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Abstract 
Iran's economy has suffered many economic fluctuations for many years. 

Therefore, stabilization studies about the country's economy must have a significant 
contribution. One of the ways of economic stabilization is taxation. Among the types 
of taxes, automatic stabilization taxes are especially considered. This research aims 
to measure the effects of taxes and take a look at automatic stabilizer taxes 
especially. Economic data from 1372:1 to 1397:4 was used to conduct the paper. 
The SVAR model has also been used to estimate the research model. The results 
showed that the best automatic stabilizer tax is the Income tax. 
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 چکيده
مهم  رو نیاهای متوالی نوسانات اقتصادی زیادی را متحمل شده است. از  اقتصاد ایران در سال

ههای   شته باشد. با توجهه بهه بحهران   است مطالعات تثبیتی در مورد اقتصاد کشور سهم قابل توجهی دا
مالی جهانی، موضوع تثبیت اقتصادی بیش از پیش مورد توجه پژوهشهرران اقتصهادی قهرار تر تهه     

 کننهده  تیه تثبهای  ها نیز مالیات ستانی است. در مالیات تثبیت اقتصادی مالیات های راهاست. یکی از 
هها و   تیهری ارهرات مالیهات    هش انهدازه خاص مدنظر هستند. هدف از انجام این پژو طور بهخودکار 

ههای اقتصهادی    . برای انجام پژوهش از دادهباشد میخودکار  کننده تیتثبهای  نراهی ویژه به مالیات
برای بهروورد مهدل پهژوهش اسهت اده شهده اسهت.        SVARهمچنین از مدل  و 1397:4الی  1372:1

خودکار مالیات بر درومد است. دهکنن تیتثب  مالیاتبهترین  دهد که مینتایج این پژوهش نشان 

 JEL:E32, E62, E63, H2ي بند طبقه

واقع های خودکار، تحلیل خالف کننده یتتثبی تجاری، ها چرخهمالیات،  کليدي: هاي هواژ
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 مقدمه -1
و اقتصاددانان توجه بیشتری  تذار سیاست، نهادهای تاکنون 2007پس از بحران سال 

های مالی برای برون  پیشنهادهایی برای است اده از سیاستداشته و  ی مالیها به  سیاست
دهد  پیشنهاد می (2009) 1پول المللی بیندهند. صندوق  ها می ر ت از بحران به دولت

(، بیان 2020) 2های مالی روی بیاورند. بالنچارد و سامرز ها به است اده بیشتر از سیاست دولت
های پولی از  به ص ر بودن نرخ بهره، سیاست های جدید به دلیل نزدیک کنند در بحران می

 های مالی روی بیاورند. ها به سیاست اررتذاری الزم برخوردار نیستند و الزم است دولت

شود و خود  های بخش تقاضای اقتصاد محسوب می های مالی از جمله سیاست سیاست
اقتصادی . هرچند در ادبیات باشد میها و مخارج دولت  شامل دو بخش عمده مالیات

شوند، اما در برخی کشورهای دارای  ها پایدارترین درومد یک دولت برشمرده می مالیات
منابع طبیعی، مالیات نقش چندانی در درومدهای عمومی دولت ندارد. ایران نیز از این 

از سطح استاندارد جهانی  تر پایینبسیار  ایران GDPمالیات به مسئله مستثنی نیست. نسبت 
درصد است، در  25بیش از  معموالًکه این نسبت در کشورهای توسعه یا ته  لیاست، در حا

با  ،یعنی حدود یک سوم استاندارد جهانی؛ باشد میدرصد  10زیر  معموالًایران این نسبت 
های تجاری ایران ای ا  ها نقشی جدی در چرخه توان انتظار داشت که مالیات نمی وجوداین 

و  1390های دهه  های سخت سال تصادی و سیاسی ایران و تحریمکنند. با توجه به شرایط اق
 رو نیاپس از ون، دولت به ناچار مجبور به روی ووردن به مالیات ستانی شده است. از 

های توناتون بررسی  های مختلف بر اقتصاد ایران از جنبه اهمیت دارد تا اررات مالیات
های مختلف، از جمله  ارد تا مالیاتشود. این پژوهش نیز در راستای همین هدف، قصد د

 سؤالبنابراین ؛ خودکار را از نظر تثبیتی مورد ارزیابی قرار دهد کننده تیتثبهای  مالیات
 ویژه بهها،  شود، این است که اررتذاری تثبیتی مالیات اصلی که در این پژوهش دنبال می

 است؟ های تجاری ایران به چه میزان خودکار بر چرخه یها کننده تیتثب

                                                            
1. Inetrnational Monetary Fund (IMF) 
2. Blanchard and Summers 
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 ادبيات نظري -2
 وظایف تخصیصی، توزیعی و در ادبیات مالیه عمومی، برای دخالت دولت در اقتصاد

(. اقتصاد کشورهای مختلف، 8، ص1372، 1شود )ماسرریو و ماسرریو یمیتی تعریف تثب
که مقادیر تولید  شوند یمو نوساناتی  ها شوکاعم از پیشر ته و در حال توسعه، دچار 

های کسادی و  ها را از مقادیر بالقوه ون اقتصاد، منحرف کرده، در دوره ی ونناخالص داخل
ی خالی تولیدی اقتصادی، تولید یا تقاضا کمتر از حد ها تیظر رکود، به سبب بیکاری و 
تورمی، تقاضای اقتصاد بیش از ظر یت  اصطالحدر های رونق و  بالقوه تولیدی و در دوره

 نیضرر و ردر صورت شدت، برای اقتصاد  ها این دورههر دوی  بالقوه تولیدی شده و
ی مختلف سعی در مهار این نوسانات و سوق دادن اقتصاد ها دولتلذا  ،خواهند بود

 شرایطی با مسیر رشد هموار هستند. به
 متعادل کردندر کاهش شدت نوسانات اقتصادی و  تالشی ا ضد چرخههای  سیاست

ی پولی ا چرخه. سیاست ضد نددارص داخلی )واقعی( اشتغال، رشد و تولید ناخال های نرخ
 ریذخابا دخل و تصرف در کند  تالش می دیو یدرمکه از سوی بانک مرکزی به اجرا 

ی مالی از ا چرخهو سیاست ضد را کاهش دهد  نوسانات اقتصادیهای بهره  بانکی و نرخ
)عجم  کاهد یمها از نوسانات اقتصادی  طریق دخل و تصرف در مخارج دولتی و مالیات

 (.1138، ص1397، 2اوغلو و همکاران
تثبیت اقتصادی  باهدفیکی از انتقادات مهمی که درباره دخالت دولت در اقتصاد 

ی موارد بعضدر تیری، اجرا و  یمتصمشده است، وجود وق ه در مراحل شناسایی،  یانب
ورت کلی به دو وق ه ص را به ها وق هاین  ،3در اقتصاد است. منکیو ها سیاستاررتذاری این 

کند که وق ه داخلی سیاست مالی بیش از  یمتقسیم کرده است و بیان  5و خارجی 4داخلی
مالی وق ه داخلی کاهش یابد،  های سیاستدر که  یاست پولی است. حال برای اینس

                                                            
1. Musgrave and Musgrave 
2. Acemoglu  and etc 
3. Mankiw 

 .. عبارت است از فاصله زمانی بین شوک وارد بر اقتصاد و اجرای سیاست در واکنش به شوک4

 گذارد. ینمبر متغیرهایی مانند درآمد، اشتغال و مخارج اثر  شوراهای اقتصادی  یعنی اجرای سیاست .5
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پیشنهاد داد که بدون تغییر  عاالنه  تذار سیاستتثبیت خودکار را به  های سیاست توان می
شوند )منکیو،  یمای(  صورت ضد چرخه رونق و رکود موردنیاز اقتصاد )به سبب، ها سیاست
1398 ،505-503.) 

های مت اوت  (، با توجه به شواهد کشورهای مختلف و پژوهش5، ف2023) 1بالنچارد
کند حتی اتر سیاست پولی بدون  انجام شده، با نراهی کینزی و کینزی جدید، بیان می

یک  حقیقتدر  تواند به کاهش نوسانات کمک کند. مالی می محدودیت باشد، سیاست
که  های خودکار وجود دارد، یعنی هنرامی کننده سنت طوالنی برای اجازه دادن به تثبیت

غیرعادی پایین است، برای تحریک تقاضای کل اجازه داده شود  صورت بهتولید 
د: بحث این است که های انتقالی باالتری رخ ده درومدهای مالیاتی کمتر و پرداخت

از سیاست پولی در اررتذاری بر تقاضا و  تر سریعکننده خودکار  های مالی تثبیت سیاست
توان و  های خودکار را می کننده تثبیت نیوجود دارد که ا یکل یتوا قکنند.  تولید عمل می

 (.2020 ،2)بالنچارد و سامرز دیبهبود بخش دیبا
تردد )اسنودان  وران نظریه عمومی کینز بازمیهای تجاری به پیش از د موضوع چرخه

( GDPمدت در رشد تولید ناخالص داخلی ) تغییرات کوتاه. 4(290و  239، 1392، 3و وین
های کسب و کار سه  . چرخهشود یمهای کسب و کار نامیده  نوسانات اقتصادی یا چرخه

ذیری محدود و بینی پ جنبه دارند: حرکت هماهنگ بسیاری از متغیرهای اقتصادی، پیش
 دشوار نوسانات، تداوم و تمایل در جهت رشد اقتصادی.

