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 های نفتی و افزایش اتکایدرآمدبا توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، کاهش وابستگی اقتصاد به 

هرچند افزایش هرکدام از انواع . رسد می نظر بهازپیش ضروری  های مالیاتی بیشدرآمددولت به 
ها  اما افزایش در هرکدام از انواع مالیات ،های مالیاتی شوددرآمدد منجر به افزایش توان میها  مالیات

عنوان یکی از  به ویژه بر مصرف بخش خصوصی بهو د آثار متفاوتی بر متغیرهای کالن اقتصادی توان می
با توجه به اهمیت  بنابراین. داشته باشدمنفی  تأثیردهنده تقاضای اقتصاد  ین متغیرهای شکلتر مهم

بر ) درآمدمالیات بر مصرف و مالیات بر (دو نوع از مالیات  تأثیرموضوع فوق، مقاله حاضر در پی بررسی 
نتایج الگوی خودرگرسیونی . باشد می برای اقتصاد ایران) 1358-1392( مصرف بخش خصوصی در دوره

بر مصرف بخش  درآمدمالیات بر  تأثیرهای توزیعی و تابع تجزیه واریانس حاکی از آن است که  با وقفه
در  درآمدکه ضریب متغیر مالیات بر  نحوی به ،باشد خصوصی تقریباً دو برابر مالیات بر مصرف می

بهتر است  ر این اساسب. آمده است دست به 116/0و ضریب متغیر مالیات بر مصرف  249/0بلندمدت 
منفی کمتری بر مصرف بخش  تأثیرهای مالیاتی خود از مالیات بر مصرف که درآمددولت جهت افزایش 

های مالیاتی از طریق افزایش مالیات درآمدکه قصد افزایش  صورتی یا در دریگبکمک  رد،خصوصی دا
و  دبر مصرف بخش خصوصی را مدنظر قرار ده را دارد بهتر است آثار معکوس آن درآمدبر 

  .ی تکمیلی را در این راستا اتخاذ نمایدها سیاست
  

 . JEL: C22 ،E62 ،H24 ،H53،N45 بندی  طبقه

، مصرف بخش خصوصی، الگوی درآمدمالیات بر مصرف، مالیات بر  :کلیدی های هواژ
  .های توزیعی، اقتصاد ایران خودرگرسیونی با وقفه
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   مقدمه .1
در اکثر  معموالًکه  شود میدهنده تقاضای کل را شامل  ین اجزای تشکیلتر مهمصرف یکی از م

این سهم  که طوری به ،ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد درآمدکشورها سهم مهمی از 
 رو پرداختن به این از این. باشد میدرصد  50متوسط حدود  طور بهبرای اقتصاد ایران در سالیان اخیر 

های  عنصر مهم در سطح اقتصاد کالن از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده و در طول سالیان تئوری
و دیگران برای تشریح  3مودیگلیانی 2،فریدمن 1،متعددی توسط اقتصاددانانی همچون دوزنبری

ره از یک زیربنای اساسی از نظرات خرد اقتصادی دربا اغلببر مصرف ارائه شده که  مؤثرعوامل 
  ).1385محمدزاده و احمدزاده، (برخوردار بوده است  کننده مصرفانتخاب 

. دهد تصویری عالی از نمونه مراحل توسعه دانش اقتصاد را ارائه می تابع مصرفدر واقع، 
هدف غایی هر  یگانه مقصود و عنوان بهبا توجه به جایگاه مصرف در تابع رفاه، از مصرف بنابراین 

دهند، به دو  قرار می تأثیرعواملی که این متغیر مهم اقتصادی را تحت . شود می فعالیت اقتصادی یاد
عوامل ذهنی نظیر خصوصیات روحی و روانی، معموالً  ؛شوند گروه عوامل ذهنی و عینی تقسیم می

عوامل عینی، نظیر سطح  اما .چندانی بر مصرف ندارند تأثیرمدت  ها و عادات و رسوم، در کوتاه سلیقه
دهنده وجهی از سیاست مالی  ناخالص که نشان درآمدخالص و  درآمدافراد و تفاوت میان  درآمد

  ).1392اشرفی پور، (خواهند داشت مالحظه  تأثیری قابلاند، بر سطح مصرف  بخش عمومی
ات تأثیرد توان مییکی از عوامل مؤثر بر مصرف، مالیات است که بر حسب پایه وضع آن 

مالیات بر مصرف  تأثیر پر واضح است که شدت. ی بگذاردمتفاوتی بر مصرف بخش خصوص
 بر مالیات فروش، بر مالیات مصرف، بر مالیات( شده وضع مالیات نوع به نیز بخش خصوصی

 نوع چه بر نظر مورد مالیات که این بستگی دارد و ها و دیگر مالیات )درآمد بر مالیات سود،
که هرکدام  آنجایی از. وضع شود )بادوام یا امدو بی کاالهای یا لوکس ،ضروری کاالی( کاالیی

با توجه به تفاوت میل نهایی به  ،بخشی از جامعه را هدف قرار داده درآمدها،  از انواع مالیات
د آثار متفاوتی بر مصرف نتوان میها  های مختلف جامعه، انواع مالیات مصرف در بین بخش

                                                 
1. J S Duesenberry  
2. Millton Friedman 
3. Franco Modigliani  
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ان مالیاتی کشور سیاستگذارشایانی به د کمک توان مید که شناخت آن نخصوصی جامعه بگذار
  .ها نماید در افزایش کارایی انواع مالیات

ین متغیرهای طرف تقاضای تر مهمبا توجه به موارد ذکر شده و اینکه مصرف یکی از 
ند توان میها  که انواع مالیات باشد و ازآنجایی اقتصاد در محاسبه تولید ناخالص داخلی می

ها  انواع مالیات تأثیرخصوصی بگذارند، هدف مقاله حاضر بررسی  ات متفاوتی بر مصرفتأثیر
در این . باشد می در اقتصاد ایران )1358-1392(های  بخش خصوصی در طول سالبر مصرف 

مرور برخی از مطالعات مرتبط  و سپس به شود می  راستا ابتدا ادبیات مرتبط با موضوع بررسی
شده و   نظر، مدل مربوطه برآورد و تحلیل رفی مدل مورددر انتها نیز با مع. پرداخته خواهد شد

  . گیری ارائه خواهد شد نتیجه
  

  ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق .2
مصرف بخش خصوصی از متغیرهای کالن مؤثر بر ساختار اقتصادی کشورهاست که خود 

  د سو و عادات و رفتارهای مصرفی فر ی دولت و بانک مرکزی از یکها سیاست تأثیرتحت 
 یمصرف یکی از اجزا ،بر این عالوه). 1391عاقلی و امامقلی، (قرار دارد از سوی دیگر 

