و ،در نتیجه ،بر اساس محادودیت فراغات -کاار (  ) 1  l ssعرضاة
نیروی کار در وضعیت یکنواخت نسبت به نرخ رشد پاول اسامی فزایناد خواهاد باود و
باعث افزای تولید وضعیت یکنواخت میشاود .اگار درآماد مالیاات تاورمی باه صاورت
پرداخت انتقالی به خانوار پرداخت شود ،باعث افزای فراغت نیروی کار ،کااه عرضاة
نیروی کار و نهایتاً ،کاه تولید در وضعیت یکنواخات مایشاود .نارخ بهارة واقعای در
وضعیت یکنواخت به صورت  r ss  A K   1(1  l )1  خواهاد باود .بناابراین ،در
تعادل وضعیت یکنواخت انباشت سرمایة فیزیکی و نسبت سرمایه -کار به صاورت رابطاة
 30تعیین میشود:
1

()30

)  (1 










 A  1  l ss
K



(1  l ss ) 

ss

1

)  (1 
 k ss



)  A  (1  l



1

K ss  

در این معادله نسبت سرمایه -کار در وضعیت یکنواخت تاابعی فزایناد (مساتقل) از
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مقدار نیروی کار تعادلی با (بدون) اثرات جانبی تولید است .همچناین ،باا اثارات جاانبی
تولید رشد اسمی پول فق به صورت غیرمستقیم و از طریق عرضة درونزای نیروی کاار
 ، 1  l ss بر نسبت سرمایه -کار اثرگذار است .با افزای

نرخ رشد پاول فراغات نیاروی

کار در وضعیت یکنواخت کاه مییابد و با کاه فراغت نیروی کاار عرضاة درونزای
نیروی کار در وضعیت یکنواخت افزای مییابد و باعث افزای ساطح سارمایة وضاعیت
یکنواخت میشود .با جایگذاری ذخیرة سرمایة وضعیت یکنواخت در تاب تولیاد ساطح
تولید وضعیت یکنواخت به صورت رابطة  31حاصل میشود:
1

()31

α
)  [A(1  l ss )1α ( )α  ]1α  ,   [0,1  
ρ

ss

Y

با توجه به اینکه عرضة درونزای نیروی کار در وضاعیت یکنواخات (  ) 1  l ssتاابعی
فزایند از رشد پول اسمی است ،بنابراین ،سطح تولید وضعیت یکنواخت بدون توجاه باه
اثرات جانبی تولید ) ( 0یا باا اثارات جاانبی ضاعی تولیاد )  (0    1  تاابعی
فزایند از رشد پول اسمی است .بناابراین ،اگرچاه افازای ِ نارخ رشاد پاول اسامی اثار
مستقیمی بر هزینة فراغت (دستمزد واقعی) ندارد ،با توجه به درونزابودن عرضة نیاروی
کار در وضعیت یکنواخت ،با کاه فراغت نیروی کار در نتیجة افزای نارخ رشاد پاول
اسمی عرضة نیروی کار افزای مییابد .با توجه باه مکمالباودن عرضاة نیاروی کاار و
سرمایه در تاب تولید ،افزای عرضة نیروی کار باعاث افازای تولیاد نهاایی سارمایه و
تحری انباشت سرمایه میشود و سرانجام تولید افزای مییابد.
با استفاد از رابطه های  27 ،24و  ،28محدودیت بودجة متوازن بر روی پارامترهاای
سیاستی به صورت رابطة  32است:
()32

}{        σθ   σθ

}{1           σθ 

c 



σθ
][       σθ



c      

]1   c  [       σθ



بنابراین ،با متوازنبودن بودجة دولت ،در این رابطه با افزای نرخ مالیات تورمی نارخ
مالیات بر مصرف کاه مییابد .به طور خاص ،به وسایلة اتحااد  ، MV  PYسارعت
گردش پول را میتوان به صورت رابطة  33تعیین کرد:
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Y
1

m Γm

()33



)