که در اقتصاد کالن مجادله زیادی در خصوص دالیل کلی نوسانات در  با این
( بیان 284-288، 2001) 5های اقتصادی در سطح کل وجود دارد، ابل و برنانکه  عالیت

که  جاری وجود داشته و با اینهای ت که توا ق نسبی در مورد حقایق مسلم چرخه کنند یم
مشترکی  های ویژتیتوانند  دو چرخه تجاری را یا ت که یکسان باشند، اما می توان ینم

                                                            
1. Blanchard 
2. Blanchard and Summers 
3. Snowdon  and Vane 

 .اند کرده( بیان Haberler, 1963اسنودان و وین این سخن را در هر دو جا به نقل از کتاب هابرلر ) .4

5. Abel and Bernanke 
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اساس جهت ی ادوار بربند دسته ،حقایق مسلم طبق ت ته ابل و برنانکه نیتر مهمداشته باشند. 
 ی نسبت به نوسانات تولید ناخالص داخلی است.بند زمانو 

  های خودکار از روش معر ی کننده تثبیت تذاریتأریرانال نظری در این پژوهش ک
شود که  کند. در یک تحلیل ساده، در نظر تر ته می پیروی می ،(1955) 1شده توسط براون

است، یعنی خانوارها همواره کسری از درومد قابل  cمیل نهایی به مصرف خانوارها برابر 
د کل واقعی است که مساویست با مصرف برابر دروم  yنند. ک تصرف خود را مصرف می

(. منظور از سایر تقاضا، Aشود ) سایر تقاضاها که مستقل در نظر تر ته میعالوه  بهخانوارها 
شود در یک حالت مالیات بر  اقتصاد سمت تقاضا منهای مصرف است. همچنین  رض می

شود. تعادل دو  ی( اخذ شده و در حالت دیرر این مالیات اخذ نمtدرومد تناسبی با نرخ )
 شود: زیر نشان داده می صورت بهسیستم، با وجود این مالیات و بدون وجود این مالیات 

(1)   

A
y cy A

c

A
y cy( t) A

c( t)

  


   
 

1
1

2
2

1

1
1 1

 

زیر نشان  صورت بهبه ازای یک واحد تغییر در تقاضای مستقل، تغییر در درومد کل 
 شود: داده می

(2)                        

dy
;

dA c

dy
.

dA c( t)





 

1

2

1
1

1
1 1

 

قابل انتساب به مالیات بر درومد را نشان  یکنندت تیتثبت اوت بین این دو حالت میزان 
 یعنی:؛ دهد می

(3                    )              dy dy ct
.

dA dA c ct( c)
 

  2
1 2 1 1

 

معکوس  صورت بهعبارت باال را  قاًیدقتوان  نشان دادن همین مسئله می تر سادهبرای 
 کرد: بازنویسی

                                                            
1. Brown 
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(4              ) 

dA
c,

dy

dA
c( t).

dy

 

  

1

2

1

1 1

 

میزان تغییر در تقاضای مستقلی است که برای یک  دهنده نشاناین ضریب معکوس 
مالیات برابر است  واحد تغییر در درومد کل الزم است. ت اوت بین دو سیستم با مالیات و بی

 با:

(5     ) dA dA
F ct.

dy dy
  2 1 

بیشتر است. در این  کنندتی تثبیتتوان ت ت ارر  باشد، می تر زرگب Fکه هرچه 
خواهد  تیری اندازههای تجاری  پژوهش ارر تثبیتی تمامی پنج مالیات پایه اصلی، بر چرخه

( و صندوق 2001شد. همچنین با است اده از نظریات مطرح شده توسط وورباخ و  ینبرگ )
( مالیات اشخاص حقوقی و مالیات بر درومد 2009، 1پول )سیمانسکی و بانسرارد المللی بین

شوند. مالیات بر رروت به دلیل  خودکار در نظر تر ته می های کننده تثبیتاشخاص حقیقی 
 کدام هیچاجزای مت اوتی که دارد، برخی تابع درومد هستند و برخی تابع مستقیم نیستند، در 

 شودحلیل ر تار این مالیات بررسی با توجه به ت شود میتیرد و سعی  از دو دسته جای نمی
با الهام  ،(2016خودکار است یا خیر. همچنین مانند مک کی و ریس ) کننده تثبیتکه ویا 

ها معر ی کرده است، میزان  کننده تثبیتارر  تیری اندازه( برای 1966) 2از روشی که اسمیت

 دهنده نشان V'ر ، اتتیرد ها مورد محاسبه قرار می تهرکدام از مالیا کنندتی تثبیت
 واریانس چرخه باشد. با  رمول: بیانرر Vواریانس خالف واقع و 

   (6    ) 
'V

S
V

 1 

به این معنی  باشد از ص ر  تر بزرگ Sرا محاسبه کرد. اتر  کنندتی تثبیتارر  توان می
یک  عنوان به ،ع در نظر تر ته نشدهاست که مالیاتی که ارر ون در حالت خالف واق

 واریانس چرخه تجاری کاهش یابد.است شده  سببمو ق عمل کرده و  کننده تثبیت

                                                            
1. Symansky and Baunsgaard 
2. Smyth 
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 مطالعات خارجی

درصد از شوک  38 ،های خودکار کننده ند تثبیتا ه(، دریا ت2012) 1دالس و همکاران
کنند. در مورد  یرا جذب م متحده ایاالتدرصد در  32درومد متناسب در اتحادیه اروپا و 

درصد در  34و  شود درصد از شوک در اتحادیه اروپا جذب می 47 ،شوک بیکاری
درصد در  30. این کاهش درومد قابل است اده، منجر به تثبیت تقاضا تا متحده ایاالت

های خودکار در شرق و  کننده شود. تثبیت می متحده ایاالتدرصد در  20اتحادیه اروپا و تا 
 از کشورهای مرکزی و شمال اروپا هستند. تر پایینسیار جنوب اروپا ب

موجود در  های کننده یتند که مجموعه تثبا هنشان داد (،2016) 2مک کی و ریس
بر  یاکل  یدتول یها بر نوسانات چرخه یکم تأریرمصرف کل،  یتتثب با وجود  متحده ایاالت

 ص ر باشد ییندود به حد پامح یپول یاستس یوقت ،نیهمچن. داشته است یر اه های ینههز
 یمهارائه ب یقدارند و از طر یتر نقش مهم ها کننده یت، تثب)نرخ بهره نزدیک به ص ر(

 .تذارند یم تأریربر ر اه  اعی،اجتم
، شوک ناشی از اند داده، در ترکیه نشان SVAR(، با است اده از مدل 2020سن و کایا )

 ضعیف کینزی بر تولید ناخالص داخلی دارد.  ینزی و مخارج دولت اررک یرغها ارر مالیات

بودن  یمن  یحت یابودن  یینبا توجه به پادارند که  یم(، بیان 2020بالنچارد و سامرز )
 یپول یاستس یلتسه یبرا ییجا یسخت ان بهتذار سیاست یشر ته،پ ینرخ بهره در کشورها

را در  یغالب احتماالًنقش عمده و  یدبا یمال سیاست دارند. یدر زمان وقوع رکود بعد
 یمال یاستدر س یاساس یان را ملزم به بازنررتذار سیاستو  هدرک ی ااقتصاد ا یکتحر
کنند.  یمخودکار را معر ی  یمهن های کننده یتتثبدر این مقاله مهم  ،و سامرز بالنچارد کند.
 یدخ رشد تولهستند که اتر نر ای ینههز یا یاتی، اقدامات مالخودکار یمهن های کننده تثبیت

 شوند. یوغاز م یابد، یشوستانه مشخص ا زا یک راتر از  یکارینرخ ب یا یابدکاهش 
 یهاتحاد یخودکار در کشورها های کننده تثبیت ندا هداد نشان ،(2021) یاو کا سن

 یندارند. با ا یدیبر نوسانات تول ی یدار، اما نسبتاً ضع مدت ارر متقابل معنا اروپا در کوتاه
مدت  در بلند یدولت از نظر ومار های ینهها  و هز مالیات ودکارخ کننده یتتثب تأریرحال،  

 است. یزناچ
                                                            
1. Dolls, M. and etc.  
2. McKay, and Reis  
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( ارر اصالح 2012در ادامه مطالعه دالس و همکاران ) ،(2022دالس و همکاران )
 این پژوهش جینتا. اند کردهخودکار بررسی  های کننده تثبیتمالیاتی را بر  های مشوقسیستم 
اروپا  هیاتحاد یخودکار در سراسر کشورها یها کننده تیدر تثب یکه ناهمرون دهد ینشان م

چند  یشده است. به استثنا مترک یکم 2012نسبت به مطالعه  یدر طول دوره مورد بررس
 یو اقتصاد یبحران مال هیوزادانه در مرحله اول توانستند یخودکار م یها کننده تیمورد، تثب

 ند.ه امحدود شد یبعد یمال تیبا اقدامات تثب ،اروپا هیر اتحادکشو نیکار کنند، اما در چند
های خودکار را برای بیست و نه کشور اروپایی  کننده (، تثبیت2022کاراس و یانگ )

های خودکار،  کننده تر تثبیت های خود را با معیارهای ساده ها ابتدا تخمین ون .اند تخمین زده
های  کننده ها برای بررسی رابطه بین تثبیت س از ونو سپ مانند اندازه دولت مقایسه کرده

 مشاهده قابلبا مقایسه نوسانات خروجی  همچنین .اند خودکار و چرخه تجاری است اده کرده
داد، مزایای  های خودکار رخ می کننده ( که در غیاب تثبیت1یرواقعیغ)واقعی( با نوسانات )

 .ندا ههای خودکار را نشان داد کننده با تثبیت تثبیت

 مطالعات داخلی

ی مالیات بر درومد سهم اندکی از ها تکانهند که ا ه(، دریا ت1393ورهرامی و لواسانی )
کننده خودکار طی دو  یتتثبیک  عنوان بهدهد و این مالیات  یمی تجاری را نشان ها چرخه

ه ی تجاری از خود نشان دادها چرخهدوره زمانی مت اوت ر تار نامتقارنی را در تعدیل 
 است.