ملی را  درآمدتوجهی از  که درصد قابل استدهنده تولید ناخالص ملی اقتصاد هر کشور  تشکیل
  ).1391رجایی و احمدی، (دهد  به خود اختصاص می

مورد ) 1936( کینز توسط بار نخستین برای اقتصادی کالن متغیرهای عنوان یکی از مصرف به
 همچون مختلفی های نظریه راستا این در. یافت تداوم اقتصاددانان دیگر توسط و گرفت تأکید قرار

 دائمی درآمد نظریه ،)1963( مودیگلیانی - آندو مصرف) زندگی چرخه( زندگی سیکل نظریه
  ). 1388عاقلی و همکاران، (شد  ائهغیره ار و) 1946( دوزنبری نسبی درآمد نظریه ،)1957( فریدمن

در ادامه بحث . ندا مصرف و عوامل مؤثر بر آن از دیرباز محل مناقشه میان اقتصاددانان بوده
واقعی عامل عمده  درآمد ،بر اساس عقاید کینز .ای شده است یات مصرف اشارهنظر  به

عمومی اشتغال، بهره و نظریه "اساس گفته کینز در کتاب  بر. کننده مخارج مصرفی است تعیین
دهنده تابع  متغیر اصلی است که مصرف معین یکی از عناصر تشکیل کل قاعدتاً درآمد "پول

قابل تصرف و  درآمدکند که مصرف تابعی از  کینز فرض می. ن وابسته استه آتقاضای کل ب
  . صورت خطی است به
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dC a bY= +                                      )1(  
  

قابل  درآمد Ydمصرف و شیب تابع مصرف و   میل نهایی به bمصرف مستقل و  aکه در آن 
  .باشد مصرف می Cتصرف و 

ی گذشته درآمدجاری در سطوح  درآمدرفتار مصرف بستگی به  1،در تابع مصرف دوزنبری
در  درآمدباالترین سطح  ،گردد ی گذشته تنظیم میدرآمداساس باالترین سطح  دارد و بر

تغییر ناگهانی در  درآمدین جهت، افت در ه ادهد و ب قرار می تأثیرهای قبل مصرف را تحت  دوره
کننده  ای در مدل مصرف دوزنبری، بیان دنده وجود اثر چرخ. دنبال ندارد سطح مصرف را به

  .تتاکنون اس درآمدهای جاری، بلکه از باالترین سطح درآمدتنها از  پذیری مصرف، نهتأثیر
  

t t maxC f (Y ,Y )=                          )2(  
  

نمایند و  دائم منطبق می درآمدمبتنی بر این است که مردم مصرف خود را با  2نظریه فریدمن
 ،درآمدتغییرات اتفاقی در . باشد کننده رفتار مصرفی آنان نمی جاری تعیین درآمد، بر این اساس

کننده  دائمی تنظیم درآمدمورد انتظار نرمال یا  درآمددهد و  میقرار ن تأثیرمصرف را تحت 
. ، بدون کم یا زیاد شدن ثروت، قابل مصرف استدرآمداین میزان . رفتار مصرفی مردم است
  .گردد صورت زیر مطرح می تابع مصرف فریدمن به

  

t tC KYP=                          )3(  
                                                                                         

چون . دائم زمان جاری و قابل تصرف است درآمد YPt مصرف جاری و Ct که طوری به
نماید که این متغیر  فریدمن فرض می باشد، عمالً دائم در دسترس نمی درآمداطالعات آماری 

  .های گذشته است در دوره درآمدجاری و  درآمدوزنی و کاهنده از  تابعی
  

2
t t t 1 t 2YP Y (1 )Y (1 ) Y ...− −= λ + λ −λ +λ −λ +           )4(  

 

 

گردد و فرد  تنظیم می بلندمدتانداز در یک دوره  رفتار مصرف و پس 3از نظر مودیگلیانی
  ی ندارد درآمدو  کننده است دگی خود از کودکی تا جوانی، تنها مصرفاول زندر دوره 

                                                 
1. Relative Income Hypothesis 
2. Permanent Income Hypothesis 
3. Lifecycle Hypothesis 
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صورت متراکم  انداز، ثروتی را به و اندوختن پس درآمدو در دوره دوم یا میانسالی فرد با کسب 
انداز منفی وی در ابتدا یا در دوره اول زندگی و انتها یا  آورد که پاسخگوی پس می دست به

 های مورد انتظاررآمددو موجودی ثروت فرد و  درآمدفرد به بنابراین  .باشد دوره کهنسالی او می
 درآمدجاری، ثروت دوره قبل و  درآمدبنابراین، مصرف فرد تابعی از . آتی او بستگی دارد

 درآمد  tثروت با یک وقفه،Wt-1 در معادله زیر، ). 1391رجایی و احمدی، (مورد انتظار است 
  .مورد انتظار

  

e
t t 1 t tC f (W ,Y ,Y )−=                       )5(  

                          

مصرفی دیگری نیز ارائه شده است که از آن جمله  های هها، نظری عالوه بر این نظریه
نام برد که از حوصله این بحث  را و غیره 2نظریه مصرف هال 1،نظریه مصرف فیشر توان می

چه ( تصرف قابل درآمدهمواره شده  های مصرف ارائه واضح است که در تمام مدل. خارج است
 که ییازآنجا ،بنابراین .کند نقش مهم و اصلی را ایفا می) جاری درآمددائمی و چه  درآمد
 درآمدناپذیر از  باشد و مالیات جزء جدایی منهای مالیات می درآمدبرابر با  تصرف قابل درآمد

 قابل تصرف فرد است، رآمددمقدار مصرف خصوصی وابسته به  سوییاز  وقابل تصرف افراد جامعه 
 درآمدزیرا  ؛انتظار داشت که افزایش مالیات باید منجر به کاهش سطح مصرف گردد توان می
بنابراین الزم است در ادامه این بخش به . دهد و قدرت خرید افراد را کاهش می تصرف  قابل

 ابزارهای مؤثرترین از تردید بدون. زیمپرداببررسی مالیات و رابطه آن با مصرف افراد جامعه 

 مالی تأمین بر عالوه تواند می ها مالیات از اهرم استفاده با دولت. است مالیات دولت، دست در

  تواند می دولت مثال، عنوان به. کند حرکت سایر اهدافش به نیل جهت در هایش، هزینه
 تولید و تقاضا غیرضروری، کاالهای مانند خاص مصرف کاالیی یا تولید بر مالیات اعمال با

 خود هخودب کاال این تولید روی بر شده متمرکز منابع ین ترتیبا هب. دهد کاهش را کاال این

 رفتار مالیات اعمال وسیله به اینجا در دولت ،واقع در. دنیاب سوق می دیگر تولیدات سمت  به