P

Y
(M

V 

ماند های واقعی پول به تولید 𝐦𝚪 ،نسبت به نرخ رشاد پاول اسامی کاهناد اسات،
بنابراین ،سرعت گردش پول نسبت به نرخ رشد پاول اسامی فزایناد اسات .در ادبیاات
اقتصاد پولی بیان میشود که در شرای تورمی پول داغ است و افراد به منظور جلوگیری
از کاه قدرت خرید خود بالفاصه پولی را که بهدست مایآورناد صارف خریاد کاالهاا
میکنند و این باعث افزای سرعت گردش پول در اقتصاد میشود.
 .2 .5اثر ماليات تورمی بر سطح رفاه

به منظور تحلیل اثرات رفاهی مالیات تورمی ،سطح رفا در وضعیت یکنواخت باهدسات آورد

ماایشااود .در وضااعیت یکنواخاات ، c ss   m ss  (l ss )  (Y ss )  (Γcss ) (Γssm ) (l ss )




بنابراین با جایگذاری معادالت  27تا  31در تاب رفا  ،سطح رفا در وضاعیت یکنواخات باه
صورت رابطة  34حاصل میشود (اثبات در پیوست :)1
Ф[F( c , σ)]1
1

()34



ss

W

که در آن:
) (δ  θ

,

(ρ  σ) δ  η (1   c )  δ [δ  ρ  σ   θσ] 1α 

1 α  η

{η  ρ  σ   (1  α)[δ  ρ  σ   θσ]} 1 α 
 




F  c , σ  

{    ηη [ A (1   )1 ( )  ]1  }1  0

1



Ф

بنابراین ،سطح رفا وضعیت یکنواخت  W ssتابعی از نرخ مالیاات بار مصارف و نارخ
رشد پول اسمی است که در آن    0مقداری ثابت و مستقل از مالیات بر مصرف و رشد
پول اسمی است .همچنین W ss ،به طور یکنواخت 1نسبت به  Fفزایند اسات .در اداماه
اثرات نرخ مالیات تورمی بر رفا با و بدون اثرات جانبی تولید تحلیل میشود.

1. Monotonically
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نتايج حاصل از کاليبرهکردن الگو
با توجه به اینکه مقادیر متغیرها در وضعیت یکنواخت تابعی از پارامترهای الگو هساتند ،باا
جاااایگاااذاری مقاااادیر پارامترهاااای ،  0 / 3 ،  0 / 1 ،  0 / 1 ، A 1 ،  0 / 3
  0 / 5  0 / 6مربو به اقتصاد ایران 1مقاادیر متغیرهاا در وضاعیت یکنواخات باا و
بدون اثرات جانبی بهترتیب در جداول  1و  2گزارش شد است .سس  ،تحلیل حساسایت
آنها نسبت به نرخ مالیات تورمی صورت گرفته است .محاسبات مربو به کالیبر کردن باا
استفاد از فرمولنویسی معادالت نهایی حاصلشد در  Excelصورت گرفته است.
جدول  .1نتايج عددي بدون اثرات جانبی توليد (𝟎 = 𝝍) در وضعيت يکنواخت
 0 / 5,   0
ss

W

ss

 پارامترها

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

Y

K ss

l ss

ss
c

Γ

ss
m

Γ
 0

V

17/57

0/934

2/80

0/417

1

1/67

0/6

16/92
16/24
15/9

0/738
0/934
0/976

2/21
2/80
2/93

0/540
0/417
0/390

0/77
0/77
0/77

9/09
1/67
0/98

0/11
0/6
1/02

 0 / 23

c ss

m ss

r ss

%

% c

0/930

1/56

10

صفر

صفر

0/568
0/719
0/752

6/7
1/55
0/95

10
10
10

-7
صفر
23/45

113/8
29/9
صفر

منب  :یافتههای تحقیق

در جدول  ،1در وضعیت یکنواخت بادون اثارات جاانبی تولیاد ،اثارات تخصیصای و
رفاهی مالیات تورمی در حالت مبنا( 2بدون دخالت دولت )  0 ،و حالتی کاه دولات در
اقتصاد دخالت میکند (  )  0 / 23محاسبه شد است .در محاسبة اثرات تخصیصی ،باا
این فرض که نسبت مخارج دولت به تولید مقدار ثابتی باشد ،با افزای ِ نارخ رشاد پاول
اسمی نرخ مالیات بر مصرف کاه مییابد ،اما افزای نرخ رشد پول باعث افزای نارخ
تورم با نرخ    میشود و هزینة نگهداری پول را افزای میدهد ،بناابراین ،تقاضاای
ماند های واقعی پول کاه مییابد .کاه تقاضای ماند های واقعی پول باعث افازای
 .1به جدول پیوست مراجعه شود.
2. Benchmark case