ی  صلی، با است اده ها دادهبا  1397تا  1370(، در بازه زمانی 1399رسولی و همکاران )
پولی اررتذاری  های سیاستکه سیاست مالی نسبت به  اند دادهنشان  ،TVP-DMAاز روش 

 بیشتری بر نرخ بیکاری داشته است.
ستقیم را های مستقیم و غیرم یاتمال(، ارر 1400و مهرتان ) وبادی حکیمتیلک 

های مستقیم  در ایران مالیاتکه  نشان دادهند، نتایج ا هبررسی کردرا نوسانات ادوار اقتصادی 
تیری بر کاهش نوسانات ادوار اقتصادی نداشته است. همچنین اررتذاری  چشم تأریر

 .های مستقیم است از مالیات تر سریعمالیات غیرمستقیم بر ادوار اقتصادی 

                                                            
1. Counterfactual 
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 یبررس یرانا یادوار تجار یرا ط یمال یاستس ،(1400) رانی و همکاشور تل عزتی
نداشته  یا ارر قابل مالحظه یکل در چرخه اقتصاد یاتکه مال ندا هیدرس یجهنت ینو به ا هکرد

 است.
های  ری تثبیتی سیاستاررتذا اند دادهنشان (، 1401و همکاران ) وبادی حکیمتیلک 

بر چرخه اقتصادی کم بوده،  ،GDP ون نسبت به ها به دلیل سهم اندک مالیات ویژه مالی به
متغیر کلیدی  عنوان به و اند توجهی داشته  ای قابل های مستقیم اررات ضد چرخه ولی مالیات

 اند. کننده خودکار در نظر تر ته شده های مالی تثبیت سیاست
 های کننده تثبیتبرای مشخص کردن  تر دقیقپاسخی  نوووری این پژوهش یا تن

(، 2020(، سن و کایا )2016) سیردر اقتصاد ایران است. در مطالعات مک کی و  خودکار
پرداخته شده است. ولی در مطالعات داخلی تنها به  سؤال( به این 2022دالس و همکاران )

مالیات بردرومد به  تینهادر ارزیابی تثبیتی مالیات مستقیم و غیرمستقیم پرداخته شده یا 
ر تر ته است. در این پژوهش هر پنج پایه مالیاتی )اشخاص حقوقی، تنهایی مورد مطالعه قرا

، بر کاال و خدمات، بر رروت( همزمان مورد بررسی قرار تر ته است. وارداتبر درومد، بر 
های مورد بروورد و نشان دادن  همچنین در روش این پژوهش نیز برای ارزیابی سیاست

های تجاری ایران، از تحلیل  ات چرخهسهم خالص هر یک از متغیرها در توضیح نوسان
های اقتصادی، نقش  در مطالعات ارزیابی سیاستخالف واقع است اده شده است. 

زیرا بدون در نظر تر تن شرایط ؛ های خالف واقع بسیار مورد توجه قرار تر ته است تحلیل
 اشت.های اقتصادی د تیری واقعی سیاست مناسبی از اندازه قضاوتتوان  خالف واقع نمی

اررات تثبیتی هر یک از  تیری اندازه( برای 1966اسمیت ) تیری اندازههمچنین از ضریب 
 ها است اده شده است. سیاست

 روش شناسی پژوهش -3

. این اند شده  ووری جمعای  صورت کتابخانه بهر ته در این پژوهش،  کار به های داده
الی  1372:1ها از  ازه زمانی دادههستند. ب 1390صورت  صلی و با قیمت رابت  ها به داده

ها لراریتم  داده . این پژوهش از نوع تحلیلی کاربردی است. از تمامیباشد می 1397:4
های تولید  ها مالک ارزیابی تحلیلی قرار بریرد. داده تر ته شده است تا درصد تغییرات ون
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شر شده توسط پایراه ها، منت ناخالص داخلی از مرکز ملی ومار دریا ت شده است، بقیه داده
 صورت تعدیل نشده بوده است ای  صلی به. متغیرهباشد میهای زمانی بانک مرکزی  سری

 اند.   صلی زدایی شده EViewsا زار  با نرم x_12که توسط روش 
ند. ا همعر ی شد 1(  توسط سیمزVARیون برداری )خود رترسی ها مدلخانواده 
ی نظریات اقتصادی نبوده و برمبناکه  هاین بود شد یموارد  VARی ها مدلایرادی که به 

( SVARیون برداری ساختاری )خود رترسی ها مدلیک مدل وماری هستند، لذا   قط
یون برداری ساختاری، از قیودی خود رترسی ها مدلند. ا هبرای ر ع این انتقاد معر ی شد

 کنند که پشتوانه نظری اقتصادی داشته باشند. یماست اده 
 یاقتصاد های یهمرتبط با نظر های یکه نرران یدر مواقع یژهو ها به مدل ینا ییرکارت به

 یبرا. سودمند باشد تواند ی، م)برای مثال در ایران( ها وجود دارد موجود و م روضات ون
یون خود رترسیک مدل پرکاربرد، تکن یاقتصادسنج یها از مدل یکیمشکل،  ینغلبه بر ا

های  یاستسات اقتصادی این تکنیک، برای ربت اررات ، در ادبیاستبرداری ساختاری 
بتنی بر کار مدل این پژوهش نیز م .(2020است )سن و کایا،  شده  شناختهمالی مشهور و 

 .باشد ( می2020سن و کایا )
 در مدل پژوهش عبارت است از: شده  است ادهمتغیرهای 

 پژوهش مورد استفاده در يرهايمتغ. 1جدول 

 توضيح نماد متغير توضيح نماد متغير

Clgdp  چرخه لگاریتمGDP Lex لگاریتم مخارج حقیقی دولت 

Ltw لگاریتم مالیات بر ثروت Ltg لگاریتم مالیات بر کاال و خدمات 

Lti لگاریتم مالیات بر درآمد Ltm لگاریتم مالیات بر واردات 
  Ltc لگاریتم مالیات اشخاص حقوقی 

 های تحقیق یافتهمنبع: 
 

                                                            
1. Sims 
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توصیف  تونه اینزا و بردار پسماندهای قابل مشاهده مدل برووردی را  بردار درون
 :کند  می

 t t t t t t t t

t t t t t t t t

X (lex ,ltg ,ltm ,ltw ,lti ,ltc ,clgdp )

U (lex ,ltg ,ltm ,ltw ,lti ,ltc ,clgdp )




 

و  (et) شده خالصهروابط بین پسماندهای  رم  ،(2020با توجه به مدل سن و کایا )
 :باشد میزیر  صورت به( utپسماندهای  رم ساختاری )

(7) Au Be

u A Be



 1
  

بازتشتی پایین مثلثی است. در این  سازی مدل، SVAR سازی مدلی ها روشیکی از 
 SVAR. با توجه به اینکه مدل شود یمروش، در تجزیه مدل از تجزیه چولسکی پیروی 

برای مقید کردن مدل است اده  Bو  Aباشد، یعنی از هر دو ماتریس  یم ABپژوهش از نوع 

k(kت، لذا حداقل قیود الزم برای شناسا شدن مدل ساختاری برابر با شده اس )
k


2 1

2
 

، 2005 شود )لوتکه پول، یمقید  22متغیر، برابر با  4که با توجه به داشتن  باشد میقید 
 (. به بیان ماتریسی این روابط به این صورت است:364ص

(8                              )NA[𝐼7] 𝑒𝑡 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 𝑏11 0 0 0 0 0 0

𝑏
21

𝑏
22

0 0 0 0 0

𝑏
31

𝑏
32

𝑏
33

0 0 0 0

𝑏
41

𝑏
42

𝑏
43

𝑏
44

0 0 0

𝑏
51

𝑏
52

𝑏
53

𝑏
54

𝑏
55

0 0

𝑏
61

𝑏
62

𝑏
63

𝑏
64

𝑏
65

𝑏
66

0

𝑏
71

𝑏
72

𝑏
73

𝑏
74

𝑏
75

𝑏
76

𝑏
77]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑢𝑡 

ترتیب قرار تر تن متغیرها مهم است. همچنین برخی  ،در روش تجزیه چولسکی
توان اعمال سلیقه  یمشود این است که در طراحی این مدل  یم SVARانتقاداتی که به مدل 