 و اقتصادی ثبات به دسترسی منظور به دولت همچنین. است قرار داده تأثیر تحت را بازار

                                                 
1. Fisher  
2. Hall  
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 سیاست ابزار عنوان به ها مالیات اهرم ازد توان می اقتصاد، در ایجاد شده های بحران از رهایی

  ).1381جهرمی،  موسوی(کند  استفاده خوبی به مالی
 د آثار متفاوتی بر متغیرهایتوان میمالی اتخاذ شده توسط دولت  های سیاست ،در مجموع

بخش مهمی از تقاضای کل داشته باشد که  وانعن بهمصرف  ویژه به ،کالن اقتصادی یک کشور
در این راستا سه نظریه و دیدگاه کلی . نظریات متفاوتی وجود دارد تأثیردر مقدار و نحوه این 

ی مالی دولت بر مصرف خصوصی در ادبیات اقتصادی ها سیاست تأثیربرای بررسی چگونگی 
  :مطرح است

  رهیافت کینزی  -
  جانشینی   فرضیه -
  1برابری ریکاردویی  فرضیه -

های  صورت تکاثری و بدون توجه به روش بر اساس رهیافت کینزی، تغییر مخارج دولتی به
که افزایش مخارج دولتی از طریق  طوری کند، به کل اقتصاد تسرّی پیدا می مالی آن به تأمین

تبع آن تولید تحریک  افزایش خالص ثروت بخش خصوصی موجب افزایش تقاضای کل و به
  .یابد نهایت افزایش می و در  شود می

شود، افزایش مخارج دولتی به  در نظر گرفته می درآمدکه مصرف تابع مستقیم از  ازآنجایی
بار توسط بیلی  نخستینجانشینی که   طبق فرضیه). اثر مکملی(افزایش مصرف منجر خواهد شد 

 تأمیننحوه نظر از چگونگی و  مطرح شد، مخارج مصرف خصوصی و دولتی صرف) 1971(
که افزایش مخارج دولتی با افزایش مالیات و  طوری به ،مخارج دولتی جانشین همدیگر هستند

کاهش منابع در دسترس برای بخش خصوصی منجر به کاهش مصرف خصوصی به همان میزان 
  ). اثر جایگزینی(شود  می

صرف دیدگاه سوم معتقد است که هیچ ارتباطی میان مخارج دولتی و م ،نهایت در
 برابری ریکاردویی   توضیح عدم وجود ارتباط میان این دو توسط فرضیه. خصوصی وجود ندارد

ی بر مصرف تأثیرآن،  تأمیننظر از نحوه  گیرد، بر این اساس مخارج دولتی صرف صورت می
  ).2012محمود و احمد، (د داشت نخصوصی نخواه

                                                 
1. Ricardian Equivalence Hypothesis 
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دولت  درآمد تأمینر مصرف به نحوه ی مالی بها سیاست تأثیرحوه نرسد  می نظر بهدر مجموع 
 نوع ترین مناسب و ترین معقول که اند عقیده این بر اقتصاددانان. دارد بستگی و میزان تغییر مالیات

 مالی یها سیاست اعمال برای ابزار ینتر مهممالیات  این بر افزون و است مالیات دولت، درآمد
 بیشتر،( جامعه از گروهی از درآمد انتقال برای ارابز ینتر مهم عنوان به همچنین،. آید می شمار به

 .گیرد می قرار استفاده مورد) درآمد کم گروه بیشتر،( جامعه دیگر گروه به) درآمدپر گروه
   ).1381 جهرمی، موسوی( دانند می دولت اقتصادی ابزار مؤثرترین را مالیات رو، ازاین

. مورد کنکاش قرار داد از زوایای مختلف توان میمالیات بر مصرف را  تأثیر
؛ دو نوع مصرف باشد تأثیربیان می دارد که اگر مطلوبیت فرد تحت ) 1371(صمیمی  جعفری

  مصرف در زمان آینده و مصرف در زمان حال
  

1 2u f (C ,C )=                           )6(  
 C1  ومصرف حال C2 مصرف آینده وu در دوره  .مصرف در دو زمان طلوبیت ناشی ازم

کند و در دوره دوم، فرد از طریق دو منبع  کسب می درآمداول، فرد از طریق کار خود، 
دوره  انداز پسناشی از کار در این دوره و دیگری از طریق اصل و فرع  درآمدی یکی درآمد

  .دهد صادی را نشان مییابی اقت در بهینه کننده مصرفمعادله زیر شرط تعادل . کند می درآمداول کسب 
  

1

2

f 1 i
f
= +                       )7(  

هیچ  کننده مصرفبرابر با یک باشد، ) نرخ نهایی جانشینی مصرف برای مصرف آینده( اگر    
  .تفاوت است نوع رجحانی بین مصرف در زمان حال و آینده قائل نخواهد شد و نسبت به آن بی

وضع شود، پس این مالیات فقط ) تومان a(سرانه و به مقدار ثابت  صورت بهمالیاتی  اگر
است و به هیچ وجه در رابطه جانشینی مصرف در دو زمان حال و ) عادی(ی درآمددارای اثر 

و  شود نخواهد داشت در این حالت خط بودجه فقط به موازات خود، به طرف پایین منتقل می تأثیرآینده، 
 تنهادرصد،  tاگر مالیاتی فرضی با نرخ  .ماند بدون تغییر باقی می کننده مصرفیابی  هینهوضعیت ب
ی درآمدهای ناشی از کار در هر دو زمان وضع شود، مالیات فقط دارای اثر درآمدبر روی 

یا و به نفع مصرف حال ) انداز پسیا  C2(وجه اثر تبعیضی بر زیان مصرف آینده  است و به هیچ
C1 کند و فقط خط بودجه مانند شکل تغییری نمیدیگر شیب خط بودجه  عبارت به. داردن 
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شود و اگر مالیاتی فرضی  به طرف پایین منتقل می به موازات خود )1(سمت چپ نمودار شماره 
که قیمت نسبی مصرف  این مالیات با این ،تومان بر مصرف، در هر دو زمان وضع شود tبا نرخ 

دهد به هیچ وجه بر رابطه جانشینی بین مصرف در دو زمان مؤثر نیست؛  را تغییر نمی در دو زمان
ناشی از کار  درآمدمالیات بر  تأثیری دارد و درست مانند درآمداین نوع مالیات فقط اثر  یعنی

آورده شده  درآمدمالیات بر مصرف و مالیات بر  تأثیرزیر  نموداردر دو . در دو زمان است
 :است

  
  بر میزان مصرف درآمدمالیات بر مصرف و مالیات بر  تأثیر .1 دارنمو

  