تحقيقات اقتصادي  /دورۀ  ،50شمارۀ  ،2تابستان 1394

272

سرعت گردش پول میشود .عالو بر این ،کاه ِ ماند های واقعای پاول منفعات نهاایی
مصرف و فراغت را در تاب مطلوبیت جداییناپذیر کاه میدهد و باعث کاه مصارف
و فراغت میشود .هرچند افزای نرخ رشد پول اسمی اثر مساتقیمی بار هزیناة فراغات
(دستمزد واقعی) ندارد ،با کاه فراغت و افزای عرضة نیروی کار تولید نهایی سارمایه
افزای مییابد و باعث انباشت بیشتر سرمایه و افازای تولیاد مایشاود .همچناین ،در
وضعیت یکنواخت با افزای ِ نرخ رشد پول اسمی و کاه ِ نرخ مالیات بر مصرف مصرف
واقعی افزای مییابد .1در نهایت ،بدون اثرات جانبی تولید ،با افزای نرخ مالیات تورمی
در وضعیت یکنواخت سطح رفا وضعیت یکنواخت کاه مییابد.
در جدول  2اثرات تخصیصی و رفاهی مالیات تورمی در وضعیت یکنواخات باا اثارات
جانبی ضعی تولید )  (0    1  محاسبه شد است.
جدول  .2نتايج عددي با اثرات جانبی ضعيف توليد و دخالت دولت در وضعيت يکنواخت
 پارامترها
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 .1در وضعیت یکنواخت با افزای نرخ رشد پول اسمی و کاه
مقداری ثابت و بر اساس رابطة  𝐘 𝐬𝐬 31افزای مییابد.