شده است، وارد   رضشبیه  زمان همبه معادالت  SVARبه خرج داد و در این حالت 
زیرا منطقی که در پشتوانه ترتیب قرار تر تن متغیرها قرار دارد به این صورت ؛ واهد بودنخ
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شود که در یک دوره چسبندتی بیشتری دارد، یا به بیان  یماست که ابتدا متغیری نوشته 
ی کمتری ها شوک تأریرتحت  زمان هم طور بهشوند که  یمدیرر، متغیرهایی ابتدا انتخاب 

(. الزم است دلیل ترتیب قرار تر تن متغیرها توضیح 531، ص2022، قرار دارند )هنسن
 داده شود:

با توجه به  معموالًکه  مخارج دولتی در ایران در هر سال،  سطر اول: به دلیل این
یابد و این  یمیداکرده است، تخصیص پی که سال قبل به دستراه مربوطه اختصاص ا بودجه
پس از  نیهمچن نامند.  یمیزی متداول ا زایشی ر جهبود  اصطالحدر یزی را ر بودجهنوع 
 ،بودن بودجه ی یبودجه مثل اصل تکل نیبر اساس قوان دیرس بیکه  بودجه به تصو این

مرر در موارد استثناء که با  ،از ونچه مصوب شده وجود ندارد شیبودجه ب شیامکان ا زا
قابل  تأریراستثنا  نیت اده از اکه اس باشد میپذیر  کار امکان نیاست اده از متمم بودجه ا

جهت  نی(. بد31ص، 1392 ،یمیصم یجع ر و )محنت  ر بودجه ندارد تیدر کل یتوجه
کمتر  دهیرس بیچون از سال قبل به تصو یمال یاز ابزارها یکی عنوان به یمخارج دولت

 .باشد می یهای اقتصاد شوک تأریرتحت 
م اولویت دارد، در پژوهش سن و کایا سطر دوم:  مالیات غیرمستقیم بر مالیات مستقی

شود، در چینش  نیز مالیات بر ارزش ا زوده که نوعی مالیات بر کاال و خدمات محسوب می
های  توان این استدالل را نیز بیان کرد که ا راد در برابر شوک متغیرها اولویت دارد. می

توان انسانی  را به سختی میوارده از سوی مالیات بر کاال و خدمات به نوعی ان عال دارند، زی
و در اولویت  برتری داردهای دیرر  را یا ت که مصرف نکند، پس این مالیات بر مالیات

 تیرد. قرار می
دهند  ای تشکیل می ای و واسطه سطر سوم: بیشتر واردات ایران را کاالهای سرمایه

ومار ایران( ، مرکز BECبندی  ( )جدول واردات برحسب طبقه1390)باستانی و نج یان، 
ای،  بر کاالهای مصر ی است نه کاالهای واسطه طور عمده بهمالیات بر واردات در ایران 

مثل دارو، برنج،  یضرور یکاالهانیز، را  رانیا یواردات مصر  مقدار قابل توجهی از
معاف  اتیها از پرداخت مال از ون یدهند که برخ می لیتندم، روغن، شکر و ... تشک

لذا مالیات بر واردات را  ،پردازند می اتیمال یزیهم به مقدار ناچ ررید یهستند و برخ
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توان نوعی مالیات بر کاالهای لوکس نامید؛ زیرا با توجه به نرخ ارز و کم ارزش بودن  می
ها  پول داخلی در برابر ارزهای مورد مبادله کشور، بیشتر کاالهای وارداتی که مالیات به ون

های دیرر  شود، باید در نظر داشت که مالیات وکس محسوب میتیرد کاالیی ل تعلق می
 تذارد. کمتر بر روی خریداران کاالهای لوکس ارر می

در هر سال مشخص نیست به چه قشری  که ازونجاییسطر چهارم: مالیات بر رروت، 
های غیرمستقیم  ترین مالیات مستقیم به مالیات اصابت خواهد کرد، لذا از نظر ماهیت نزدیک

 دارد. برتریهای مستقیم دیرر  شود و لذا نسبت به مالیات حسوب میم
سطر پنجم: منطق اولویت مالیات بر درومد نسبت به مالیات اشخاص حقوقی یکی 

که  معموالً مالیات بر درومد تا حد زیادی از  پیروی از مدل سن و کایا است، دیرر این
ن )و در این دسته از شاغالشود. حقوق  می دریا تکارمندان دولت و بخش خصوصی 

شود. کارمندان دولت توسط  تعیین میزا  برونصورت  ها( به نتیجه مالیات پرداختی ون
های کارتری  سیاستمداران و تغییرات حقوق کارتران نیز با رایزنی میان نمایندتان اتحادیه

تی لذا این متغیر نسبت به اشخاص حقوقی از ماهیت چسبند ،دهد و وزارت کار رخ می
 است. برتربیشتری برخوردار بوده و مالیات بر درومد بر مالیات بر اشخاص حقوقی 

های  های دولتی، نهادهای انقالبی و شرکت سطر ششم: این مالیات توسط انواع شرکت
های دولتی سهم  که  نهادهای انقالبی و شرکت شود. با توجه به این غیردولتی پرداخت می

های غیردولتی هستند که تا حدی از  و شرکت دهند ل میکمی از این مالیات را تشکی
ها  جای  پذیرند، لذا این مالیات در وخرین اولویت ترتیب بندی مالیات می تأریرشرایط 

 تر ته است.
که  چرخه تولید ناخالص داخلی متغیر هدف در این پژوهش  سطر ه تم: با توجه به این

پذیری این متغیر از سایر متغیرها تأریرعه اهمیت موضوع مورد مطال حقیقتدرو  بوده است
مالی هستند( است، لذا در وخرین سطر ماتریس جای تر ته است.  های سیاست)که 

 ها  مالیاتهمچنین مشخص است که چرخه تجاری تولید ناخالص داخلی، هرچند اندک، از 
 خواهد شد. متأرر مدت کوتاهو مخارج دولتی حداقل در 
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شود که در مطالعه تجربی انجام شده تحلیل حساسیت الزم با البته الزم است اشاره 
این جابجایی  تأریرو نتایج خیلی تحت  هاندازه یک پله انجام شد جابجایی سطرها حداقل به

نررانی برای نتایج  ،ی ایجاد شودا پلهتغییر یک  سطرهابندی  لذا اتر در اولویت ،نبوده است
 کند. ایجاد نمی

با توجه به تعداد زیاد متغیرها و  ه استبهینه برای مدل انجام شد های وزمون تعیین وق ه
از دست ر تن تعداد زیادی درجه وزادی، باید معیار شوارتز که درجه وزادی کمتری 

های بهینه بر اساس معیار شوارتز یک  د. نتایج وزمون تعداد وق هشوکند انتخاب  مصرف می
 .ه استوق ه را برای مدل تعیین کرد

های توابع واکنش ونی به پایایی  تحلیل درستیهای خود رترسیون برداری،  در مدل
توان تحلیل مبتنی بر توابع واکنش  ها بستری دارد، اتر مدل پایدار باشد، ونراه می این مدل

 های یا مشخصه چندجمله های یشهمعکوس رونی را معتبر دانست. برای این منظور، وزمون 
AR ها درون دایره واحد قرار بریرند تا پایداری  های مدل ی ریشهباید تمام شود. انجام می

مشخصه  های یشهمعکوس ر(. نتایج وزمون 33-32: 2005پول،  مدل تأیید شود )لوتکه
 دل پایا بروورد شده است: و مبررسی پایایی مدل انجام  برای AR های یا چندجمله

 

 

 

 

 

 

 سوم مدل ییایپا یبررس. 1شکل 
 های تحقیق منبع: یافته
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در مدل بررسی  ر ته کار بهالزم است تا ریشه واحد متغیرهای  VARبرای بروورد مدل 
ی مختل ی وجود دارد؛ در این پژوهش از وزمون ها وزمونشود، برای بررسی ریشه واحد 

KPSS  ین یری این وزمون اکارت بهشود. دلیل  یمبرای بررسی ریشه واحد متغیرها است اده
ی متداول دیرر، مبنی بر مانا ها وزمونبرخی  برخالفاست که  رض ص ر در این وزمون 

شود توان وزمون باالتر باشد و متغیر مانا به اشتباه  یم سبب مسئله. این باشد میبودن متغیر 
(. نتایج بررسی ریشه واحد متغیرهای 4: 1400نامانا در نظر تر ته نشود )نو رستی، 

 که همه متغیرها مانا هستند. هنشان داد KPSSزمون این پژوهش توسط ودر  کارر ته به

 نتایجبرآورد مدل و  -4
های اقتصادی ایران شده  به دلیل مطالعات زیادی که روی این  یلتر در استخراج چرخه

(، در 1400( و جع ر زاده و همکاران )1392است، از جمله مطالعات برکچیان و عینیان )
و  GDPعنوان ابزاری مناسب برای بروورد چرخه از سری زمانی   یلتر به این پژوهش از این

GDP های تجاری ایران، خروجی  یلتر  بدون ن ت ایران است اده شده است. بروورد چرخه
 ( نمایش داده شده است:2، در نمودار )90هودریک پرسکات با قیمت رابت سال 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 پرسکات -کیهودر لتريتوسط ف یناخالص داخل ديتول يتجار يها چرخه برآورد. 2شکل 

 های تحقیق منبع: یافته
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با  وصورت نزولی بروورد  هایی که در اقتصاد ایران توسط چرخه به در شکل باال  صل
سال اقتصاد ایران با  25شود که طی  مالحظه می 1رنگ خاکستری نشان داده شده است.