. مالیات بر مصرف بر میزان مصرف نشان داده شده است تأثیرسمت راست  نموداردر 
که مالیات تنها بر مصرف کاالی دوم وضع شده است با  که مشخص است از آنجایی طور همان

کاهش یافته اما مصرف از کاالی اول  تغییر شیب خط بودجه، هرچند مصرف از کاالی دوم
وضع شده که با  درآمدسمت چپ مالیات بر  نموداردر . باشد مینهایی مبهم  تأثیرافزایش یافته و 

 .انتقال خط بودجه، مصرف هر دو کاال کاهش یافته و در نهایت مصرف کل کاهش یافته است

ها یا  هزینه تمامهمگانی بر  را مشابه یک مالیات درآمدمالیات بر  توان میاز سوی دیگر، 
با فرض وجود شرایط رقابتی و داشتن ترجیحات کامالً مشخص . کاالها در نظر گرفت تمام

 Xکنندگان و همچنین در حضور شرایط بهینه پرتو اگر فرض کنیم فقط دو کاالی  برای مصرف
بر هر دو  =AE  BDجا برابر با یا همان مالیات یک درآمداگر یک مالیات بر  ،وجود دارد Yو 

پس از ). درآمدمشابه اثر کاهشی (شود  جا می به جا  DEبهAB کاال وضع شود، خط بودجه از 
 .خواهد بود EGدر  EDتفاوتی و خط بودجه جدید  مالیات، تعادل جدید از محل تماس منحنی بی

 ست،ا Yو  Xاجرای مالیات منابع تولید را از بخش خصوصی که تولیدکننده کاالی  bدر نمودار 
داخل سمت  در نتیجه، منحنی امکانات تولید به. کند خارج کرده و به بخش دولتی منتقل می
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تعادل  .دهد ا نشان میر Yو  Xتری از کاالهای مشود که مقادیر ک تبدیل می ’P’Pجا شده و به  به جا
در  تفاوتی  با باالترین منحنی بی ’P’Pتماس منحنی امکانات تولید  bجدید در نمودار 

 ’P’Pبا  bو در نمودار  EA=BDبا  aمالیاتی در نمودار  درآمد. خواهد بود EGموقعیت 
حال اگر . یعنی به اندازه منابعی که به بخش دولتی منتقل شده است ؛شود گیری می اندازه

ک آوریم، باید ی دست هب Xمالیاتی را از طریق مالیات بر کاالی  درآمدبخواهیم همان مقدار 
 ،مالیاتی در هر دو مورد یکسان است درآمدکه  جاناز آ. برقرار شودAC/AQ نرخ مالیاتی برابر نسبت 

نامیم،  می ESتعادل جدید را . قرار داشته باشد DE، باید موقعیت جدید روی خط aدر نمودار 
 .ار داردقر ’P’Pمشخص شده و روی منحنی امکانات تولید  ESنیز با  ،bنقطه مشابه آن در نمودار 

تفاوتی است که  تری از منحنی بی تفاوتی در رابطه با موقعیت در سطح پایین منحنی بی ،بنابراین
جای مالیات بر  بهبرقراری مالیات بر یک کاال  دلیل بار اضافه مالیاتی که به. کند عبور می EGاز 

 وجود آمدن اشد، دلیل بهب می ESو  EGتفاوتی  وجود آمده تفاوت مطلوبیت بین دو منحنی بی به درآمد
 شود وضع می درآمدکه مالیات بر  وقتی. مشاهده کرد توان می bکاهش در مطلوبیت را در نمودار 

شود که در نسبت  مشابه زمانی است که مالیات به یک نسبت بر هر دو کاال برقرار می آن اثر
. شود ع ایجاد نمیدر نتیجه اثر نامناسب در تخصیص مناب. کند ها تغییری ایجاد نمی قیمت

علت  گذارد و به می تأثیرها  شود، در نسبت قیمت وقتی مالیات بر یک کاال برقرار میکه  درحالی
  ).1371پژویان، (ایجاد جانشینی تخصیص منابع تغییر خواهد کرد 

  

 
  کننده مصرفن بر تعادل در مطلوبیت آ ثیرأتمالیات بر مصرف و  تأثیر .2 نمودار

  

، درآمدمالیات بر (که یکی از اجزای مالیات مستقیم  درآمدالیات بر اثر م ،این پژوهش
و مالیات بر مصرف که از اجزای مالیات ) مالیات بر ثروت، مالیات بر اشخاص حقوقی
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است را بر مصرف بخش خصوصی ) مالیات بر واردات، مالیات بر مصرف و فروش(غیرمستقیم 
 .بر مصرف بخش خصوصی مدنظر است) مثبت یا منفی یرتأث(دهد و نوع این اثر  بررسی قرار می مورد

این ) شدت کاهش یا افزایش( تأثیراین است که در پایان شدت  در پیاین تحقیق  همچنین
در ادامه به مروری بر برخی از مطالعات بنابراین، . ها را بر مصرف مورد مقایسه قرار دهد مالیات

          .شود میباره پرداخته  دراین انجام شده
ی مالی بر مصرف بخش ها سیاستآثار "مقاله خود را با عنوان ) 1392(اشرفی پور 

های  ها و همچنین پرداخت نگاشت و در آن آثار مخارج دولت، مالیات "خصوصی در ایران
ی مالی بر متغیر مصرف بخش خصوصی با استفاده از ها سیاستعنوان متغیرهای  انتقالی را به

. داد قراری بررس مورددر کشور ایران ) 1352-1388( های آمار سالهای سری زمانی و  تکنیک
ی تولید واقعی، میزان مخارج دولت، افزایش حجم نقدینگی و رهایمتغنتایج نمایانگر نقش مثبت 

اشخاص بر شاخص میزان  درآمدهای انتقالی دولت و اثر منفی متغیر مالیات بر  میزان پرداخت
  .مصرف بخش خصوصی است

 بخش مصرف بر مالی اثرات بررسی" عنوان تحت ای مقاله در )1391( برشد ر وپو اشرفی
 عنوان بهرا  انتقالی های پرداخت همچنین و ها مالیات دولت، مخارج اثرات "ایران در خصوصی
 بررسی مورد زمانی سری تکنیک از استفاده با خصوصی مصرف متغیر بر مالی یها سیاست متغیرهای

 از پس کردند، استفاده ایران برای 1388 تا1354 های سال زمانی سری رآما از و دادند قرار
 میزان روی بر را تأثیر بیشترین اقتصادی، رشد و واقعی تولید که شد مشخص مدل برآورد
 نیز خصوصی بخش مصرف میزان واقعی، تولید افزایش با. ندا داشته خصوصی بخش مصرف