نرخ مالیات بر مصرف ،بار اسااس رابطاة 𝚪𝐜𝐬𝐬 ،27
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با اثرات جانبی تولید ،نرخ بازدهی خصوصی سرمایهگذاری بار روی سارمایه کمتار از
نرخ اجتماعی آن است و باعث سرمایهگذاری کمتر از حد بر روی سرمایه میشود .وقتای
که سطح سرمایه کمتر از سطح بهینة اجتماعی آن باشد ،نرخ بازدهی خصوصای نیاروی
کار نیز باید کمتر از نرخ بهینة اجتماعی باشد و این باعاث را حال زیربهیناه 1باا عرضاة
نیروی کار کمتر و فراغت بیشتر میشود .بنابراین ،اثرات مثبت مالیات تورمی بار عرضاة
نیروی کار و انباشت سرمایه باعث میشود که سرمایهگذاری و عرضة نیروی کار کمتار از
حد را جبران کند و از این طریق اثر مثبت بر رفا دارد .با اثرات جانبی باه انادازة کاافی
قوی تولید ،افزای مالیات تورمی ممکن است ماند های واقعی پول را نسبت باه حاالتی
که اثرات جانبی تولید وجود ندارد افزای دهد .بنابراین ،باا اثارات جاانبی قاوی تولیاد
مالیات تورمی میتواند مناف رفاهی را افزای دهد ،زیرا مناف ِ رفاهیِ حاصل از افازای
مصرف و امکان افزای ماند های واقعی پول بر زیان رفاهی ناشی از کاه فراغت غلباه
پیدا میکند.
نتيجهگيري و پيشنهادها
در این مقاله تحلیل تأثیر مالیات تورمی بر تخصیص مناب و رفاا در یا الگاوی رشاد
درونزای نئوکالسیکی با لحاظکردن فراغت و اثرات جانبی تولیاد صاورت گرفتاه اسات.
نتایج نظری و تجربی بیانگر آن است که در حالتی که اثرات جانبی تولیاد وجاود نادارد،
نگرانی در بحث سیاستهای پولی اساساً بر روی نفا و هزیناة نگاه داری پاول متمرکاز
میشود .بنابراین ،بر اساس قاعدة فریدمن ( ،)1969زمانی که هزینة اجتماعی تولید پول
صفر است ،باید هزینة نگهداری پول (که نرخ بهرة اسمی است) نیز صفر شود تا وضاعیت
بهینه حاصل شاود؛ در ایان صاورت ،مالیاات تاورمی منفای رفاا را حاداکثر مایکناد.
همچنین ،در فضای تحلیلی رمزی ( )1927مالیات تورمی بهینة منفی باعث میشود کاه
دولت برای تأمین مخارج جاری خود مالیات بر مصرف مثبت وض کناد ،اماا باه خااطر
اثرات اخاللزای مالیات بر مصرف ،فراغت ،و تولید باید نرخ رشاد پاول اسامی بیشاتر از
نرخی باشد که از قاعدة فریدمن حاصل مایشاود .در تحلیال تاأثیر مالیاات تاورمی بار
1. sub optimal
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تخصیص مناب و رفا در وضعیت یکنواخت بدون اثرات جانبی تولیاد ،نتاایج بیاانگر آن
است که افزای مالیات تورمی باعث کاه فراغت و ماند های واقعی پول میشاود ،اماا
سطح مصرف ،سرمایه و تولید افزای مییابد و سرانجام ،موجب کاه رفا میشود .باا
اثرات جانبی تولید ،افزای مالیات تورمی به افزای بیشاتر تولیاد منجار مایشاود و از
طریق اصالح سرمایهگذاری و عرضة نیروی کار کمتر از حدْ سطح رفا وضعیت یکنواخت
افزای مییابد.
در الگوی طراحیشد  ،تأمین مالی تورمی به منزلة ی سیاست پولی ،امکان کااه
مالیات اخاللزای بر مصرف باه عناوان سیاسات ماالی را فاراهم مایکناد ،بناابراین باه
سیاستگذاران پولی و مالی پیشنهاد مایشاود اوالً ،در تاأمین ماالی تاورمی باه امکاان
جایگزینی آن با مالیاتهای اخاللزای دیگر نیز توجه کنند تا با انتخااب ترکیاب بهیناة
مالیات تورمی و مالیات بر مصرف بار اضافی ناشی از آن حداقل و رفا اجتماعی حاداکثر
شود؛ ثانیاً ،با توجه به اینکه در تحلیل تأثیر مالیاات تاورمی بار تخصایص منااب و رفاا
تبادل بین فراغت -عرضة نیروی کار بر ساختار تعادلی اقتصاد تأثیرگذار اسات ،پیشانهاد
میشود به نق آن در تأمین مالی تورمی توجه شاود .همچناین ،در حاالتی کاه اثارات
جانبی تولید وجود دارد ،با افزای نرخ مالیات تورمی ،امکان افزای موجودی سارمایه و
کاه فراغت نیروی کار وجود دارد و میتواند اثرات تخصیصی و رفاهی را تشدید کناد.
از این رو ،پیشنهاد میشود که در تأمین مالی تورمی به آن توجه شود.
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با توجه به اینکه نسبت  c , m , k به تولیاد باهترتیاب باا  Γc ,Γm ,Γkنشاان داد
میشود ،نسبت مصرف به تولید ،نسبت ماند های واقعای باه تولیاد ،فراغات و تولیاد در
وضعیت یکنواخت بهترتیب به صورت زیر حاصل شد است:
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تاب رفا در وضعیت یکنواخت را میتوان به صورت رابطة زیر بیان کرد:
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با جایگذاری رواب مربوطه در این تاب  ،تاب رفا در وضعیت یکنواخات بار اسااس
پارامترهای مربوطه حاصل میشود .در حالت گسته ،تاب رفا اجتمااعی باه صاورت زیار
حاصل میشود:
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که در تعادل وضعیت یکنواخت r   ،و    خواهد بود.
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