، 1384، تمام سال 1380الی تابستان  1379ز جمله تابستان های رکودی بزرتی ا دوره
 طور به .باشد می 1397الی پاییز  1396و در نهایت پاییز  1394الی زمستان  1393تابستان 
 .شود مشاهده می صل صعودی در اقتصاد  47 صل نزولی و  56خالصه 

 توابع واکنش آنی

ارد شده به هر یک از متغیرها و های شوکپاسخ احتمالی مدل به  ،توابع واکنش ونی
سیستم  زای دروندهد، یک روش تجربی برای واکنش متغیرهای  یمرا مورد بررسی قرار 

)تهرانی و سید  باشد می، است اده از نمودار توابع واکنش ونی ها شوکنسبت به 
 هایریمتغیکی از به  یشوککه  هنرامی SVARهای  (. در مدل1396خسروشاهی، 

 ازبلکه  تذارد؛ یم ارر ریمتغخود بر  میمستقصورت  بهتنها  شود؛ نه  ارد زای مدل و درون
 تابع. تذارد نیز ارر می زا درون یرهایمتغ ریسا ر روی( بوق ه) پویای الروساختار  قیطر

 یرهایمتغ ندهیو و ی عل ریمقاداز متغیرها را بر  یکیبه وارده  شوک تأریرواکنش ونی، 
ا ه بندی ارر تکانه زمان حقیقت تحلیل ونی، در واکنشرسی توابع برکند.  ردیابی می زا درون

سایر متغیرهای موجود  برمتغیر  های یک در این توابع، ارر یک انحراف معیار تکانه. باشد می
، 1400؛ امینی راد، 113 -110، صص 2017شود )کیلیان و لوتکه پول،  تحلیل میدر مدل 

 (.138-137ص 
وارده به مدل پژوهش برای  های شوکرخه تولید نسبت به توابع واکنش ونی متغیر چ

 ( نشان داده شده است.3 صل، در نمودار ) 20

                                                            
چند  که یهنگام معموالًدلیل اینکه از کلمه رکود استفاده نشده است، زیرا رکود تعریفی متفاوت دارد.  .1

 دهد یمرکود رخ  ندیگو یمفصل پشت سر هم )حداقل به طول دو فصل( رشد اقتصادی منفی باشد 
 (.1371، ص1397)عجم اوغلو و همکاران، 
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 وارده يها چرخه نسبت به تکانه ريمتغ یتوابع واکنش آن. 3شکل 
 های تحقیق منبع: یافته
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ت خود را نشان مثب صورت بهارر شوک مخارج دولت بر روی چرخه تولید کم، ولی 
 سببتولید،   ( بر چرخهLTGخدمات )ه از سوی مالیات بر کاال و شد دهد. شوک وارد یم

دوره به  8واکنش ضد ادواری چرخه تولید به این شوک خواهد شد، ارر این شوک طی 
 ص ر خواهد رسید.

( ارر همسو با ادوار دارد. باید در نظر داشت که LTMشوک مالیات بر واردات )
ای و  بر کاالهای مصر ی غیرضروری و بر کاالی واسطه طور عمده  بهت بر واردات مالیا

کاالهای وارداتی مصر ی  بیشتر؛ وضع شده است و از ونجا که تر پاییننرخ ای با  سرمایه
است که با ا زایش  روشنشوند،  لوکس شناخته می عنوان کاالهای مشمول مالیات، به

ها ا زایش یا ته و درومد دولت از محل این مالیات نیز تقاضای واردات این کاال ،درومد
کند و در دوره رکود تقاضای این کاالها کمتر شده و بیشتر سبد مصر ی  ا زایش پیدا می

دهد، در نتیجه درومد دولت از محل مالیات بر  خانوارها را کاالهای ضروری تشکیل می
تظار داشت مالیات بر واردات یک توان ان یابد. پس با این ت اسیر نمی واردات کاهش می

( نیز مؤید این سخن است، 1400کننده خودکار باشد. مطالعه برکچیان و همکاران ) تثبیت
بینی  عنوان یک متغیر پیشرو ترکیبی برای پیش زیرا در ون مطالعه مالیات بر واردات به

 های تجاری معر ی شده است. چرخه
ضد ادواری از جانب چرخه  پاسخی ( باLTWمالیات بر رروت )یک شوک از طرف 
کند. مالیات بر رروت را  دوره ارر این شوک به ص ر میل می 6همراه خواهد بود. پس از 

پردازان اقتصادی نظیر توماس پیکتی  کننده در نظر تر ت، برخی نظریه توان یک تثبیت می
در یک  های ترین مالیات ( مالیات بر رروت و ارث را جزو مهم716 -695 ، صص1394)

کنند، یعنی این مالیات عالوه بر اررات ضد ادواری اررات توزیعی  نظام اقتصادی ارزیابی می
سال اخیر دنیای  300مشکل  ،که به عقیده پیکتی چرا مناسبی را نیز خواهد داشت؛

رباتی سیستم  که این خود منجر به بی سرمایه از اقتصاد است تر سریعداری رشد  سرمایه
و روح این  کند واهد شد؛ زیرا کارو رینان را تبدیل به ا رادی رانت جو میاقتصادی نیز خ

رباتی خواهد  دار موجب نابرابری بیشتر و بی رانت جویی و تضاد منا عِ جمع و ا راد سرمایه
خصوص  های سنرین بر رروت و به حل این مشکل را دستان دولت با مالیات لذا راه ،شد
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1داند ارث می
این مالیات منابع و  دریا تمالیات بر ارث معتقدند با ت دریا ن مدا عا .

ها در  شود و از شدت نابرابری  رصت توزیع می تری مناسبامکانات قبل از تولید به شکل 
رود توزیع  شود. در نتیجه این مالیات انتظار می برای جوانان کاسته می ویژه بهشروع  عالیت 

بر  اتیمالتری برخوردار شود.  ز روند بارباتتر و رشد اقتصادی ا درومد و  رصت مناسب
 یجزء منابع مهم درومدهابرخالف ایران،  ایدن شر تهیپ یکشورها بسیاری ازارث در 

بر  اتیمثال، نرخ مال طور بهبرخوردار است.  ییباال یاتیاز نرخ مال ورود  یبه شمار م یاتیمال
ا راد  ییبر دارا اتی رانسه مال .باشد میدرصد  50 یدرصد و در کره جنوب 55ارث در ژاپن 

درصد  40 کایو ومر ایتانیرقم در بر نیکند. ا یمطالبه م یدرصد 45نرخ  کیرا با  یمتو 
محاسبه و ستانده  ییهای به نسبت باال با نرخ زیکشورها ن ریبر ارث در سا اتیاست. مال

 (.2021 ی،و توسعه اقتصاد یسازمان همکارشود ) یم

(، تقریباً واکنشی از سوی چرخه تولیدی LTIت بر درومد )یک شوک از سوی مالیا
در پی نخواهد داشت، باید به این نکته توجه داشت که سهم باالیی از مالیات بر درومد 
متعلق به قشر کارمند و کارتر جامعه است، حقوق این دو دسته، در دوران رونق و رکود 

ولت و اتحادیه کارتری تعیین شده و توسط دولت یا نمایندتان دزا  برونصورت نسبتاً  به
باشد نیز، تغییرات پویایی را  در نتیجه مالیات بر درومد که تابعی از حقوق این مزدبریران می

کند. در دوران رونق اقتصادی ممکن است دولت با وورده ارزی حاصل از  تجربه نمی
ان را ا زایش صادرات ن ت مواجه باشد و تمایل داشته باشد که درومد حقیقی مزدبریر

بدهد، اما در دوران رکودی به دلیل چسبندتی دستمزدهایی که به دلیل  شارهای اجتماعی 
یابد،  قشر کارتر و کارمند برای دولت به وجود خواهد ومد، نه تنها دستمزدها کاهش نمی

صورت  یابند. همچنین مالیات بر مشاغل در ایران تقریباً به بلکه مقداری ا زایش نیز می
رسند و  ، یعنی دولت با مشاغل و اصناف بر سر اخذ مالیات به توا ق میباشد می قی توا

توان از این قسمت مالیات بر درومد  ش ا یت مالی زیادی در این بخش وجود ندارد، لذا نمی
کنندتی داشت. در نتیجه مالیات بر  که دارای چسبندتی دستمزد نیست نیز انتظار تثبیت

                                                            
)مراجعه شود  شود یبر ثروت محاسبه م اتیجزو مال زین رانیا یاتیمال یبند میدر تقس مالیات بر ارث .1