 حجم افزایش دولت، مخارج میزان متغیرهای نقش رنمایانگ نتایج این بر عالوه ،شود می زیاد
 بر اشخاص درآمد بر مالیات متغیر منفی اثر و دولت انتقالی های پرداخت میزان و نقدینگی
  .است خصوصی بخش مصرف میزان شاخص

و مالیات بر الگوی  درآمد، توزیع درآمد تأثیر"ای تحت عنوان  در مقاله) 1390(جابری 
در تعداد  درآمدو همچنین توزیع  )1376-1386(ور ایران را از سال کش درآمدتوزیع  "مصرف
ویژه آمار شاخص ضریب  از کشورهای جهان را از طریق مقایسه آمارهای موجود به بسیاری

وی در این مقاله الگوی مصرف را در جوامع . جینی کشورها مورد تحلیل و بررسی قرارداد
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نماید، نتیجه  ات را بر الگوی مصرف بررسی میشهری و روستایی در نظر گرفته و اثر مالی
توجهی بر الگوی مصرف دارد و میزان  آمده از این تحقیق نشان داد که مالیات اثر قابل دست به

  .مالیات رابطه عکس با میزان مصرف دارد
 در مالیاتی های شوک اثر بررسی" عنوان با ای مقاله) 1390( اوالدی پور مراد و فالحتی

 دولت مخارج و ها مالیات های شوک اثرات بررسی مطالعه، این از هدف. نگاشتند "نایرا اقتصاد
 داخلی، ناخالص تولید شامل اقتصادی کالن متغیرهای روی بر مالی سیاست ابزارهای عنوان به

 سری های داده از استفاده با ایران اقتصاد در خصوصی گذاری سرمایه و خصوصی مصرف تورم،
 استفاده آنی العمل عکس توابع روش از راستا این در. است 1388 تا 1350 های سال برای زمانی
 ایران مالیاتی های بخش در هرگاه که دهد می نشان تحقیق از آمده دست به نتایج. است شده

 اجزای از یک هر افزایش اما. ردگذا می خواهد جایر ب اقتصاد بر مثبت اثری شود، وارد شوکی
 همچنین. شود می واقعی داخلی ناخالص تولید افزایش به منجر شوک، صورت به دولت مخارج
 افزایش شوک و مستقیم رابطه تورم و خصوصی گذاری سرمایه با دولت مخارج افزایش شوک
  .دارند معکوس رابطه تورم و خصوصی گذاری سرمایه با ها مالیات

ی مالی بر مصرف و اشتغال ها سیاستبررسی اثر "ای با عنوان  مقاله) 1383(تقوی و رضایی 
ها را بر دو متغیر مصرف  نگاشتند و در آن مقاله اثرات مخارج دولت و مالیات "در اقتصاد ایران

. مورد بررسی قرار دادند) مدل خودرگرسیونی برداری(های سری زمانی  و اشتغال با استفاده از تکنیک
  . رای متغیرها استفاده شده استب 1381تا  1350های  در این مقاله از آمار سری زمانی سال

از برآورد مدل مشخص شد که بین اشتغال و متغیرهای سیاست مالی و همچنین بین  پس
این رابطه از طریق آزمون . مصرف و متغیرهای سیاست مالی، روابط بلندمدتی وجود دارد

دولت  دهد که در اثر شوک مثبت، مخارج نتیجه نشان می. انباشتگی یوهانسون تأیید شد هم
) ها افزایش مالیات(که شوک منفی مالیاتی  درحالی ،یابند مصرف و اشتغال هر دو افزایش می

  .دهد داری در برابر این شوک از خود نشان نمی ادهد و اشتغال واکنش معن مصرف را کاهش می
مبتنی بر تجزیه : ها و مخارج مصرفی خصوصی مالیات"ای با عنوان  مقاله) 2015(کایا و سن 

وتحلیل تجربی و بررسی آثار  نگاشتند که هدف از این پژوهش، تجزیه "تحلیل برای ترکیهو 
ها  آن. های مالیات بر مخارج مصرفی در کشور ترکیه است مدت و بلندمدت شوک کوتاه
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مخارج مصرفی خصوصی را به چهار بخش عمده تقسیم کردند و سپس یک مدل ساختاری 
SVAR های  یافته. مورد بررسی قراردادند 2013تا  2003ول دوره های فصلی در ط را برای داده

مدت و  های مالیات بر اجزای مخارج مصرفی در کوتاه داد که اثرات شوک تحقیق نشان می
ها اثر قابل توجهی بر اجزای مخارج  مدت تمام مالیات متفاوت است و در کوتاه بلندمدت

مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر (مالیات که در بلندمدت تنها دو نوع  درحالی ،مصرفی دارند
  .گذار هستندتأثیر) شخصی درآمد

آیا کاهش مالیات مصرف را افزایش "ای با عنوان  در مقاله) 2014( افشار میسنرو رستم
اند که آیا فرضیه تعادل ریکاردویی  آزمون کرده ")تست تجربی تعادل ریکاردویی( دهد می

دارد، این فرضیه یک فرض اساسی است که  نگه می دگیکننده را در یک چرخه زن مصرف
دهد و دارای پیامدهای مهمی برای  های انتخاب موقتی انجام می مطالعات متعددی در زمینه

شده است،   رامتری و پانل استفاده پاهای نا در این پژوهش از روش داده. ی مالیاتی استها سیاست
 برای را امکان دوره، چند از استفاده دادند، ارقر بررسی مورد را مختلف دوره چندین ها آن

ای که طی این تحقیق به آن دست یافتند این است که  نتیجه. کند می فراهم پویا وتحلیل تجزیه
د اهمیت و توان میدهد که مالیات ن نتایج مقاله نشان می. قضیه تعادل ریکاردویی عمومیت ندارد

درصد  62های این پژوهش این بود که  از یافته. اشدهای مصرفی داشته ب زیادی بر انتخاب تأثیر
ی فراتر از دوره جاری بر تأثیرهمچنین مالیات . دهند از موارد با قضیه ریکاردویی تضاد نشان می

  .مصرف دارد
مالیات بر مصرف در کشورهای "ای تحت عنوان  مقاله) 2011(اسمیت، اسالم و منیرالزمان 

در این مقاله از روش . نوشتند "ارزش افزوده بنگالدش مورد مالیات بر:  توسعه  حال در
بررسی در این پژوهش  های مورد شده و سال  های آماری استفاده وتحلیل اقتصادی داده تجزیه

در این مقاله عنوان شد که وجه مشترک بسیاری از کشورهای . بوده است )1991- 2006(
 تأمینهای مالیاتی برای درآمدباال بردن جمله بنگالدش مشکالتی است که برای  توسعه از درحال

وری و رشد اقتصادی یک برنامه  برای حل این مشکل و برای بهبود بهره. مالی و بودجه خود دارند
آن جهت اصالح ساختار مالیات بر که در به اجرا گذاشته شد 1991اصالحات مالیاتی عمده در سال 

 .مورد توجه قرار گرفته بود )VAT(زش افزوده مالیات بر اراستفاده از مصرف در کشور بنگالدش، 
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به ساختار سیستم مالیات بر ارزش افزوده در کشور بنگالدش و تالش برای  مورد نظر مقاله
وتحلیل سهم و عملکرد مالیات بر ارزش افزوده در کشور بنگالدش و مقایسه آن با سایر  تجزیه

ارائه چند پیشنهاد که موجب افزایش سهم  و توسعه و همچنین تالش برای شناسایی  کشورهای درحال
آمده از  دست نتایج به .پردازد می ،شود مالیات بر ارزش افزوده در توسعه اقتصادی کشور بنگالدش می

که اصالحات مطلوب را برای افزایش سهم مالیات بر ارزش  پردازد می هایی ها به شناسایی حوزه تحلیل
   .شود ر میافزوده در توسعه اقتصادی بنگالدش منج

مالی  یها سیاست اقتصادی کالن اتتأثیر" عنوان تحت ای در مطالعه ،)2006( کاسترو دی
   اسپانیا کشور در اقتصادی کالن متغیرهای بر مالی یها سیاست اثرات بررسی به "اسپانیا در
 های شوک که رسید نتیجه این به مطالعه این در وی. پرداخت VAR متدولوژی از استفاده با
 خصوصی، بخش گذاری سرمایه خصوصی، بخش مصرف میزان بر دار امعن و قوی یتأثیر لیما

 .دارند ها قیمتو سطح  بهره نرخ

اثرات کالن اقتصادی و مسائل : مالیات بر مصرف"ای تحت عنوان  در مقاله) 2005(گارنر 
ر مصرف با و بررسی اثرات اقتصادی کالن جایگزینی مالیات ب تحلیل  به "سیاسی مربوط به آن

این پژوهش در کشور ایاالت متحده آمریکا و در . سیستم فعلی مالیاتی فدرال پرداخته است
های  و شیوه برآورد آن، مقایسه آماری داده شده انجامدوره ریاست جمهوری بوش صورت 

دهد تعویض نظام مالیاتی  های پژوهش نشان می یافته. تجربی در طول دوره مورد بررسی است
 .جای گذارد د اثرات مهم کالن اقتصادی برتوان میبه مالیات بر مصرف  درآمدز مالیات بر فدرال ا

دهد و تولید واقعی  جویی را افزایش می تغییر نظام مالیاتی به نظام مالیات بر مصرف، صرفه
  .کند ازای هر فرد را در بلندمدت بیشتر می به
  

  طراحی الگو و معرفی متغیرها .3
 در دارد، بسیاری اقتصادی اهمیت های بررسی و مطالعات برای تنها نه که ستا ای مقوله مصرف

 خود خاص اهمیت ازنیز  و غیره شناسی جامعه های بررسی فرهنگی، شرایط مکاتب، الگوگذاری
 مصرف روی بر کالن اقتصاد های تحلیل ،1930 در دهه کینز ارائه نظریه از پس. است برخوردار

 از بسیاری توجه شود، می شامل را داخلی ناخالص محصول از از نیمی بیش کشورها اکثر در که
  ).1388فخرایی و منصوری، (کرد  جلب خود را به اقتصاددانان
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 12های مالی و اقتصادی   شماره  فصلنامه سیاست    70

 ،باشد های مختلف ثابت میدرآمددر  )MPC( نظر کینز این کسر یعنی میل نهایی به مصرف از
های درآمدشود در  یده مینام )APC( کل که میل متوسط به مصرف درآمداما نسبت مصرف کل به 

متناسب با میل نهایی به  درآمدمصرف با افزایش  هرچنددوزنبری معتقد بود که . یابد باال کاهش می
اثر ( مصرف متناسب با آن کاهش نیافته درآمداما با کاهش  ،یابد افزایش می )b(مصرف 

  .گذشته بستگی دارد های ی در دورهدرآمدمصرف به باالترین سطح  اساس، این بر) یا دنده چرخ
  

t t maxC f (Y ,Y )=        )8(  
 

max t 1 t 2Y MAX(Y ,Y ,...)− −=        )9(  
   

جاری است معتقد بود که سطح  درآمددائمی که متفاوت از  درآمدفریدمن با معرفی 
. دگیر اتفاقی قرار می درآمد تأثیردائمی بوده و کمتر تحت  درآمدمصرف دائمی افراد متأثر از 

  .گردد تابع مصرف فریدمن به این صورت طرح می
  

t tC KYP=                     )10(  
  

 2
t t t 1 t 2YP Y (1 )Y (1 ) Y ...− −= λ + λ −λ + λ −λ +          )11(  

  

. گردد انداز افراد در دوره بلندمدت تنظیم می مودیگلیانی بر این باور بود که رفتار مصرف و پس
 یهای مورد انتظار آتی ودرآمدو موجودی ثروت فرد و  درآمدب، مصرف فرد به ین ترتیا ه ب

 انتظارمورد  درآمدجاری، ثروت دوره قبل و  درآمدبنابراین، مصرف فرد تابعی از . بستگی دارد
  .)1391رجایی و احمدی، (است 

  

e
t t 1 t tC f (W ,Y ,Y )−=                  )12(  

 

) جاری درآمددائمی و چه  درآمدچه ( تصرف قابل آمددردر نظریات مختلف مصرف 
حقیقی  درآمداز سوی دیگر مصرف و قدرت خرید افراد با . کند نقش مهم و اساسی ایفا می

انتظار داشت که افزایش  توان می بنابراین ،ها رابطه مستقیمی دارد به قیمت درآمدیعنی نسبت 
ی دیگر با توجه به دیدگاه کینز، افزایش از سو. ها اثر معکوسی بر مصرف داشته باشد قیمت

تکاثری تقاضا و تولید را افزایش داده و موجب ارتقای ثروت بخش  صورت بهمخارج دولت 
 .دنبال خواهد داشت شود که با توجه به اثر پیگو، افزایش ثروت ارتقای مصرف را به خصوصی می

 محدودکنندهصی شود اثر دولت با افزایش مخارج خود جانشین بخش خصو که یصورت دراما 
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مخارج دولت،  رسد یم نظر به صورت هر در. باعث کاهش مصرف بخش خصوصی خواهد شد
تابع  توان میبنابراین با توجه به موارد فوق . دهد قرار می تأثیرمصرف بخش خصوصی را تحت 