 به جداول آماری سازمان امور مالیاتی(
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تواند به رکود یا رونق  ه از ون میشد بیتی ندارد، بلکه شوک وارددرومد نه تنها ارر تث
اقتصادی شدت ببخشد و نوسانات چرخه تولید را بیشتر کند. به درستی به سبک اخذ 

یی از جمله طرح مالیات بر ها طرحمالیات بر درومد در ایران انتقادهایی شده است و 
اند این مالیات مهم را بازطراحی و که امید است بتو ،مجموع درومد در مجلس مطرح شده

 ند.کاصالح 
(، واکنش ضد ادواری چرخه تجاری LTCشوک وارده از مالیات اشخاص حقوقی )

کند.  را به دنبال خواهد داشت. ارر این شوک کوتاه بوده و پس از دو دوره به ص ر میل می
ردازند، پس پ یم 1نیمی از مالیات اشخاص حقوقی را اشخاص حقوقی غیردولتی تقریباً

چرخه  سویه از سوی مالیات اشخاص حقوقی از شد دوره کوتاه پاسخ به شوک وارد
واکنش سریع وضعیت مالی اشخاص حقوقی و در نتیجه مالیات  دهنده نشانتواند  تولید می

ها به دولت، به تغییرات چرخه باشد. این استدالل با مطالعه برکچیان و سمائی  پرداختی ون
 ( همخوانی دارد.1400ان و همکاران )( و برکچی1399)

 تجزیه تاریخی و تحليل خالف واقع

های تجاری  با است اده از تجزیه تاریخی، حالت خالف واقعیت برووردی چرخه
شود، الزم به ذکر است برای محاسبه حالت خالف واقعیت )کانتر کچوال( از  بررسی می

 2و کیلیان و لی  (123-122 ، صص2017منطق بیان شده توسط کیلیان و لوتکه پول )
ها هستند  یلتحلی از ا دسته، 3یتواقع های خالف )ضد( یلتحل(، است اده شده است. 2014)

کنند تا بتواند به تذشته با نراهی دیرر بنررد، یعنی اتر یکی از  یمکه به تحلیلرر کمک 
د. نک یم، متغیر هدف به چه صورت تغییر ه باشدمدل وجود نداشت های شوکتغییرات و 

است، مانند روش  شده  تر تهیت در نظر خالف واقعمختل ی برای یک تحلیل  های راه
برنده  4، روش ت اضل در ت اضل که توسط دیوید کاردDSGE های مدلکالیبراسیون در 

                                                            
، سازمان امور منابع وصول( کی) به تفک 1397سال  یکل کشور ط یاتیمال یعملکرد درآمدهاجدول  .1

 مالیاتی.

2. Kilian and Lee 
3. Counterfactual Analysis 
4. David Card 
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  2، یا روش تجزیه تاریخیهتر ته شد کار به (1994در مطالعه ) 1و ولن کروتر 2021نوبل 
( 122، ص2017که کیلیان و لوتکه پول ) چنان ون VARخانواده  های مدلدر 
یت با بررسی سهم تاریخی هر یک از متغیرهای واقع. در این تحلیل خالف اند کرده اشاره

 ،(121، ص2007شود. کانووا ) یم( است اده HDمدل در چرخه تولید، از تجزیه تاریخی )
بینی  یشپر انحراف از مسیر را د tسهم هر شوک در زمان  ،دارد که تجزیه تاریخی یمبیان 

با ت اضل سهم هر متغیر از  حقیقت دردهد.  یم، نشان t+nخط پایه متغیر هدف در زمان 
در صورت عدم وجود متغیر مدل، متغیر هدف چه وضعیتی  ت توان دریا یممتغیر هدف، 

 داشته باشد. تواند یم

نمایش  تونه اینوان ت به بیان ریاضی تحلیل خالف واقعیت توسط تجزیه تاریخی را می
 داد:

(9) (j)
kt ktˆy y  

که 
kty دهنده نشان thk (k  متغیر سری زمانی و )مین(j)

ktŷ سهم تجمعی  دهنده نشان
ت که این تحلیل داشر . باید در نظباشد می tتا تاریخ دوره  kدر تکامل متغیر  jشوک 

 jهای  شوک تک تکبه  ktyقطعی مؤل هنسبت دادن  غیرممکنخالف واقعیت از عمل 
های  توان با ح ظ شوکبدهند که اتر  های خالف واقع نشان می کند. سری اجتناب می

، متغیر کرد حقق یا ته را با ص ر جایرزینت jهای  ساختاری باقیمانده در مدل، تمام شوک
بیشتر شود،  ktyد. اتر حالت خالف واقع از کن العه به چه صورت تکامل پیدا میمورد مط

را کاهش داده است. در حالت عکس  kty، مقادیر jبه این معناست که شوک ساختاری 
را ا زایش  ktyمقادیر jیعنی شوک  ،کمتر شود ktyون نیز اتر حالت خالف واقعیت از 

 jدهد که شوک  و حالت خالف واقعیت به ما نشان می ktyداده است.  اصله عمودی بین
 در ون نقطه از زمان ارر تذاشته است. ktyچه میزان بر

حالت خالف واقعیت چرخه تولید با  رض نبود این مالیات را نشان  ،(4نمودار )
 دهد. می

                                                            
1. Alan Krueger 
2. Historical Decomposition 
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 بر کاال و خدمات اتيبا فرض عدم وجود مال تيحالت خالف واقع. 4شکل 
 های تحقیق منبع: یافته

 

، بازه اول دهه ازه زمانی مختلف در نظر تر ته شده استدر تحلیل این مالیات، سه ب
، ه استو خدمات در این دهه نقش خوبی در تثبیت اقتصادی داشته تاد، مالیات بر کاال 

تری در  های عمیق شود که نبود این مالیات چرخه تولید را دچار رکود و رونق مالحظه می
ها ارر  ، در این سالباشد می 87تا  80های  د. برهه دوم شامل سالکن دهه ه تاد می

شود، البته نوسانات چرخه تولید نیز  ه نمیکنندتی از مالیات بر کاال و خدمات مشاهد تثبیت
توان نتیجه تر ت مالیات بر کاال و خدمات  ها کمتر بوده است، لذا می در این سال

دهد؛ زیرا ساختار مالیاتی  اررتذاری خود را بیشتر در نوسانات شدیدتر اقتصادی نشان می
تردد به سال  وم برمی. برهه سداشته استتغییر خاصی ن 87این منبع وصول مالیات تا سال 

و نرخ ون طی  هقانون مالیات بر ارزش ا زوده به اجرا تذاشته شد 1387به بعد، در سال  87
، طبق ومار 97. در سال ه استدرصد رسید 9تا به نرخ  هچند سال پلکانی ا زایش یا ت

سازمان امور مالیاتی بیش از نصف مالیات اخذ شده در قسمت مالیات بر کاال و خدمات 
تعلق به مالیات بر ارزش ا زوده بوده است. در برهه سوم و پس از اضا ه شدن رقم مالیات م
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بر ارزش ا زوده به مالیات بر کاال و خدمات، تمامی دوران رکودی چرخه تولید، توسط 
تذرانده شده است، اما ر تار این مالیات در دوران رونق  تر فیخ مالیات بر کاال و خدمات 

 همسو با ادوار بوده است. به مقدار ناچیزی
حالت خالف واقعیت با  رض عدم وجود مالیات بر واردات را نشان  ،(5نمودار )

 دهد. می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بر واردات اتيبا فرض عدم وجود مال تيحالت خالف واقع. 5شکل 
 های تحقیق منبع: یافته

 
خه شدید نباشد شود که مالیات بر واردات در حالتی که چر مینتیجه از نمودار باال 

چرخه شدید است،  که هنرامیتواند اررات ضد ادواری مناسبی از خود بروز دهد، ولی  می
کند.  مالیات بر واردات نیز همسو با ادوار حرکت کرده و نوسانات چرخه را تشدید می

 تأریرای  رسد اررتذاری مالیات بر واردات بر روی چرخه تولید از یک نرخ وستانه نظر می به
 پذیرد. می

( نمایش داده شده 6وضعیت خالف واقعیت با  رض نبود مالیات بر رروت در نمودار )
 است.
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 بر ثروت اتيبا فرض عدم وجود مال تيحالت خالف واقع. 6شکل 
 های تحقیق منبع: یافته

 
هنرامی اررات تثبیتی از خود نشان داده که دوره رکود طور عموم  بهمالیات بر رروت 

کنندتی مالیات بر رروت در دوران رکود بیش از  ی بوده است. اررات تثبیتیا رونق طوالن
اجزای این مالیات شامل مالیات بر انواع نقل و انتقاالت، حق تمبر  و دوران رونق بوده است

. بیشترین سهم این مالیات را در باشد میو اوراق بهادار و مالیات بر ارث و مالیات ات اقی 
و انتقال سرق لی و پس از ون مالیات بر نقل و انتقال امالک تشکیل  مالیات بر نقل 97سال 
کند که در دوران رکود، این بازارها  دهد، ماهیت معامالت امالک و سرق لی ایجاب می می