  :مصرف بخش خصوصی را چنین تصریح نمود
  

t 1 t 1 2 t 3 t 4 t 5 tCOP COP YNN TX CPI GVM−= α +β +β +β +β +β + ε       )13(  
 

های درآمد TXتولید ناخالص داخلی،  YNNمصرف بخش خصوصی،  COPدر آن که 
ها از  باشند که همه داده مخارج دولتی می GVMو  ها طح عمومی قیمتس CPI مالیاتی،

) 1358-1392( شده و دوره آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی و بودجه دولت استخراج
 .دهند را پوشش می

  

  نتایج تجربی .4
مدت و بلندمدت مالیات بر  تر گفته شد هدف این پژوهش بررسی آثار کوتاه ور که پیشط همان

رو در این  ازاین. باشد بر مصرف بخش خصوصی در اقتصاد ایران می درآمدمصرف و مالیات بر 
های زمانی در  استفاده ازسری. شده در بخش پیشین برآورد خواهد شد مدل معرفی بخش
 ؛شدن با رگرسیون جعلی روبرو خواهد ساخت را با احتمال مواجه های اقتصادسنجی محقق مدل

  . های زمانی ازلحاظ مانایی مورد آزمون قرار گیرند ابتدا سری دبرای اجتناب از این اتفاق بای
یافته  های دیکی فولر تعمیم شده از آزمون در این پژوهش جهت بررسی مانایی متغیرهای معرفی

  :که نتایج هر دو آزمون در جدول زیر آورده شده است شود میفته و آزمون فیلیپس پرون کمک گر
  

  ی مورد استفاده متغیرهامانایی آزمون . 1جدول 
   یافته آزمون دیکی فولر تعمیم آزمون فیلیپس پرون

   در سطح  در تفاضل اول در سطح در تفاضل اول
-3/825*0/724-2/626* -0/151 COP 

-4/824*0/298-3/431* 0/092 YNN  
-4/292*-1/502-3/728* -1/076 CPI  
-5/529*-1/900-2/993*-1/724 GVM 

-6/091*1/550-3/635*1/761 TXY 

-5/143*1/934-2/823*3/004 TXC 

  .درصد 10معناداری در سطح ) : *(مانایی ستاره
  .نتایج تحقیق: مأخذ
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جهت  ،شوند گیری مانا می فاضلبار ت جدول فوق همه متغیرها با یک بر اساسکه  آنجایی از
در ادامه  بنابراین. کمک گرفتانباشتگی  از الگوهای مبتنی بر هم دبرآورد مدل مذکور بای
کمک  )ARDL(های توزیعی  نظر از الگوی خودرگرسیونی با وقفه جهت برآورد مدل مورد

  .شود میگرفته 
که این روش بدون  انباشتگی آن است های هم در بین روش ARDLمزیت بسیار مهم روش 

  ی عبارت به .استفاده است  هستند، قابل I(0)یا  I(1)در نظر گرفتن این بحث که متغیرهای مدل 
فرم کلی . یا صفر نیست یک در این روش نیازی به تقسیم متغیرها به متغیرهای همبسته از درجه

 :ردصورت زیر بیان ک توان به را میمصرف خصوصی برای p,q( ARDL( الگوی پویای
  

q q q q qP

t 1j t j 2j t j 3j t j 4j t j 5j t j 6j t j
j 1 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0

COP COP YNN CPI GVM TXY TXC
− − − − − −

= = = = = =

=α+ β + β + β + β + β + β +ε∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑  )14(  

  

 )TXC(در جهت نیل به هدف اصلی این پژوهش، در مدل فوق دو متغیر مالیات بر مصرف 
با برآورد مدل فوق دیگر . اند شده واردجداگانه در مدل  طور به )TXY( درآمدو مالیات بر 

   نظر موردمدل  ،اساس این رب. با رگرسیون جعلی روبرو نخواهند بود شدن مواجهنتایج با خطر 
 برآورد شده که نتایج  )ARDL( های توزیعی خودرگرسیونی با وقفه با استفاده از الگوی

  :است شده  دادهدر رابطه زیر نشان 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
4.11 0.641 ( 1) 0.726 0.208 0.377 0.15

0.89 4.11 3.05 2.48 1.21 2.73 1
9 0.086

.95
COP COP Y NN CIP GV M TX

t t t t t
Y TX C

t t
= + − + − + − −

= = = = − = = − = −
 

نتایج برآورد مدل فوق حاکی از آن است که مقدار مصرف خصوصی در دوره جاری 
این ضریب مثبت و معنادار است که این خود تأکیدی . باشد یمره قبل متأثر از سطح مصرف دو

. دهد یم، مصرف دوره جاری را افزایش درآمدهمچنین افزایش . باشد یمبر نظریات مصرف 
ها  افزایش سطح عمومی قیمت ،اما در مقابل است،این ضریب نیز از معناداری باالیی برخوردار 
ضریب مخارج دولتی نیز هرچند رابطه مستقیم . مصرف بخش خصوصی را کاهش داده است

. باشد دهد اما این ضریب از معناداری باالیی برخوردار نمی یماین متغیر با مصرف را نشان 
حاکی از آن است که هر دو متغیر  درآمدضرایب هر دو متغیر مالیات بر مصرف و مالیات بر 

  نسبت به مالیات بر مصرف  درآمدالیات بر م تأثیرغیرمستقیم با مصرف دارند که البته  ای رابطه
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رسد که جهت تشویق مصرف، کاهش مالیات  می نظر به. استبر مصرف بخش خصوصی بیشتر 
  . د از کارایی باالتری برخوردار باشدتوان مینسبت به کاهش مالیات بر مصرف  درآمدبر 

ری برخوردار بوده و از اهمیت باالت مدت کوتاهدر بلندمدت نسبت به  ها سیاستالبته آثار 
در ادامه به برآورد رابطه بلندمدت پرداخته  بنابراین است،مهم  سیاستگذارشناخت این آثار نیز برای 

مدل فوق در بلندمدت ابتدا باید از حصول رابطه تعادلی بلندمدت اطمینان  برآوردبرای . خواهد شد
نهای یک را بر انحراف معیار آن تقسیم جهت این امر باید ضریب متغیر وابسته با وقفه م. حاصل نمود

آماره . مقایسه نمود )1999( 1یشنهادشده توسط بنرجی، دوالدو و مسترپنموده و با مقادیر بحرانی 
 :دآی  می دست بهمورد نظر برای مصرف بخش خصوصی مطابق رابطه زیر 

(0 / 641 1) 2 / 301
0 /156

−
= −                 )15(  

 

  دوالدو و مستر در سطح  ی،بنرج یبحران یتشده از کم اسبهکه مقدار مح ییاز آنجا
 یبر عدم وجود رابطه بلندمدت برا یمبن H0 یهفرض است، یشترب )-18/2( درصد 95