نیز دچار رکود نسبی شده و مالیات از این محل کاهش یابد، اما طوالنی شدن دوره رکود 
خود را از دست داده، امالک یا محل کسب و پیشه شود که بسیاری از ا راد کار  می سبب

)سرق لی( خود را به دالیل مختلف مانند ورشکستری، بدهی، انصراف از بازار کار  علی و 
توان ا زایش سهم  ... از دست بدهند. به همین دلیل با طوالنی شدن دوره رکود می

هایی  نمونه ،94و سال  88د. سال کرکنندتی این مالیات را در چرخه تجاری مالحظه  تثبیت
د. کنتر را تجربه  توانست رکودی عمیق هستند که با نبود مالیات بر رروت، اقتصاد ایران می

شود بتواند  رسد مالیات بر رروتی که  عالً در اقتصاد ایران دریا ت می هرحال به نظر نمی به
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های  در مورد وق ه کننده خودکار مو ق عمل کند؛ زیرا انتقاد  ریدمن عنوان یک تثبیت به
دیرر مالیات بر رروت، مالیات بر  نوعای( در مورد این مالیات وارد است.  سیاست )مداخله

اما با توجه به پیر شدن پیک هرم ؛ ارث است. در ایران نرخ مالیات بر ارث پایین است
ل شود درومد مالیاتی از محل این منبع وصو بینی می های وتی، پیش جمعیتی ایران در سال

 مالیاتی ا زایش یا ته و اررات باز توزیعی ون بیشتر در اقتصاد ایران هویدا شود.
حالت خالف واقعیت چرخه تولید با  رض عدم وجود مالیات در درومد در نمودار 

 است. شده میترس( 7)

 

 بر درآمد اتيبا فرض عدم وجود مال تيحالت خالف واقع. 7شکل 
 های تحقیق منبع: یافته

 
خوبی عمل کرده و مانع از تشدید  ر درومد در رکودهای شدید چرخه تولید بهمالیات ب

نوسانات چرخه تولید شده است. البته باید توجه داشت نقش این مالیات از توضیح چرخه 
تولید طی دوره مورد بررسی بسیار ناچیز است. این مالیات در رکودهای عمیق عملکرد 

کنندتی نداشته است، تحلیل  مناسبی از نظر تثبیت بهتری داشته و در دوران رونق عملکرد
 .باشد میشده در بخش توابع واکنش ونی همین مدل نیز مؤید این استدالل  ارائه

حالت خالف واقعیت چرخه تجاری با این  رض که مالیات اشخاص حقوقی وجود 
 است. شده میترس( 8ندارد در نمودار )
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 یاشخاص حقوق اتيبا فرض عدم وجود مال تيالف واقعحالت خ. 3شکل 
 های تحقیق منبع: یافته

 
مناسبی دارد. عملکرد تثبیتی این  نسبتاًمالیات اشخاص حقوقی عملکرد ضد ادواری 

است، همچنین هم در دوران رونق و هم در  تر سریعنسبت به مالیات بر رروت  ،مالیات
است. هرچند این ارر در دوران رونق کمتر بوده و  دوران رکود عملیات تثبیت را انجام داده

. متأس انه با وجود باشد میکنندتی این مالیات در دوران رکود عمیق  بهترین حالت تثبیت
که  سهم بزرتی از اقتصاد در اختیار اشخاص حقوقی )شامل اشخاص حقوقی  این

های مالیاتی  معا یتها از  خصوصی، دولتی، نهادهای انقالبی و مذهبی( است، برخی از ون
 در حال انجام است. التیتعددر این زمینه برخی  تدریج بههر چند  .ندا هبرخوردار بود

 2در جدول  Sها با است اده از ضریب  نتایج محاسبه اررات تثبیتی هر یک از مالیات
 شود: نمایش داده می

 اه ماليات کنندگی تثبيتمحاسبه اثر  .2جدول 

 (S) کنندگی تثبيتاثر  واریانس نام

 - 0.000825 چرخه تجاری
 LTC 0.00101 0.2292خالف واقع 
 LTI 0.00102 0.2449خالف واقع 
 LTW 0.00102 0.2444خالف واقع 
 LTM 0.001 0.2102خالف واقع 
 LTG 0.001 0.2154خالف واقع 

 های تحقیق منبع: یافته
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مناسبی از خود  نسبتاًخودکار ارر تثبیتی  کننده ثبیتتیک  عنوان بهمالیات بر درومد 
های  نسبت به مالیات تری پاییننشان داده است. مالیات بر کاال و خدمات اررات تثبیتی 

خودکار دارد، اما این ارر از مالیات بر واردات بیشتر است. مالیات بر رروت  کننده تثبیت
 عنوان بهبا ساختار  علی مناسب معر ی  یک سیاست کند با ماندتاری باالست، این مالیات

خودکار نیست، هرچند بتواند اررات توزیعی بسیار مطلوبی داشته باشد. باید در  کننده تثبیت
کند و  می تأمیننظر داشت که مالیات بر رروت سهم بسیار کمی از درومد مالیاتی کشور را 

ار تثبیتی این مالیات نیز، با ا زایش درومد مالیاتی از محل مالیات بر ارث، شاید ر ت
ترین مالیات برای  تغییر کند. مناسب ه است،تونه که در توابع واکنش ونی تحلیل شد همان
زیرا واکنش چرخه به  ه،کنندتی خودکار مالیات اشخاص حقوقی تشخیص داده شد تثبیت

سرعت  که شوک ارر خود را به یک شوک مثبت این مالیات ضد ادواری است، دیرر این
مدت قابلیت  کند، یعنی در کوتاه تذارد و به سمت ص ر میل می روی چرخه می بر

که در شرایط رونق نیز قابلیت تثبیت چرخه را دارد، هرچند  کنندتی دارد. دیرر این تثبیت
نسبت به حالت رکود این ارر کمتر است. بیشترین ارر تثبیتی مالیات اشخاص حقوقی در 

 دهد. زمان رکودهای عمیق رخ می

 گيري نتيجه -5
های خودکار که از نظر کاربردی ون را برای ایران مناسب نشان  کننده مزیت تثبیت

ان اقتصادی کشور و سالیق مت اوت تذار سیاستتصمیمات  تأریردهد، این است که  می
 کند. ها را در  ضای اقتصادی کمرنگ می ون

ین ارر تثبیتی به مالیات بر های مستقیم، بهتر مالیات نیدر بدهد  نتایج پژوهش نشان می
(،  اناشیما 2016) سیرمانند مک کی و با مطالعات تجربی  شابهدرومد تعلق دارد که م

 باشد.  نیز می (1393( و ورهرامی و لواسانی )2013( سن و کایا )2015)

، پیشنهاد از خود نشان داده استاز ونجا که مالیات بر رروت اررات تثبیتی کندی 
 طور بهخودکار این مالیات، ساختار ون  کنندتی تثبیتشکار شدن اررات شود برای و می

های اخذ شده کشور را شامل  کلی متحول شود. مالیات بر رروت سهم اندکی از مالیات
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مالیات بر ارث دارد، از  ویژه بهبا توجه به اررات توزیعی که مالیات بر رروت و  شود. می
پیشنهاد بازنرری و تسترش  OECDپیکتی و سازمان  که رود شمار می بههایی  جمله مالیات

 دهند. ها پیشنهاد می ون را به دولت
اما باید  ،کنندتی خوبی از خود نشان داده است تثبیت تأریرمالیات اشخاص حقوقی 

. های تولیدی  شار بیاورد توجه داشت زیاد کردن نرخ مالیاتی در این حوزه نباید به بنراه
های مالیاتی و  مالیات بیشتر از این پایه مالیاتی محدود کردن معا یتاخذ  برای مهمحل  راه

اکنون مالیات اندکی را  تسترش پایه مالیاتی و نرخ باالتر برای نهادهایی است که هم
تواند ش ا یت اقتصادی را بیشتر کرده،  این راهکار می پردازند. پردازند یا اصالً نمی می

 د. تر کن تولیدی بخش خصوصی رقابتی های  ضای اقتصاد را برای بنراه
ای ا  خوبی بهکنندتی خود را در موارد رکود شدید  مالیات بر درومد نقش تثبیت

دهد در کشورهای  نشان می  ،OECDهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه  د. دادهکن می
شخاص ای مانند ومریکا، ولمان،  رانسه، سوئد، دانمارک، سهم مالیات بر ا توسعه یا ته

اما در ایران ؛ حقیقی بسیار بیشتر و معموالً چند برابر مالیات بر درومد اشخاص حقوقی است
این نسبت برعکس بوده و مالیات اشخاص حقوقی سهم بیشتری از مالیات بر درومد در کل 

های  درومدهای مالیاتی دارد. اصالح این نسبت نیز تنها با بازنرری کلی در قانون مالیات
 خواهد بود. پذیر مکانامستقیم 

 کننده تثبیتکند مالیات بر درومد بهترین  پیشنهاد سیاستی این پژوهش بیان می
شود از مالیات بر رروت برای اررات تثبیتی  و پس از ون پیشنهاد می هخودکار شناسایی شد

 است اده شود، زیرا عالوه بر اررات تثبیتی قوی، اررات توزیعی قابل توجهی دارد.