 یانم یبلندمدت یگرفت رابطه تعادل یجهنت توان می ینبنابرا. شود یرد م گذاری خصوصی یهسرما
  .مدل وجود دارد یرهایمتغ

بیشتر بوده بنابراین  نظر موردش خصوصی از مقدار بحرانی این مقدار برای مصرف بخ
  :باشند می مشاهده قابلشود که نتایج در رابطه زیر  وجود رابطه تعادلی بلندمدت پذیرفته می

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
6.38 0.809 0.274 0.403 0.249

1.24 3.52 2.86 0.92 2.62 2. 7
16

1
0.1DCOP DY NN DCIP DGV M DTX Y

t
DTX C

t t t t t= = = = = −
− −

= −
= + − +

  

  بر مصرف و مالیات   هر دو نوع مالیات یعنی مالیات تأثیرنتایج فوق حاکی است که 
 دهنده نشانبوده که این خود  مدت کوتاهصرف خصوصی در بلندمدت بیش از بر م درآمدبر 

ان باید این نکته را جهت اتخاذ سیاستگذار اساس این بر. باشد ی مالی میها سیاستآثار تکاثری 
در ادامه جهت بررسی چگونگی تعدیل . قرار دهند مدنظرایی مالیاتی کاری مناسب و ها سیاست

کمک  )ECM(رسیدن به تعادل بلندمدت از الگوی تصحیح خطا  جهت مدت کوتاهاختالالت 
  :که نتایج آن در رابطه زیر آورده شده است شده گرفته
  

                                                 
1. Benerjee, Dolado , Mestre 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3.97 0.708 0.212 0.381 0.175 0.093 0.

1.06 2.94 2.36 1.44 (t
152

2.86) 1.92 3.15t t t
COP Y NN CIP GV M TX Y TX C ECM

t t t= = = − = = − = − =
= + −

−
− + − −

 

درصد از عدم تعادل در مصرف  15دهد که در هر دوره  نتایج الگوی تصحیح خطا نشان می
عدم  هرگونهخصوصی پس از  که مصرف بخش  ینحو  به ،بخش خصوصی تعدیل خواهد شد

  .گشت بازخواهددوره به تعادل بلندمدت خویش  7پس از حدود  مدت کوتاهتعادل 
 روش از در الگو یجادشدههای اتکانه از اثرات متقابل پویا وتحلیل یهتجزدر ادامه جهت 

قدرت نسبی زنجیره علیت  روش تجزیه واریانس، .کمک گرفته خواهد شدتجزیه واریانس تابع 
این  بنابراین، .دهد گیری نشان میمتغیرها را ماورای دوره نمونه اندازه ییزا درجه برون رنجر یاگ

های  این روش سهم تکانه در. دوره نامید توان آزمون علیت گرنجر خارج از می روش را
 مدت و کوتاه در یک متغیر، بینی یشواریانس خطای پ در واردشده به متغیرهای مختلف الگو

بهینه قابل  طور وقفه خود به با مقادیر مبتنی بر یریطور مثال اگر متغ به .شود مشخص می بلندمدت
های وارد بر آن متغیر شرح اساس تکانه بر بینی تنهاآنگاه واریانس خطای پیش باشد، بینی یشپ

متغیر در واکنش به تکانه  بینی، سهم نوسانات هربا تجزیه واریانس خطای پیش .شود داده می
روی  بر هر متغیر راسهم  توان میین ترتیب ا  هب شود، ردشده به متغیرهای الگو تقسیم میوا
  .نمود یریگ طول زمان اندازه در رات دیگر متغیرها،یتغی

 

  
  تابع تجزیه واریانس برای مصرف بخش خصوصی .3 نمودار
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  لیات که از نتایج تابع تجزیه واریانس مشخص است سهم مجموع تغییرات ما طور همان
. باشد درصد می 23در نوسانات مصرف بخش خصوصی حدود  درآمدبر مصرف و مالیات بر 

درصد و  8البته سهم تغییرات مالیات بر مصرف در نوسانات مصرف بخش خصوصی حدود 
 استدرصد  15در نوسانات مصرف بخش خصوصی نزدیک  درآمدسهم تغییرات مالیات بر 

بیشتری بر مصرف بخش  تأثیرنسبت به مالیات بر مصرف  آمددرکه نشان از آن دارد مالیات بر 
ینگونه تشریح نمود که مالیات بر مصرف، بیشتر ادلیل این تفاوت را شاید بتوان . خصوصی دارد

یعنی  ؛شود گذارد و کمتر منجر به کاهش مصرف می می تأثیربر نوع انتخاب و نوع مصرف 
کمتر مصرف نموده و در مقابل مصرف  شده وضعاز کاالیی که مالیات بر آن  کننده مصرف

کننده  مصرف تصرف  قابل درآمدبر  درآمداما مالیات بر  ،دهد یمخود را از کاالی جانشین آن افزایش 
مجموع  در .قدرت خرید وی را کاهش داده و از مصرف وی خواهد کاست پس .استگذاشته  تأثیر
های مالیاتی و همچنین درآمدت افزایش جه آمده  دست  بهرسد با توجه به نتایج  می نظر به

و  درآمدکاهش نیافتن مصرف بخش خصوصی بهتر است که دولت سیاست کاهش مالیات بر 
  .افزایش مالیات بر مصرف را دنبال نماید

  

  گیری نتیجه. 5
های مالیاتی از دیرباز درآمدبودجه دولت از  تأمینهای نفتی و درآمدکاهش وابستگی دولت به 

ها  از انواع مالیات توان میهای مالیاتی درآمدجهت افزایش . اقتصاددانان بوده استمورد تأکید 
. کمک گرفت که هر یک پیامدهای خاص خود را داشته و آثار متفاوتی بر جای خواهند گذاشت

را بر  درآمدها یعنی مالیات بر مصرف و مالیات بر  دو نوع از مالیات تأثیراین مقاله  رو نیازا
ی ها وقفهنتایج الگوی خودرگرسیونی با . ی قرار داده استبررس موردصوصی مصرف بخش خ

معکوسی بر مصرف  تأثیرو مالیات بر مصرف هر دو  درآمدتوزیعی نشان داد که مالیات بر 
   درآمدمالیات بر  تأثیرو هم در بلندمدت  مدت کوتاهکه هم در  اند داشتهبخش خصوصی 

 که ینحو  به ،مالیات بر مصرف بوده است تأثیراز  بیشتر مراتب بهبر مصرف بخش خصوصی 
 که یحال دربوده  249/0بر مصرف بخش خصوصی در بلندمدت  درآمدمالیات بر  تأثیرضریب 

 . است آمده  دست  به 116/0همین ضریب برای مالیات بر مصرف 
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