 منابع
 تیتحول و وضع ری)منشأ س دیاقتصاد کالن جد(. 1392) وین، هوارد و سنودان، برایانا .1

 ترجمه منصور خلیلی عراقی و علی سوری، انتشارات سمت، تهران، چاپ اول. .(ی عل
رساله  .رانیدر اقتصاد ا یو ادوار تجار یزیتر سکیر(. 1400امینی راد، مهدی ) .2

 انشراه بوعلی سینا، همدان.دکتری، استاد راهنما: نادر مهرتان، د



 های تجاری ایران ها بر تثبیت چرخه نقش مالیات و دیگران/ علی مهرگان  387

 

مجله  .تانداز واردا . تحلیل عملکرد و چشم(1390) باستانی علیرضا، نج یان  رزانه .3
 .7-50 (،2و  1) 11 ،اقتصادی

ترهای پیشرو برای تولید  یابی نشان(. ارز1399ن )کیا ،سمائی، سید مهدی ،برکچیان .4
 .37-1، (34)9، ایران صلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی  .ناخالص داخلی ایران

(. ساخت نشانرر 1400 اطمه ) ،نج ی زیارانیو  کیان ،سمائی ،سید مهدی ،برکچیان .5
 صلنامه مطالعات اقتصادی  .بینی تولید ناخالص داخلی ایران پیشرو ترکیبی برای پیش

 .71-39، (40) 10 ،کاربردی ایران
مه محمدرضا  رهادی ، ترجی در قرن بیست و یکمدار هیسرما(. 1394پیکتی، توماس ) .6

 چاپ اول. :پور و علی صباغی، نشر ومه، تهران
(. انتقال نوسان و ارر متقابل بازارهای 1396سید علی ) ی،سید خسروشاه، رضا ،تهرانی .7

 .32-9، (18)7، انداز مدیریت مالی چشم. سهام، ارز و طال

. (1400) احمدرضا ینی،جاللی نائو  کورر ،یوس ی، مریم دوتوری، جع ر زاده .8
های  ها و سیاست  صلنامه پژوهش .های تجاری برای ایران های چرخه اعتبارسنجی مدل

 .91-59، (98)29، اقتصادی

بینی  یش(. پ1399هما ) ،اص هانیانو  محسن ،مهرورا، حمید ،ابریشمی، محمد، رسولی .9
مجله . کاری در اقتصاد ایرانبی نرخ بر مالی و پولیهای  نحوه اررتذاری سیاست

 .345-321، (2) 55، اقتصادی تحقیقات

 م.هشتچاپ  :تهران ی،نشر  رهنگ شناس .یاقتصادسنج .(1399) یعل ی،سور .10

(. کلیات علم اقتصاد، ترجمه 1397لیست، جان ) و عجم اوغلو، دارون، لبیسون، دیوید .11
 پور، انتشارات روزنه، چاپ اول. سید علیرضا بهشتی و محمدحسین نعیمی

. (1400ین )رام ،یمیرح یسا وپر ،ییصحرا یرداد،ت ،یاحمد، احمد ی،شورتل یعزت .12
: کاربرد مدل خود رترسیون یادوار تجار یط یاتمخارج دولت و مال یارربخش یبررس
 .27-53 (،50)29 ،یاتپژوهشنامه مال. یا وستانه یبردار

 یها چرخه تذاری یخو تار ییشناسا(. 1392برکچیان، سید مهدی )عینیان، مجید و  .13
 .194-161 (،20) 7، بانکی -پولی های پژوهش .یراناقتصاد ا یتجار



 1401 تابستان ،  2ي  ،  شماره57ي  تحقيقات اقتصادي / دوره   388

 

 یکنندت تیاز تثب یلی(. تحل1400) یمهرتان، علو  یمحمدتق ،یوباد میحک لکیت .14
 ،یاقتصاد سازی مدل ی صلنامه علم .رانیدر ا میرمستقیو غ میمستق یها اتیخودکار مال

15(55) ،1-19. 
کنندتی  (. تثبیت1401علی ) ،مهرتان و نادر ،مهرتان، محمدتقی ،وبادی حکیمتیلک  .15

 تذاری سیاست علمی  صلنامه .های اقتصادی ایران های مالی و چرخه خودکار سیاست
 .213-187 (،27)14 ،اقتصادی

، ترجمه مالیه عمومی در تئوری و عمل(. 1372ماسرریو، پری )و  ماسرریو، ریچارد .16
چاپ  :تهران ،و بودجهابراهیمی  ر، یداهلل؛ محمدی، مسعود، انتشارات سازمان برنامه 

 اول.

 رانیدر ا یزیر مبانی بودجه و برنامه( 1392احمد )ی، میصم یجع ر و وسف، ی ر محنت .17
 .چاپ اول :تهران ،نشر نورعلم .(رانیدر ا یزیر بر بودجه و برنامه یلی)تحل

(. اقتصاد کالن )ویرایش ششم نسخه اصلی(، ترجمه 1398منکیو، تریروری ) .18
 چاپ پنجم. :تهران ،یحمیدرضا ارباب، نشر ن

 .5-1 ،(1)4 ،دانشنامه اقتصادواحد.  یشه(. وزمون ر1400محمّد ) ی،نو رست .19
یک  عنوان به(. بررسی مالیات بر درومد 1393کیوان ) ،شهاب لواسانیو  ویدا ،ورهرامی .20

تجاری با است اده از رهیا ت تجزیه  های یکلکننده خودکار مالی و تعدیل س تثبیت
 .57-17، (18-17)5، یلروسازاقتصاد و ا .موجک

21. Abel, A. B., & Bernanke, B. S. (2001). Macroeconomics, 4. bs. Boston, 

San Francisco, New York: Addison Willey Longman inc.  

22. Auerbach, A., J., & Feenberg, D. R. (2001). The Significance of Federal 
Taxes as Automatic Stabilizers, Journal of Economic Perspectives, 14(3), 
37-56. 

23. Blanchard, O. (2023). Fiscal policy under low interest rates. MIT Press. 
Retrieved from https://fiscal-policy-under-low-interest-
rates.pubpub.org/pub/1iytuz2r 

24. Blanchard, O. J., & Summers, L. H.  (2020). Automatic Stabilizers in a 
Low-Rate Environment. AEA Papers and Proceedings, 110, 125-30. 

https://fiscal-policy-under-low-interest-rates.pubpub.org/pub/1iytuz2r
https://fiscal-policy-under-low-interest-rates.pubpub.org/pub/1iytuz2r


 های تجاری ایران ها بر تثبیت چرخه نقش مالیات و دیگران/ علی مهرگان  389

 

25. Brown, E. C. (1955). The Static Theory of Automatic Fiscal 

Stabilization. Journal of Political Economy, 63(5), 427-440. 

26. Canova, F. (2007). Methods for Applied Macroeconomic Research. 
Princeton University Press. 

27. Card, D., & Krueger, A. B. (1994). Minimum Wages and Employment: A 
Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and 
Pennsylvania. The American Economic Review, 84(4), 772–793. 

28. Dolls, M., Fuest, C., Peichl, A., & Wittneben, C. (2022). Fiscal 
Consolidation and Automatic Stabilization: New Results. IMF Economic 
Review, 1-31. 

29. Dolls, M., Fuest, C., & Peichl, A. (2012). Automatic Stabilizers and 
Economic Crisis: US vs. Europe, Journal of Public Economics, 96, 279-
294. 

30. Hansen, B. (2022). Econometrics, Princeton University Press. 

31. Karras, G., & Yang, M. C. Y. (2022). Fiscal Policy in the 21st Century: 
Evidence on Automatic Stabilizers in the European union. Journal of 
Government and Economics, 6, 100038. 

32. Kilian, L., & Lee, T. K. (2014). Quantifying the speculative component 
in the real price of oil: The role of global oil inventories. Journal of 
International Money and Finance, 42, 71-87. 

33. Kilian, L., & Lütkepohl, H. (2017). Structural Vector Autoregressive 
Analysis. Cambridge University Press. 

34. Lütkepohl, H. (2005). New introduction to multiple time series analysis. 

Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 
35. McKay, A., & Reis, R. (2016). The role of automatic stabilizers in the US 

business cycle. Econometrica, 84(1), 141-194. 

36. OECD (2021). Inheritance Taxation in OECD Countries, OECD Tax 

Policy Studies, No. 28, OECD Publishing, Paris. 

37. Şen, H., & Kaya, A. (2020). How large are fiscal multipliers in Turkey?, 
Turkish Studies, 21 (5), 772-799. 

38. Şen, H., & Kaya, A. (2021). Output-volatility reducing effects of 
automatic stabilizers: Policy implications for EMU member states. 

Journal of Policy Modeling, 43(6), 1388-1414.  



 1401 تابستان ،  2ي  ،  شماره57ي  تحقيقات اقتصادي / دوره   390

 

39. Smyth, D. J. (1966). Built-in flexibility of taxation and automatic 

stabilization. Journal of Political Economy, 74(4), 396-400.  

40. Symansky, S. A., & Baunsgaard, T. (2009). Automatic Fiscal Stabilizers, 
IMF Staff Position Notes, 2009(023), A001. 

 




